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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/27 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން   އިޞްލާޙީ މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ޑިސެންބަރު  30 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖޫން  16 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އަސަރީގެ / ގދ. ފިޔޯރީ( ) މުޙައްމަދު ހަމްޒަތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A097499)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން )ދައުލަތް(  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

  
 

 : ޞާ މައްސަލައިގެ ޚުލާ 

ހަމްޒަތު  މި މައްސަލައަކީ ފިޔޯރީ)  މުޙައްމަދު  / ގދ.  ކާޑު ނަންބަރު:  އަސަރީގެ  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި   )

A097499)  11    ީފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ 'ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ' އިން    2009ޖަނަވަރ  

އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،   ވަޒީފާ  އިންޒާރު  މަާޤމުގައި  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހެލްތުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އިންޒާރު  އެ  ކޮމިަޝނުން  ހުށަހެޅުމުން ސިވިލް ސަރވިސް  ކޮމިަޝނަށް  އެދި ސިވިލް ސަރވިސް  ބާޠިލުކޮށްދެއްވުމަށް 

ނިންމާފައިވާ ހެލްތުތީ،  ދަމަހައްޓަން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅީ  ލިޔުމަކީ  މައްސަލަ  އިންޒާރުގެ  ދީފައިވާ  ން 

ލުތަކާއި ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ބާޠިލު ލިޔުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ  ޫޞާޤނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، އު 

 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2022/27މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމުޙައްމަދު ހަމްޒަތު 
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ރައްދުވާގޮތަށް   ކޮމިަޝނަށްސިވިލް ސަރވިސް    ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕަރސަނަލް ފައިލުން އެލިޔުން އުނިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި

 .ޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެ 2021ޑިސެންބަރު  30

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ގެ ރައުޔު ރިޝްފާ މަރްޔަމް  

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  އަސަރީގެ / ގދ. ފިރޯރީ)  މުޙައްމަދު ހަމްޒަތުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ނަންބަރު:   މުޚާ  (A097499ކާޑު  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ފަރާތް( ޠަ)މީގެ   ބުކުރެވޭ 

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން   ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 

   އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމުގައި    ކީއެކައުންޓަހުޅުވާފައިވާ  ގައި  މުގެ ނަ  ”Jeri Nemo“' ގައި  ފޭސްބުކް' 1.1

ދުނިޔޭގައިއެކައުންޓެއްކަމަ ހުޅުވާފައިވާ   ބުނެ،  ފެތުރެމުންދާ    ށް    19-ކޮވިޑްހަލުވިކަމާއިއެކު 

  ލާ ންމާ އުފު ލޭގައި ފެތުރެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، މިބަލި ކޮންޓރޯލްކުރުމުގެ އިސް ޒިމާ ކޮށް  ަޞއްޚާރާއްޖޭގައި،  

އާންހުރެއި  ގޮތުގަ   މުވައްޒަފެއްގެ  އިދާރާގެ އިދާރާއިން  އެ  އެންގުންތަކާ  ،  އެއްވުމަށް ޚިމުކޮށްފައިވާ  ލާފު 

ފޭސްބުކުގަ   އެއްވުމެއްގެ  އެފަދަ  އިންދަފަދޭ ހިތްވަރު ެޝއަރމައުލޫމާތު  ސިވިލްކީވުމަކޮށްފައި   އި  ދިވެހި   ،  

  267ވާއިދުގެ  ގަތްކޮށް އެ  އާޔަރަށް ރިބަންނަ  ނަ( ވ9ަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ )ވަ  271  ގެ  2014ސަރވިސްގެ  

   ދީފައިވާކަމަށާއި،ރު  ޒާލްތުން އިންހެ  ރީ އޮފްޓް ސްނިމި ދަށުންވަނަ މާއްދާގެ 

  01ލިޔުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    HRD(LR)/LDI/2021/26މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ނަންބަރު   1.2

ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި   2021ޖޫން   ގަވާއިދުތަކަށް  ާޤނޫނުތަކާއި  ހެދިފައިވާ  އިންޒާރަކީ  ދީފައިވާ  ދުވަހު  ވަނަ 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ފަރާތަށް ދީފައިވާ   ހުށަހެޅި  ހެލްތުން މައްސަލަ  އޮފް  ވާތީވެ، މިނިސްޓްރީ  ކަމުގައި  ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް 

 13ޔުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރިކޯޑުން )ޕަރސަނަލް ފައިލުން( އުނިކޮށްދިނުމަށް އެދި  އިންޒާރުގެ ލި 

ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   2021ޖޫން  

 ER/INDIV/2021/268-188މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު    ޅިހުށަހެ

)މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ޖަވާބު( ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ އިންޒާރު ބާޠިލުކުރަންޖެހޭފަދަ  

ފިޔަވަޅު   އިޞްލާޙީ  އަޅާފައިވާ  މެދު  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުފެންނަކަމަށާއި،  އޮތްކަމަށް  ސަބަބެއް 

ގައި މައްސަލަ    2021ސެޕްޓެންބަރު    30މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ލިޔުމުން  ކަން  ދަމަހައްޓަން ނިންމާފައިވާ

 ކަމަށާއި،ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާ

ދުވަހު   1.3 ހާޟިރުކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެޅުމަށްޓަކައި  އެކައުންޓަކީ    ”Jere Nimo“ފިޔަވަޅު  ގެ 

ގުޅިގެން   އެކައުންޓާއި  މި  ބުނެފައިނުވާނޭކަމަށާއި،  އެކައުންޓެއްކަމަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ކުރެވުނު  މައްސަލަ 

ވަނަ   2020ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މި އެކައުންޓަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބޭނުންކުރި އެކައުންޓެއްކަމަށާއި،  

ގެ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ   ”Jere Nimo“ ބަޔަކު ހެކުކޮށްފައިކަމަށާއި،  އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކައުންޓުވަނީ

ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުތަކެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހު    2020ޕޯސްޓުތަކަކީ  

އެކައުންޓާއި  އީމެއިލް  އަމިއްލަ  މުޢާމަލާތްކުރާ  އިދާރާތަކާއި  އެކި  ސަރުކާރުގެ  ނަންބަރާއި،  ފޯނު  ނަމުގައިވާ 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ   އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  އެއްވެ  ”Jere Nimo“މައްސަލަ  ސް  އެކައުންޓާ 

 ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށާއި،  

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި، މަޢުލޫމާތަތުތައް ތަޙުީޤުޤކޮށް  1.4

ދުވަހުގެ    90ވަނަ މާއްދާ ގައި    14ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭގޮތުގެ ގައިޑްލައިންގެ ތިންވަނަ ބާބުގެ  

އިންތިޒާމު މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ  މިކަން  ތެރޭގައި  ބުނެފައިވިނަމަވެސް  ދޭންވާނެކަން  މަޢުލޫމާތު  ތަކުގެ 

ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،   އިން  ގައިޑުލައިނުގެ  މިނިސްޓްރީ  މާއްދާގެ    15އިސްވެދެންނެވުނު  ވަނަ    7ވަނަ 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2022/27މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމުޙައްމަދު ހަމްޒަތު 

                                             

 

19 ގެ 4 ޞަފްޙާ       
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ކަން ނަންބަރުގައި ކޮމިޓީގައި އެއް ލެވެލްއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ވެރިން ހިމަނައިގެން ނުވާނޭ

ސޮއިކޮށްފައިވާ   ރިޕޯޓުގައި  ތައްޔާރުކުރި  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވިނަމަވެސް 

މި ކޮމިޓީއަކީ ވަކިކަމެއް  ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއް ލެވެލްއެއްގެ މުވައްޒަފުން ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،  

 މަތުކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ހުއުފެއްދި ކޮމިޓީއެއްކަމަށް ތުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ހާިޞލު

އި މެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  ބުނެފައިވަނީ،   ކަމުގައި  ގޮތް  އެދޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .2

ލާފަށް ދީފައިވާ ބާޠިލު ލިޔުމެއްކަމަށް  ލުތަކާއި ޚި ޫޞހެލްތުން ދީފައިވާ އިންޒާރުގެ ލިޔުމަކީ ާޤނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އު

މައްސަލަ   ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕަރސަނަލް ފައިލުން އެ ލިޔުން އުނިކޮށްދެއްވުމަށް

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން 

  ްޓަރއިިބުއނަަލްށ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ޮގުތްނ   ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝކާުވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .3

ައްނަނިނިވ ަކްނަކން    ުރުކުރުމްނ ަޒޮކށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށ ަނޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގއި ަބާޔްނ ުހށަަހ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

 ޕަބްލިކް ހެލްތު   ންސީގެ ރޮޓެކްަޝން އޭޖެ ޕް  ހެލްތުއިންޒާރު ދީފައިވަނީ، އެ ފަރާތުން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   3.1

  ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ   ގެ  ’Jeri Nemo‘  އި' ގަ ފޭސްބުކް'މުގައި ހުންނަވައި،  ޤާ ގްރާމް އޮފިސަރެއްގެ މަރޮޕް

ފަރާތުގެ ހުށަހެޅި  ފެތުރެ  ދުނިޔޭގައިއެކައުންޓުގައި،    މައްސަލަ    ރާއްޖޭގައި   19- ކޮވިޑް  މުންދާހަލުވިކަމާއެކު 

އުފުލާ އިދާރާގެ   ރޯލް ކުރުމުގެ އިސް ޒިންމާ އްގައި، މި ބަލި ކޮންޓްމާލޭގައި ފެތުރެމުންދާ ދަނޑިވަޅެ ކޮށްަޞއްޚާ

  މަކަށް އެއްވު ލާފުޚިރޮޓެކްަޝން އޭޖެންސީ އާންމުކޮށްފައިވާ އެންގުންތަކާ ގޮތުގައި ހުރެ، ހެލްތު ޕް އްގެފެމުވައްޒަ 

ސިވިލް    ސެއަރ ކޮށްފައިވުމުން ދިވެހި  'ފޭސްބުކް' ގައިހިތްވަރު ދޭ ފަދައިން އެ ފަދަ އެއްވުމެއްގެ މައުލޫމާތު  

 ކަމަށާއި، ށުންބަރުގެ ދަންނަ ނަވަ 9ގެ  މާއްދާގެ )ނ( 271ގެ   2014ވާއިދު ގަސަރވިސްގެ 

މިނިސް  ްޞލާހީއި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 3.2 ކުރިން  އެޅުމުގެ  އޮފް  ޓްފިޔަވަޅު   ން ހެލްތުރީ 

 ކޮށް ީޤީޤޙުތަރީ  އެގޮތުން މިނިސްޓް  ންނަކަމަށާއި،ކަން އެނގެން އޮ ވާ އިކޮށްފަީޤުޤމި މައްސަލަ އިދާރީ ގޮތުން ތަހު



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2022/27މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމުޙައްމަދު ހަމްޒަތު 

                                             

 

19 ގެ 5 ޞަފްޙާ       
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

 ރޮގްރާމް ޑަރ ހެލްތު ސެކްަޝނުގެ ހެލްތު ޕްބޯ  ަޝނަލްޓެކްަޝން އޭޖެންގެ އިންޓަރނޭރޮތު ޕްހެލް"  އެކުލަވާލާފައިވާ

މުޙަ ހުށަހަޅާފައޮފިސަރ  ގުޅޭގޮތުން  ހަމްޒަތާ  މައްސަލައިގެ  އްމަދު  ގުޅިގެން  ރިޕޯއިވާ  މައްސަލައާ  ގައި  ޓް" 

ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުރަހެޅިފަ ޕޯސްޓުތަ  ’Jeri Nemo‘އިވާ  ކޮށްފައިވާ  އައިޑީއަކުން  'ފޭސްބުކް'  ށް  ކަކިޔާ 

ކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މުޒާހަރާއަށް ދިއުމަށް ބަލާއިރު، އާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނު 

ވެސް ދައުލަތާއި މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޝެއަރކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެނޫން 

މައްސަލަ  ސަރުކާރާއި އޮފީސް ބަދުނާމުވާފަދަ ޕޯސްޓްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ފެންނަން ހުރިކަމަށާއި، މި އެކައުންޓަކީ  

ފަރާތުގެ އިސްވެ    ހުށަހެޅި  ފާހަގަކުރާކަމަށާއި،  ޔަީޤންކޮށްފައިވާކަން  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  އެކަންޓެއްކަން 

 Jeri‘އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބަލާފައިވަނީ،  ދެންނެވުނު އެކައުންޓަކީ މަ 

Nemo’    ުއެކައުންޓުން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ޓެގްކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަކާއި، މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާއެކ

އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، މި    ގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްތަކަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްކަން  2018އެކި ފޮޓޯތައް ހިމަނައި  

މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  

 އަކީ އެ ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއްކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،   ’Jeri Nemo‘ފޯމުގައި 

  ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ   ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫޢީ  ކުރެވިފައިވަނީވަކި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 3.3

ށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އިންޒާރުދިނުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން  ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަ

ވަޅު އެޅުމުގައި ވަޒީފާދޭ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި އިސްލާޙީ ފިޔަ  2008/2ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ސިވިލް   އަދި  އުޞޫލުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކޯޓުތަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭކަމަށް  ފަރާތުން 

 ސަރވިސްގެ ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ށް ލިޔުމުން އިންޒާރުދިނުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .4

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި އިސްލާޙި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި    2008/2ހެލްތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭކަ ފަރާތުން  ސިވިލް ވަޒީފާދޭ  އަދި  އުޫޞލުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކޯޓުތަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަށް 

ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މިނިސްޓްރީ  ސަރވިސްގެ ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2022/27މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމުޙައްމަދު ހަމްޒަތު 
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ނަންބަރު   ހެލްތުގެ  ދީފައި 2021ޖޫން    HRD(LR)/LDI/2021/26   (01-23އޮފް  ލިޔުމުން  އިންޒާރުގެ  (  ވާ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަނޑައަޅުއްވާދިނުމަށްކަން ލިޔުން ބާޠިލުކުރާނޭ ހަމައެއްނެތްކަމަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ    ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލާގައި،   މިވާ   ހުށަހެޅިފައި  .5

 އެގޮތުން، ބަލަންޖެހޭ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.އިންޒާރަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމައަކުން ދީފައިވާ އިންޒާރެއްތޯ 

 ( 'އްިނާޒުރ' އަށް ބުެލުމން،  2021ޫޖްނ    01)   HRD(LR)/LDI/2021/26-23ިމިންސްޓީރ އޮފް ހްެލްތގެ ަނންބުަރ   5.1

ެހްލތު ޕޮްރގްރްާމ ޮއިފސަރ ެގ މަޤުާމ އާަދކުރަމުނާްދ މުޙްައަމުދ  ެހްލތް ޕޮްރޓްެކޝަން އެޖެންީސެގ އިންޓަރނޭޝަނަްލ ޯބޑަރ ެހްލތު ގިައ ޕްަބލިކް  ' 

ެގ ނުަމގިައ ހުުޅާވފިައާވ މުޙައްމުަދ ހްަމަޒުތެގ ެއކައުންުޓގިައ، ދުނިޭޔގިައ ަހުލިވކަމެާއުކ ެފތުރެމުނާްދ    ”Jeri Nemo“ހްަމަޒުތ، ޭފސުްބްކގިައ  

ފްެއެގ ރާއޭްޖގިައ، ޙްާއަސޮކްށ ާމޭލގިައ ެފތުރެމުނާްދ ދަނިޑވެަޅްއަގިއ، ިމ ަބިލ ކޮންޓްރްޯލކުރުުމެގ ިއްސ ޒިނާްމ ުއުފާލ އިދާާރެގ ުމަވްއަޒ  19- ޮކިވްޑ

ްކގިައ  ެރ، ެއ އިދާރިާއން ޢާނުްމ ކްޮށފިައާވ އެންގުންަތާކ ިޚާލުފ އްެއވަުމަކްށ ިހްތވަރޭުދފަދައިން ެއފަަދ އްެއުވމްެއެގ ަމުޢލާޫމުތ ޭފސުްބުހޮގުތގިައ  

ާވ  ( ވަނަ ނަންބުަރގިައ ަބޔާންޮކްށފިައ9ވަނަ މާއާްދެގ )ނ( ެގ )   271ެގ    2014ޝެއަރ ޮކްށފިައވަުމީކ، ިދެވިހ ިސިވލް ސަރިވްސެގ ަގވާއުިދ  

ރުާރ ނުކުރަުމށިާއ  "......ސުަރކާރިާއ، ޮއީފްސ ބަދުނުާމާވ ަފަދ ކަމްެއ ކުރުން" ައްށ ެފޭތ ކުށްެއ ކަމްަށާވީތ، ިމފަަދ ުކށްެއ ކުރަިއްށ ޮއްތތަނުގިައ ަތުކ

ހުން ިދެވިހ ިސިވްލ ސަރިވްސ  ެގ ޤާނޫނިާއ ަގވިާއދިާއ ޯކްޑ ޮއްފ ކޮންަޑްކޓްަށ ޙުރަުމްތތިެރޮކްށ ިހތަުމށިާއ، އިަދ ީމެގ ަފިދެވިހ ިސިވްލ ސަރިވްސ  

ަދްށކުރުން، ނުަވަތ ަވީޒފަާއްށ ނުުކތުން  ަވީޒާފެގ ފަންިތ  ެގ ަގާވއިދިާއ ޯކްޑ ޮއްފ ކޮންަޑްކާޓ ިޚލުާފ ވެއްޖެނަަމ ިއތުުރ އިންޒާރްެއ ިދުނަމާކ ނުލިައ  

ިވްސ ކިޮމޝަނަށް ލިިބގެންާވކަން އަންގިައ ިދެވިހ ިސިވްލ  ސިިވްލ ސަރ   ެގ އްިޚިތޔުާރމަނާކުރުން، ނުަވަތ ަވީޒފާއިން ަވިކކުރުން ފަދަ ިފަޔވަޅްެއ އެޅުުމ

ަގވާއުިދ   މާއާްދެގ )ނ( ގެ    271ގެ    2014ސަރިވްސެގ  ަގވާއުިދެގ    9ވަނަ  އެ  ިރާޢަޔްތޮކށް  ަދށުން    267ވަނަ ނަންބަަރްށ  މާއާްދެގ  ވަނަ 

 އިންޒުާރކުރެަމެވ.

މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން އެނެގްނ ޮއެވެއެވ. ިއްސވެ ެދްނނުެވުނ ިލުޔަމށް ބުެލުމްނ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް ިއްނާޒުރ  

ވަަނ ަނނަްބަރްށ ރާިޢޔްަތކްޮށ    9ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    271ގެ    2014ދަީފިއަވީނ  ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ިދވިެހ ިސވްިލ  )   R-311/2014ަގާވއުިދ ަނނަްބުރ  ިވނަަމެވްސ،  ަބާޔްނކޮށަްފިއއްދެާގ ަދުށްނަކން  ަވނަ ާމ  267ެއ ަގާވއުިދެގ  

ަގާވއުިދ ަންނަބުރަސރިވްސެގ  ގާަވއުިދ  ައްށ   )  2021/R-141   (  ަނނަްބުރ ިސވްިލ  ( R-311/2014ަގާވއުިދ  ިދވިެހ 

ުށން ެގެނުވުނ އިޞާްލަޙށްފުަހ ެއ ަގާވއުިދގެ  ވަަނ ިއޞާްލޙް ެގަނުއުމެގ ަގާވއުިދ( ެގ ަދ   8( އަށް  2014ަސރިވްސ ަގާވއުިދ  

  271  ' ެއ ަގާވއުިދެގ'ަދއަުލާތިއ، ަސުރާކާރިއ، އީޮފްސ ބުަދާނުމވާފަަދ ަކެމްއ ކުުރްނދުަށްނ      ަވަނ ާމއާްދެގ )ވ(   271

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ޮއތުުމްނ،  އްަށ ބަދުަލވަެފިއާވަކްނ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ިއޞާްލަޙްށ ބުެލުމްނ ެއނެގން  ަވަނ ާމއާްދެގ )ވ(  



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2022/27މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމުޙައްމަދު ހަމްޒަތު 
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ިދވިެހ ިސވްިލ  )   R-311/2014ަގާވއުިދ ަންނަބުރ  'ިއްނާޒރު' ެގ ިލުޔުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ާމއާްދ ައީކ    ަފާރަތްށ ދަީފިއާވ

ަގާވއުިދ ަންނަބުރަސރިވްސެގ  ގާަވއުިދ  ައްށ   )  2021/R-141   (  ަނނަްބުރ ިސވްިލ  ( R-311/2014ަގާވއުިދ  ިދވިެހ 

ވަަނ ިއޞާްލޙް ެގަނުއުމެގ ަގާވއުިދ( ެގ ދުަށން ެގެނުވުނ އިޞާްލަޙށްފުަހ ެއ ަގާވއުިދގެ    8( އަށް  2014ަސރިވްސ ަގާވއުިދ  

ަގާވއުިދ ަންނަބރު  ިޅ ަފާރުތްނ  ަކަމށް ބަަލްނޖެެހެއެވ. ިއްސެވ ެދްނެނުވނުފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހ  ަވަނ ާމއާްދެގ )ވ(   271

2014/R-311   (ަގާވއުިދ ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ  ަންނަބުރިދވިެހ  ަގާވއުިދ  ައށް   )  2021/R-141   (  ުންަނަބރ ަގާވއުިދ 

2014/R-311 )  ަވނަ ިއޞާްލްޙ ެގަނއުުމެގ ަގާވއުިދ( ެގ ަދުށން    8( ައްށ  2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސ ަގާވއުިދ

ފަަދ ކެުށްއ ކޮށަްފިއޭވޯތާއއި، އަދި  ަގއި ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ  ަވނަ ާމއާްދެގ )ވ(   271ިއޞާްލަޙށްފުަހ އެ ގާަވއުިދެގ  ެގެނުވުނ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ މިފަަދިއްނ ިއްނާޒރުދަީފިއަވީނ ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ާމއާްދާއ ެއްއޮގްތާވ ޮގުތެގަމިތްނ ެއކީަށެގްނވާ  

 ްނަނނިިވ ަކްނަކްނ ފަާހަގުކަރެމެވ. ަހަމައުކްނޯތ ބާަލިއުރ، ައ

 ؛ ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ަގިއ  34)ދިވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނ( ެގ    5/2007ަންނަބރު:  ާޤނޫނު 

ޒަފަކާމެދު،  "މި ޤާނޫނާއި، ސިިވލް ސަރިވސްެގ ަގވާއިދާއި، ސިިވލް ސަރިވސްެގ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފްެވފައިާވ ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ މުަވއް           

މިޝަުނން ތިރީގައިާވ  އެމީހަކު ކުރި ކުށެއްެގ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައިެގން ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސް ަގވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ ޮގތުެގ މަތިން، ކޮ

 ޮގތްތަކުން ކުރެ ޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެެވ. 

 ނަޞޭހަތްދިނުން  (1)

 އިންޒާރުކުރުން  (2)

 ހަާވލުކޮށްފައިާވ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުން.  (3)

 ޖޫރިމަނާކުރުން  (4)

 ަވޒީފާެގ ފަންތީެގ އެ މުވައްޒަފެއްެގ މަޤާމު ދަށްކުރުން.  (5)

 ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން."  (6)

 
(  ިދވިެހ ސިވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ)   R-311/2014ަގާވއުިދ ަންނަބުރ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

(  2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސ ަގާވއުިދ  ( R-311/2014)ަގާވއުިދ ންަނަބރު    R-141/2021  ައްށ ަގާވއިދު ަންނަބުރ 
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ަވަނ ާމއާްދެގ )ވ(    271ަވަނ ިއޞާްލްޙ ެގަނުއމެުގ ަގާވއުިދ( ެގ ަދުށްނ ެގެނުވނު ިއޞާްލަޙށްފުަހ ެއ ަގާވއުިދެގ    8ައްށ  

 ަގިއ، 

 އުލަތާއި، ސަރުކާރާއި، އޮފީސް ބަދުނާމުާވ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން. ދަ )ވ(      

ަގާވއުިދެގ   ެދްނެނުވުނ  ިއްސެވ  ޮއްނަނިއުރ،  ެއނެގްނ  ަބާޔްނޮކށަްފިއާވަކްނ  ާމއާްދެގ    267މިފަަދިއްނ  އަށް  ަވަނ  )ނ( 

   ބުެލުމްނ، 

ަގވާއިދާއި  ( ސިިވލް ސަރިވސްެގ ޤާނޫނު( އާއި  2007/5ނަންބަރު   މި ަގވާއިދުގައި ހިމެނިފައި ުނިވ ނަމަެވސް، މުަވއްޒަފު ކުރި ޢަމަލަކީ ޤާނޫނު)ނ(  

ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، އެކަށީެގްނާވ އިޞްލާޙީ ފިޔަަވޅު އެޅުމާއި،   އޮފް ކޮްނޑަކްޓާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކަމުަގއި ާވނަމަ، އެ ކުރި ކުށެއްެގ އަދި ކޯޑް

 . ެގްނވެއެެވސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ލިބި  ަގާވއިދުަގއިާވ ޮގތުެގ މަތީން ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ، ސިިވލް ނުަވތަ މި

ފޭސްބުކްގައި އެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،

އެއްވުމެއްގެ   އެފަދަ  ހިތްވަރުދޭފަދައިން  އެއްވުމަކަށް  ޚިލާފު  އެންގުންތަކާ  ކޮށްފައިވާ  ޢާންމު  މަޢުލޫމާތު  އިދާރާއިން 

ގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން ކަމަށާއި އެ އެކައުންޓަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ’Jeri Nemo‘ވަނީ  ޢާންމުކޮށްފައި 

ޑިސެންބަރު    30މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާބުނުމަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއްކަން  

އިސްވެ ދެންނެވުނު  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ބެލުމުން،    2021

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު    2020އްކަމަށާއި ނަމަވެސް  އެކައުންޓަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓެ

ވަނަ   2020މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ޕޯސްޓުތަކަކީ    ،އިއެކައުންޓުވަނީ ބަޔަކު ހެކުކޮށްފައިކަމަށާ

ގެ ނަމުގައި ކުރަމުންދާ    ’Jeri Nemo‘އި،  އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ކުރިން އެ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްތަކެއްކަމަށާ

ކޮންކޮން ޕޯސްޓްތަކެއް ކޮށްގެން ކަމެއްކަމާއި އެ  ޕޯސްޓްތަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ 

ދައްކާ އެކައުންޓު ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޕޯސްޓެއް  އެއްވެސް  ގުޅޭ  ކަމަކާއި  އެއްވެސް  ކުރަމުންދާ  އަދި  ން  ފައި 

އިދާރާތަކާއި  ދީފައިނުވާކަމަށާއި،   އެކި  ސަރުކާރުގެ  ނަންބަރާއި،  ފޯނު  ނަމުގައިވާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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އާ   ’Jeri Nemo‘މުޢާމަލާތްކުރާ އަމިއްލަ އެކައުންޓާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،   ގުޅުމެއް ނެތްކަމުގައި

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ 'ސިވިލް ސަރވިސް    2022އެޕްރީލް    19މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

ގެ   ’Jeri Nemo‘، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޭސްބުކްގައި  އަށް ބެލުމުން  ބަޔާން'ކޮމިަޝނުން ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ  

ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއް ނޫންކަމަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ަޞރީޙަ  

އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަ ބޭއިބާރާތުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކައުންޓަކީ  އެ  ކަމަށް މަށާއި،  އެކައުންޓެއް  ނުންކުރި 

ފޯމުގެ   ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ގައި    7.10.1މައްސަލަ 

އެކައުންޓަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއްކަމަށް ބުރަވެވޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެ

ފަރާތަށް އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން މި މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙުީޤުޤކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

 ’Jeri Nemo‘ޓުގައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި ރިޕޯ  މިނިސްޓްރީއިން ކޮށްފައިވާ ތަޙްީޤުޤ

ޙާލަތު   ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާއްމު  ބަލާއިރު  ޕޯސްޓްތަކަށް  ކޮށްފައިވާ  އައިޑީއަކުން  ފޭސްބުކް  ކިޔާ 

ސްޓެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ެޝއަރ  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މުޒާހަރާއަށް ދިއުމަށް މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޕޯ

ކޮށްފައިވާކަން  ކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   ޕޯސްޓުތައް  ފަދަ  ބަދުނާމުވާ  އޮފީސް  ސަރުކާރާއި  ދައުލަތާއި  އެނޫންވެސް  އަދި 

އޮންނައިރު،  ފެންނަންހުރިކަމަށް އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ‘Jeri Nemo’    ީއެކައުންޓަކ ހަދާފައިވާ  ނަމުގައި  ގެ 

ދިވެހި ސިވިލް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއްތޯއާއި، އިސްވެ ދެންނެވުނު އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުތަކަކީ  

ސަރުކާރާއި، "........( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ )  271ގެ    2014ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ފަދަ ޕޯސްޓްތަކެއްތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވޭހިނދު،    ކަމެއް ކުރުން" އޮފީސް ބަދުނާމުވާ ފަދަ  

އެކުލަވާލާފައިވާ   ތަޙްީޤުޤކޮށް  ހެލްތު ސެކްަޝނުގެ  އިން  ބޯޑަރ  އިންޓަރނޭަޝނަލް  އެޖެންސީގެ  ޕްރޮޓެކްަޝން  'ހެލްތު 

އަށް ބެލުން    ޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް'ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ހަމްޒަތާއި ގު 

 މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެގޮތުން،
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ފަރާތުން   5.2 ރައްދުވި  'ހެލްތު    2021ޑިސެންބަރު    30މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

ޝަނުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ހެލްތު ސެކް 

 - ހަމްޒަތާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް' އިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

އިސްވެދެންނެވުނު ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީގެ  5.2.1

ޓަރނޭަޝން އެޖެންސީގެ އިންޓަރނޭަޝނަލް ބޯޑަރ ހެލްތު ޔުނިޓްގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ  އިން

މުޙައްމަދު ހަމްޒަތުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ތަކުރާރުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ ނަފްރަތު އުފެދޭ  

އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ    ންއި  2019ގޮތަށް   ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙީ  ޕޯސްޓްކޮށް،  ކޮމެންޓް  ފެށިގެން 

އަދި   ެޝއަރކޮށް،  ޕޯސްޓްތައް  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތްތަކުން  އެހެން  ގޮވައިލައި  ދިއުމަށް  މުޒާހަރާއަށް  ވަގުތުގައި 

ދައުލަތަޙަލަޞް މަ އާއި  މިނިސްޓްރީ  ެޝއަރކޮށް،  ޕޯސްޓްތައް  ފުށުއަރާފަދަ  ލިބޭގޮތަށް ތު  ގެއްލުން  ށް 

ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން  އަމިއްލަ  ގުޅިގެންޢަމަލުކުރަމުންދާތީ،  މައްސަލައަކާއި  ބެލުމަށް     ގޮތް  ކަންހިނގާފައިވާ 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  

މައްސަލައާ 5.2.2 މި  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،  ކޮމިޓީން  ފެންނަގޮތްކަމަށް  ނިންމަން  މައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައިވާ  މި  ގުޅިގެން   

ންމު  ޢާކިޔާ ފޭސްބުކް އައިޑީއަކުން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްތަކަށް ބަލާއިރު    ’Jeri Nemo‘ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު،  

ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅުގައި މުޒާހަރާއަށް ދިޔުމަށް މީހަކު ކޮށްފައިވާ 

އި، އަދި އެނޫންވެސް ދައުލަތާއި ސަރުކާރާއި އޮފީސް ބަދުނާމުވާ ފަދަ ޕޯސްޓްތަކެއް  ށާ ރކޮށްފައިވާކަމަޕޯސްޓެއް ެޝއަ 

ކޮށްފައިވާކަން ފެންނަން ހުރިކަމަށާއި މިކަމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފު ޢަމަލަކަށްވެފައި،  

ރުން ޢާންމު ިޞއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  އެފަދަ ކަންކަމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ އިތު

އަދާކުރާ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ނުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވާތީއާއި، އަދި 

ކަމަށްވާތީ، ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކުށެއް  9ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    271މިކަމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިފަދަ ކަމެއް އިތުރަށް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށާއި އަދި މިފަދަ ކަމެއް    267މި ގަވާއިދުގެ  

ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް އަންގައި ލިޔުމުން އިންޒާރު ދޭން ފެންނަކަމަށާއި، މުވައްޒަފަށް 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2022/27މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމުޙައްމަދު ހަމްޒަތު 

                                             

 

19 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ގެ ނަމުގައިވާ ފޭސްބުކް އެކައުންޓަކީ މުޙައްމަދު ހަމްޒަތުގެ އެކަންޓެއްތޯ   ’Jeri Nemo‘ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން  

ވެރިފައިކުރުމަށް ކޮމިޓީން ބެލިބެލުމުން އެ އެކައުންޓަކީ މުޙައްމަދު ހަމްޒަތުގެ އެކައުންޓެއް ކަމަށް އެކަށީގެންވާ 

ޕޯސްޓްތަކާއި ކޮމެންޓްތައް މި ރިޕޯޓާއެކު   މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ފޭސްބުކް  މިންވަރަށް ޔަީޤންކުރެވިފައިވާކަމަށާއި،

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.    ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާނެކަމަށް

5.3  ‘Jeri Nemo’   ،ުގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކްގައި ހަދާފައިވާ އެކައުންޓަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއްތޯ ބަލާއިރ 

 Jeri‘މި އެކައުންޓަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ބަލާފައިވަނީ   5.3.1

Nemo’  ްކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަކާއި، މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު  އެކައުންޓުން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ޓެގ

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ކަމަށާއި، ގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓް ތަކަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  2018އެކި ފޮޓޯތައް ހިމަނައި 

ރާތުގެ  އަކީ އެފަ  ’Jeri Nemo‘މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި  

އެނގެން   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަން  ކަމަށް  އެކައުންޓެއް 

ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި   އޮންނައިރު، ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިސްވެ  ވާ ވާހަކަތަކަށް ބެލުމުން،  ދެފަރާތުން ަޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައި 

ވަނަ   2020އެކައުންޓަކީ އެފަރާތުން ބޭނުންކުރި އެކައުންޓެއްކަމަށާއި ނަމަވެސް    ’Jeri Nemo‘ދެންނެވުނު  

އޮތްނަމަވެސް،   އެނގެން  ބުނެފައިވާކަން  ހެކުކޮށްފައިވާކަން  އެކައުންޓު  ދެންނެވުނު  އަހަރުތެރޭގައި  އިސްވެ 

ހެކުކޮށްފައިވާކަ ހެއްކެއް    ން އެކައުންޓު  އެއްވެސް  ބޭނުމަށް  ފަރާތުން    މައްސަލަސާބިތުކުރުމުގެ  ހުށަހެޅި 

ވާ އެކައުންޓަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއް  ގެ ނަމުގައި  ’Jeri Nemo‘ފައިނުވާތީއާއި،  ހުށަހަޅާ

ގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކްގައި    ’Jeri Nemo‘ނޫންކަމަށް ަޞރީޙަ ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި  

 ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. އް ށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓެހަދާފައިވާ އެކައުންޓަކީ މައްސަލަ ހު

ގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކްގައި ހަދާފައިވާ އެކައުންޓަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   ’Jeri Nemo‘އިސްވެ ދެންނެވުނު   5.4

ކަމަށް ބުރަވެވޭހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ 'އިންޒާރު' ބިނާވެފައިވަނީ އިސްވެ ދެންނެވުނު  އްއެކައުންޓެ

ާރްއޭޖަގިއ، ާޙްއަސޮކްށ މޭާލގައި    19- ުދިނޭޔަގިއ ހުަލިވަކާމެއުކ ެފުތެރުމނާްދ ޮކިވްޑ " އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުތަކަކީ  



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2022/27މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމުޙައްމަދު ހަމްޒަތު 

                                             

 

19 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ިލ ޮކްންޓރްޯލުކުރުމެގ ިއްސ ިޒްނާމ އުފާުލ އާިދާރެގ ުމަވްއޒެަފްއެގ ޮގުތަގިއ ުހެރ،  ެފުތެރުމނާްދ ަދނިޑވަޅެްއަގިއ، ިމ ބަ 

ެއްއުވެމްއެގ މަޢޫުލާމތު   ިހްތަވރުދޭފަަދިއްނ އަެފަދ  ެއްއުވަމަކްށ  ޚިލުާފ  ެއްނުގްނަތާކ  ޮކށަްފިއވާ  ާޢްނުމ  ެއ އާިދާރިއްނ 

ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ގެ    271ެގ    2014ާވއުިދ  ޭފސްބުްކަގިއ ެޝައރ ކޮށަްފިއވަުމީކ، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގ 

( ަވަނ ަނންބަުރަގިއ ބަާޔްނކޮށަްފިއާވ "......ަސުރާކާރިއ، އީޮފްސ ބުަދާނުމާވ ފަަދ ަކެމްއ ުކުރްނ" އްަށ ެފޭތ ކެުށއް  9) 

ރު  ްޓީރ އްޮފ ހްެލްތ ެގ ަނނަްބިމިންސަގިއ ދަީފިއާވ    2021ޫޖްނ    01ަކްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރަތށް    ަކަމްށާވީތ، 

23-HRD(LR)/LDI/2021/26    ްިއްނާޒުރ' ެގ ިލުޔަމްށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނިއުރ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތނ'

 ށް ބުެލުމްނ، ޭފްސުބްކަގިއ ެޝައރޮކށަްފިއާވ ޯޕްސުޓތަަކ

 High speed Ferry Gai Emeehaku Beynun Rashakah Gos Edhuvahu‘ަވުގުތ.ެއްމީވ ިއން   5.4.1

Aadheveyne’    ިމޮއީތ ާވ ަކެމްއ. ުނުކެރޭވެނ  " ިމ ުޞުރީޙގިައ ިލޔަެފިއާވ ަހަބެރްއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ

ަދްއކަާފިއ ުކާރްނ އުޅުީނާމ....ކށ ަފިއްނ އިރ ިޗްސީވެވްސ. ެދްނެވްސ ަހަމ ެފްނާނީނ.....ދ."    ުހިރާހ ަކެމްއ ގަދަ 

 ެޝައރޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކާމިއ،    ިލެޔމިފަަދިއްނ  

ިއްނ 5.4.2 ނަުލިއ    308'   ަސްނ.ެއްމީވ  ޯވަޓކާ  ިއްނތިހުާބެވްއެޖ'    120ެކނިްޑޭޑަޓުކ ންަނ ައނުބާރ ެގންދަިޔ،  މި  މަީހުކ 

 Joke ey baa. 120 meehun aki rayyithun“ުޞުރީޙަގިއ ިލޔަެފިއާވ ަހަބެރއް ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން  

inthihaab kuri baye baa?? Keeve baa 51% libeytho yageen nukurani”    ެމިފަަދިއްނ ިލޔ

 ެޝައރޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  

' ިމ ުޞުރީޙަގިއ  'ޭބުރެގ ައސަްކީރ ަމުރަކެޒްއ ާރްއޭޖަގއި ުހނަްންނޖެހޭ: ެއްމޕީ ުމަޙްއމަދު ރަޝުީދަސްނ.ެއްމީވ ިއން   5.4.3

މިފަަދިއްނ  "ާއިއ.......ުޝުކރްިއާޔ. ބޭރުބަަޔކްަށ އަަހުރްނެވްސ ިވްއކާާލ"  ިލޔަެފިއާވ ަހަބެރްއ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތން  

 ިލެޔ ެޝައރޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ، 

ަގޑިިއުރ ުމޒަާހާރ ުކަރްނ ޖެހާިދނެ:އުަދޭރ' ިމ ުޞުރީޙަގިއ ިލޔަެފއާިވ ަހަބެރްއ ަމްއސަަލ    24ައްއޑަޫލިއްވ.ޮކްމ ިއްނ '  5.4.4

 ަފއާިވަކްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކާމިއ، ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ެޝައރޮކްށ



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2022/27މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމުޙައްމަދު ހަމްޒަތު 
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ގައުމިއްޔަ 5.4.5 އަކީ  އޮފް މޯލްޑިވްސް  ޕާޓީ  ޕާޓީގެ 'ޕްރޮގުރެސިވް  ކަމަށް  ޕާޓީއެއް  ކުރާނޭ ވަރުގަދަ  އާލާ  ދިރުވައި  ތެއް 

އިސްލީޑަރ އަދި ލޮބުވެތި ރައީސް ޔާމިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައިއެވެ. އެހެނަސް މިއަދު އެމަނިކުފާނު ވާނީ އަނިޔާވެރި  

ދެތު މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ގައި ހުރަގޭގައި އެވެ. މިއަދު އެމަނިކުފާނަށްޓަކައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމަކީ ސައްޙަ  ހުކުމެއް 

ފޯރުކޮށްދީ، ރައްޔިތުންއަށް އަމާން އައްސޭރިއަކަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްތަށް ހޯދައި ދިނުމަށާ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. މިއަދަކީ  

ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔާ އެކި އެކި  މި ޖަހަން އުޅޭ ވެކްސިނާއި މެދު މިއަދުގެ  އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ނަމަ  

މީހުންނާއި، ފިތުނައިގެ ޓީވީގެ ލަގަބު އެ ޓީވީ ސުޓޭަޝނަށް ދިން އެ ޓީވިން އެންމެ ގިނައިން ސަނާ ކިޔާ ކުރީގެ  

ނީ މާޒީން ފެނިފައިއެވެ. ރައީސް ނަީޝދު ވިދާޅުވި ރާއްޖެ ޓީވީން އާއި ރާއްޖެ އެމް.ވީ އިން ގެނެސް ދޭނެ ގޮތް ވާ

ދުވަސްވަރުގައިއެވެ.'  އާ އިންފުލުއެންޒާ  ެޝއަރ  ދެ.  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޕޯސްޓެއް  ލިޔެފައިވާ  މިފަދައިން 

 ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

 Maadhama haveer 16:00 PPM Office Kurimathin‘ރު ކިޔާ ފަރާތުން ލިޔެފައިވާ  އާދަމް ނަސީ  5.4.6

Fesheyne gaumaai Rayyithunge Adu Ufulumah Vadaigen baiverive lavvaa My 

Magey Rajje.!’    ްމިފަދައިން ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ެޝއަރކޮށްފައިވާކަން އެނގެނ

 އޮވެއެވެ. 

 ވަނަ މާއްދާގައި،  53)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ާޤނޫނު(  5/2007ާޤނޫނު ނަންބަރު  5.5

  
  .ސިިވލް ސަރިވސްެގ އެއްެވސް މުވައްޒަފަކު އަންަނނިިވ ކަންކަން ކޮށްެގްނ ނުާވނެއެެވ. 53

ފަރާތެއްެގ ސިޔާސީ  ހ( އޭނާެގ މަޤާމުެގ ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ ބާރެއް، ސީދާޮގތުން ުނަވތަ ނުސީދާޮގތުްނިވޔަސް ބޭނުންކޮށްެގން، އެއްެވސް )

  ؛ޙަރަކާތަކަށް ބާރު ފޯރުުވން ަނަވތަ ނުފޫޒު ފޯރުުވން 

ސީ  ށ( މަސައްކަތު ރަސްމީ ަގޑީަގއި ުނަވތަ ރަސްމީ ަގޑީެގ ބޭރުންެވސް، ރަސްމީ މަސައްކަތުަގއި އުޅޭ އެއްެވސް ަވުގތެއްގައި، އެއްެވސް ސިޔާ)

 ؛ޙަރަކާތެއްަގއި ބައިވެރިުވން

އްޔަތު އަދާކުރުމުަގއި ަވކި ފަރާތަކަށް ޖެހިފައިާވކަން ދޭހަާވ ފަދަ ޮގތަކަށް ުނަވތަ އޭާނެގ ވާޖިބުތަކާއި  ނ( އޭނާެގ މަޤާމުެގ މަސްއޫލި )
 ؛މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ޮގތަކަށް އެއްެވސް ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްަގއި ބައިވެރިުވން



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ެގ ހައިސިއްޔަތުން ޚިދުމަތް ދިުނމުގައި ސިޔާސީ އެއްެވސް ތަޢައްޞުބެއް  ރ( އޭނާެގ މަޤާމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގއި ނުަވތަ މަޤާމު )

 ؛ެގްނގުޅުން 

ަގއި  ބ( ސިިވލް ސަރިވސްަގއި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު، ސިޔަސީ ޕާޓީއެއްެގ މަޤާމުތަކުެގ ތެރެއިން ޤާޫނނަކުން ުނަވތަ ސިިވލް ސަރިވސްެގ ަގވާއިދު)

 .ހުއްދަނުކުރާ މަޤާމެއް ފުރުން

ާޔސީ ަޙރާަކްތ' ާމަނކޮށަްފިއާވޮގަތށް  ިސ'   ާމއާްދަގިއ  ަވަނ   77  ާޤޫނުނެގކޮށަްފިއާވަކާމިއ، ިއްސެވ ެދްނެނުވނު  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނ

 ބާަލިއުރ،  

 .  " 'ިސާޔީސ ޙަަރާކްތ' ކަަމށް ބުނެފިައ ެއވަނީ ތީިރގިައ ަބޔާންޮކްށފިައާވ އްެއެވްސ ޙަަރާކތްެއ ނުަވަތ ޢަަމލްެއގިައ ބިައވިެރުވަމެށެވ

ްއަގިއ ާކެތ)ހ( އްެއެވްސ ިސާޔީސ ފާަރަތަކްށ ތާއުީދކުރުުމެގ ޮގތުން ނުަވަތ ތާއުީދ ހޯދުުމެގ ޮގތުން އްެއެވްސ ޙަަރާކތްެއ ހިންގާުމިއ ެއފަަދ ޙަަރ

 ބިައވިެރވުން.  

 )ށ( އްެއެވްސ ިސާޔީސ ފާަރަތާކ ެދކޮޅްަށ އްެއެވްސ ޙަަރާކތްެއ ހިންގުމިާއ ެއފަަދ ޙަަރާކތްެއގިައ ބިައެވިރވުން.  

ޭޑަޓަކށް  ނިޑ)ނ( ިދެވހިރާއޭްޖެގ ޖްުމޫހރްިއާޔެގ ާޤޫނނު ައާސސީއިާއ ޤާނޫނުަގިއާވ ޮގުތެގ ަމތިން ބްާއާވ އްެއެވްސ އިންތާިޙބްެއަގިއ ބިައވިެރާވ ެކ

 ތާއުީދކުރުުމެގ ޮގތުންނިާއ ތާއުީދ ހޯދުުމެގ ޮގތުން ނުަވަތ އްެއެވްސ ކެނިޑޭޑަޓކާ ދެކަޮޅްށ އްެއެވްސ ަމސްައަކތްެއކުރުން.  

ކެންިޑޑަޭޓަކށް  ، މިާއ)ރ( ިދެވހިރާއޭްޖެގ ޖްުމހޫރްިއާޔެގ ޤާނޫުނ ައާސސީއިާއ ޤާނޫނުގިައ ކަނޑައިެޅފިައާވ އިންތިޙަާބަކްށ ކެންިޑޭޑޓްެއގެ ޮގތުން ކުރަިމިތުލ

 ވަުމްށ ކުރަނެްޖޭހ އްެއެވްސ ަމސްައަކތްެއކުރުން." 

 )ށ( އްަށ ބުެލުމްނ، ަވނަ ާމއާްދެގ    21)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/2008ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ާޤޫނުނ ަންނަބރު    މިފަަދިއްނ

ނުަވތަ މުަވއްޒަފަކު އޭާނެގ ަވޒީފާއިްނ ަވކި ކުރުމުަގއި، ތިރީަގއި   ތަބާުނާވކަމަށް ބެލުމުގައި، މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤީ މިްނަގނޑަށް މުަވއްޒަފަކު  )ށ(  

 ެވ. ުނބެލެޭވނެއެ  އްކަންތައްތައް، އެއީ، އެކަށީެގްނާވ ސަބަބުތަކެއް ކަމުަގއެ ާވއެ

ނިސްބަތްާވ ސިޔާސީ   ސިޔާސީޮގތުން ިވސްނުން ެގންުގޅޭ ޚިޔާލު،ނިސްބަތް، ދީްނ،   މުވައްޒަފުެގ ަނސްލު، ކުލަ، ޤައުމީ ނިސްބަތް، އިޖްތިމާޢީ(  1)

 ؛ސިފައެއް  ޮގތުން އުފުލަްނޖެހޭ ޒިްނމާތައް، ނުަވތަ އޭނާަގއި ހުރި ނުކުޅެދޭ ޕާޓީ، ޖިންސު، ކައިެވނީެގ ިނސްބަތް، އާއިލީ

 ަވަނ ާމއާްދަގިއ،   27ުޖމޫްހިރްއާޔެގ ާޤޫނުނ އާަސީސެގ  ޮއްނަނަކާމިއ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ    މިފަަދިއްނ



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2022/27މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމުޙައްމަދު ހަމްޒަތު 

                                             

 

19 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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ފެންނަ ޮގްތތަކިާއ، ިޚާޔުލތްައ ދުލިާއ ަޤލަމުން  "މިނިވަންކަމެާއުކ ިފކުުރކުރުމިާއ، ިއްސލާމްދީނުެގ ައްޞަލާކ ިޚާލފުނުާވ ޮގތްެއގަެމތީން އީެމހްެއެގ ބުއްދަިއްށ  

 މިނިވަންކަން ކޮނެްމ ީމހަަކށެްމ ލިިބގެންވެެއެވ."އިަދ މިނޫންެވްސ ޮގްތޮގަތްށ ފުާޅކުރުުމެގ  

 ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ.   މިފަަދިއްނ

 R-311/2014 ކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްއިސްވެ ދެންނެވުނު މާއްދާތަ ޕޯސްޓުތަކަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ެޝއަރކޮށްފައިވާ 5.6

ިދވިެހ  ( R-311/2014)ަގާވއުިދ ަނނަްބުރ    R-141/2021  ަނނަްބުރ( ައށް ަގާވއުިދ  ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ) 

ަވަނ ިއޞާްލްޙ ގަެނުއުމެގ ަގާވއުިދ( ެގ ަދށްުނ ގެެނުވުނ ިއޞާްލަޙށްފުަހ ެއ    8( އްަށ  2014ިސވްިލ ަސރިވްސ ަގާވއުިދ  

ާވ ފަަދ ަކެމއް ުކުރްނ"  ަސުރާކާރިއ، އީޮފްސ ބަދާުނުމަދއަުލާތިއ،  ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ "   ަވަނ ާމއާްދގެ )ވ(   271ަގާވއުިދެގ  

ްށ ިބާނޮކްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތްށ ިއްނާޒުރ ެދވާިދެނޯތ  އްިސެވ ެދްނެނުވުނ ޯޕްސުޓަތަކ ާއިއ  ައްށ ެފޭތ ޯޕސުްޓަތެކއޯްތ

   ބާަލިއުރ، 

ަފރުާތން   5.1 ުހށެަހިޅ  ެއަކއްުނުޓަގއި  ަމްއސަަލ  ެއަކުއްނޓުން    ’Jere Nimo‘ޭފްސުބްކ  ހަދަާފއާިވ  ަނުމަގިއ  ގެ 

ައާސީސެގ   ާޤޫނނު  ުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ިދވިެހ  ޯޕްސޓަުތަކކީ  ާމއްދެާގ  27ެޝައރޮކށަްފިއާވ  ޮކްނމެ  ަވނަ  ަދުށން   

ޚިލުާފުނާވ ޮގެތްއެގަމީތން  ' ަފރަުދަކްށެމ ިލބިދަީފިއާވ   ިމިނަވްނަކާމެއުކ ިފުކުރުކުރާމިއ، ިއސާްލމީްދުނެގ ައޞަްލކާ 

  ' ބުއިްދއްަށ ެފްނނަ ގްޮތަތާކިއ، ޚިޔުާލަތްއ ދާުލިއ ޤަލުަމްނ އިަދ ިމޫންނެވްސ ގްޮތޮގތްަށ ފާޅުުކުރުމެގ ެއމެީހްއެގ  

ިސވްިލ ަސރިވްސ ެގ ުމަވްއަޒަފުކ އަެފާރެތްއެގ  ަމްޤޞުަދަގިއ ެޝައރޮކށަްފިއާވ ޯޕްސްޓތެަކްއަކަމްށ ުބަރެވޭވަކާމިއ،  

ރަސްމީ   ނުވަތަ  ގަޑީގައި  ރަސްމީ  އެއްވެސް  މަސައްކަތު  އުޅޭ  މަސައްކަތުގައި  ރަސްމީ  ބޭރުންވެސް،  ގަޑީގެ 

ބައިވެރިވު  ޙަރަކާތެއްގައި  ސިޔާސީ  އެއްވެސް  މުވައްޒަފަކު  މަކީ  ވަގުތެއްގައި،  އެއްވެސް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ކަމެއްނޫންކަމަށް   ނަންބަރު  ކޮށްގެންވާނެ  ާޤނޫނު(    5/2007ާޤނޫނު  ސަރވިސް  ސިވިލް  ވަނަ    53)ދިވެހި 

)މާއްދާ އަށްގެ  އޮތްނަމަވެސް،  ހ(  އެނގެން  ޕޯސްޓުތަކަކީ   ބެލުމުން  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޕޯސްޓްތަކެއްކަ ކޮށްފައިވާ  ގަޑީގައި  ރަސްމީ  ފަރާތަށް ން  އެފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ަގާވއިދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ެޝއަރކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުތަކުގެ ސަބަބުން    ތީއާއި،ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ

ަގާވއުިދ)   R-311/2014ަންނަބުރ   ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ  ަންނަބުރ ދިވިެހ  ަގާވއުިދ  ައްށ   )  2021/R-141 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2022/27މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމުޙައްމަދު ހަމްޒަތު 
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ަންނަބުރ   ަގާވއުިދ  ( R-311/2014)ަގާވއުިދ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ައްށ  2014ިދވިެހ  ިއޞާްލްޙ    8(  ަވަނ 

ަގިއ ަބާޔްނުކާރ      ަވަނ ާމއާްދެގ )ވ(   271ުއުމެގ ަގާވއުިދ( ެގ ަދުށްނ ެގެނުވުނ ިއޞާްލަޙށްފުަހ ެއ ަގާވއުިދެގ  ެގަނ

ަފާރަތްށ  ބުަދާނުމ  ' އޮފްީސިއ،  ަސުރާކާރ'ަދއަުލާތިއ،   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ކިިހެންތަކން  މުެދެވރަިފިއަވީނ  ުވމްަށ 

ޚިޔާލު މުވައްޒަފަކު  ާސިބުތކޮށެްދވަިފިއުނާވީތާއިއ،  ގެންގުޅޭ  ވިސްނުން  ުމަވްއޒަަފުކ  އެ   އަކީ  ސިޔާސީގޮތުން 

ަވަނ    21ަވޒާީފާއބޭެހ ޤޫާނުނެގ  ބެލެވޭނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް  މަސައްކަތުގެ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑަށް ތަބާނުވާކަމަށް  

ބުެލުމްނ އެނެގްނ ޮއތީަތ،   ( ައށް  ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ)   R-311/2014ާމއާްދެގ )ށ( ައށް 

ަންނަބުރ ަންނަބރު    R-141/2021  ަގާވއުިދ  ަގާވއުިދ  ( R-311/2014)ަގާވއިދު  ިދވިެހ ިސވްިލ ސަރިވްސ 

  271އުިދ( ެގ ަދުށްނ ެގެނުވުނ ިއޞާްލަޙށްފުަހ ެއ ަގާވއުިދެގ  ަވަނ ިއޞާްލްޙ ެގަނުއުމެގ ަގާވ  8( އްަށ  2014

ިއްނާޒރުދަީފިއަވީނ ެއަކީށެގނާްވ ަހަމައުކްނަކްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ    ރާިޢޔްަތޮކްށ  ައްށ  ަވަނ ާމއާްދެގ )ވ( 

   ުބަރެއއުްނެވެވެއެވ. ާވަކަމްށ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ސިާބުތކޮށެްދވަިފިއ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިންޒާރު ދިނުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު،  .6

ިވސްްލބޯްލަވރ ްޕރެޮޓްކަޝްނ ޮކމީެޓިއން  ިމިނސްްޓީރ އްޮފ ހްެލުތެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް ިއނާްޒުރ ދަީފިއަވީނ   6.1

 ަތްޙީޤުޤުކުރަމށްފުަހަގިއަކްނ ުހށެަހޅަިފާވ 'ހްެލްތ ްޕޮރޓްެކަޝްނ ެއެޖްނީސެގ ިއްނަޓރނަޭޝންަލ ޯބަޑރ ހްެލުތ  ަމްއސަަލ

ެސްކަޗުނެގ ޕަބިްލްކ ހްެލުތ ްޕރްޮގާރްމ އިޮފަސރ ުމަޙްއމުަދ ަހްމަޒާތިއ ުގޭޅގުޮތްނ ހުށަަހޅަާފިއާވ ަމްއސަަލިއެގ ިރޯޕްޓ'  

  ( ައްށ ަގާވއުިދ ަންނަބުރިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ)   R-311/2014ްނ ޮއްނނަހިނުދ،  ައްށ ބުެލުމްނ ެއނެގ

2021/R-141    ަގާވއުިދ ަނނަްބުރ(2014/R-311 )  ަވނަ    8( އްަށ  2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސ ަގާވއުިދ

އްަށ    )ވ( ަވނަ ާމއާްދެގ    271ިއޞާްލްޙ ެގަނުއުމެގ ަގާވއުިދ( ެގ ަދުށްނ ގެެނުވުނ ިއޞާްލޙަށްފުަހ ެއ ަގާވއުިދެގ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއިމެދު އަޅާފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅަކީ  ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ    267  ެއ ަގާވއުިދެގ  ރާިޢަޔްތޮކްށ 

އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއްތޯ ބެލުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރިގޮތަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  

ހުށަހެޅި ތު މައްސަލަ  ފަރާތަށް  ފުރުސަތުދީފައިހު  ޖަވާބުދާރީވާން  އެފަރާތަށް  ގުޅިގެން  ކަންތަކާ  ކުރެވުނު  ވާކަން  މަތު 

ތަބީޢީ ޢަދާލާތުގެ  ،  އާއިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ  ރައްދުވިމައްސަލަ  ހެއްކެއް  ސާބިތުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އެއްވެސް  



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2022/27މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމުޙައްމަދު ހަމްޒަތު 

                                             

 

19 ގެ  17 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ދަށުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ޖަވާބުދާރީވުމަށް    ކޮށްފައިވާފަރާތް   ގުޅިގެން  ސާބިތުކުދީފައިއް  ފުރުަޞތެއެކަށީގެންވާ  ޕޯސްޓުތަކާއި  މުގެ ރުވާކަން 

ފިޔަވަޅު    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ  ބޭނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

 އެޅުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޢަދުލުވެރި އިޖުރާއަތެއް ދަމަހައްޓާފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. 

ޮކިމަޝްނެގ   .7 ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ރާިޢަޔްތުކާރިއުރ،  ުނކުތަާތަކށް                       ަންނަބރު:ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ 

23-HRD(LR)/LDI/2021/26    'ުަފާރތަށް    ( 2021ޫޖްނ    01) 'ިއްނާޒރ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބުެލުމްނ،  އްަށ 

ަވަނ ާމއާްދެގ    271ެގ    2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސ ަގާވއުިދ  ިއްނާޒރުދަީފިއަވީނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  

ަބާޔްނކޮށަްފިއވާފަަދ ުކެށއް ޮކށްފިައުވުމެގ ަސަބުބްނަކމްަށ މި ިލުޔމަުގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ    ަންނަބުރަގިއ ( ަވނަ  9)ނ( ެގ ) 

ިހނުދ، އެފަަދ ުކެށްއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ޮކށަްފިއާވކްަނ ާސިބުތާވ މްިނަވަރްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ަފ ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ުހށަަހޅަާފިއުނާވީތ،  ގޮތްުނ  ެހިކ  ެއުޅުމެގ  ިފަޔަވެޅްއ  ިއޞާްލީޙ  ަންނަބުރާރަތށް       ަގާވއުިދ 

2014/R-311  (ައްށ ގާަވއުިދ ަންނަބުރިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ )  2021/R-141    ަގާވއުިދ ަނނަްބުރ(

2014/R-311 )  ދުަށން    ަވނަ ިއޞާްލޙް ެގަނުއުމގެ ަގާވއުިދ( ެގ  8( އްަށ  2014ިދވިެހ ިސވިލް ަސރިވްސ ަގާވއުިދ

ަވަނ ާމއާްދެގ    267  އެ ަގާވއުިދެގ  ރާިޢޔްަތޮކްށައްށ    ަވަނ ާމއާްދެގ )ވ(   271ެގެނުވުނ ިއޞާްލަޙށްފުަހ ެއ ަގވާއުިދެގ  

ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމއަްޗްށ    ުބަރުނވޭެވ ަސަބބްަށަޓަކއި، ިއްނާޒރުދަީފިއަވީނ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައުކްނަކަމްށ  ަދުށްނ  

 HRD(LR)/LDI/2021/26-23ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވެޅްއ ެއުޅުމެގ ގުޮތްނ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަންނަބރު:  

 ިލުޔުމްނ ދަީފިއާވ ިއްނާޒަރީކ ބާޠްިލ ިއްނާޒެރްއަކުމަގިއ ަކނަޑއަަޅްނ ެފެނެއެވ.  

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ހުށަ  ދެންފަހެ، ބެލި މައްސަލަ  މައްސަލަ  ލިޔުންތަކަށާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހެޅި 

ުމަޙްއމަދު ަހްމަޒތު )ައަސީރެގ / ގދ. ިފޯޔރީ(  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ، މަޖިލީހުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު

އިން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް    2009ޖަނަވަރީ    11 (A097499)ިދވިެހ ަރްއިޔެތްއކްަނ ައްނަގއޭިދ ާކުޑ ަންނަބރު  



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2022/27މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމުޙައްމަދު ހަމްޒަތު 

                                             

 

19 ގެ  18 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ހެލްތު އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  ވަޒީފާ  މަޤާމުގައި  އޮފިސަރ'  ޕްރޮގްރާމް  ހެލްތު  'ޕަބްލިކް  ން  ހެލްތުގެ 

އިންޒާރު ބާޠިލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅުމުން ސިވިލް    ދީފައިވާމުޙައްމަދު ހަމްޒަތަށް  

ނިންމާފައިވާ ދަމަހައްޓަން  އިންޒާރު  އެ  ކޮމިަޝނުން  ހަމްޒަތަށް  ތީ،  ސަރވިސް  ހެލްތުން  މުޙައްމަދު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ާޤނޫނު ލިޔުމަކީ  އިންޒާރުގެ  ލިޔުމެއްކަމަށް  ދީފައިވާ  ބާޠިލު  ދީފައިވާ  ޚިލާފަށް  އުސޫލުތަކާ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ތަކާއި، 

ޕަރސަނަލް ފައިލުން އެލިޔުން އުނިކޮށްދިނުމަށްއެދި މުޙައްމަދު ހަމްޒަތުގެ  މުޙައްމަދު ހަމްޒަތުގެ  ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި،  

  ،މި މައްސަލައިގައިހުށަހެޅި ަފާރުތްނ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝަންށ ަރއުްދާވޮގަތށް  

މު ގޮތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ  ހަމްޒަތަށް  އިޞްލާޙީ  އިންޒާރުދީފައިވަނީ،ޙައްމަދު  ަނުމަގއި    ”Jeri Nemo“    ލިޔުމުން  ގެ 

ާރްއޭޖަގިއ، ާޙްއަސކޮށް    19- ުހުޅވަާފިއާވ ުމަޙްއމުަދ ަހްމަޒުތގެ ެއަކުއްނުޓަގިއ، ުދިނޭޔަގިއ ހުަލިވަކާމެއުކ ެފުތެރުމނާްދ ޮކިވްޑ

މޭާލަގިއ ެފުތެރުމނާްދ ަދނިޑަވޅްެއަގިއ، ިމ ބިަލ ޮކންްޓރްޯލުކުރުމެގ ިއްސ ިޒްނާމ އުފާުލ އިދާާރެގ ުމަވްއޒެަފްއެގ ޮގުތަގއި  

ެރ، ެއ އާިދާރިއން ާޢްނުމ ކޮށަްފިއާވ ެއްނުގނަްތކާ ޚިލުާފ އްެއުވަމަކްށ ހްިތަވރުދޭފަަދިއްނ އެފަަދ ެއްއުވެމްއެގ މަޢޫުލާމތު  ުހ

(  9ެގ )ނ( ެގ ) ވަަނ ާމއާްދ  271ގެ    2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވސް ަގާވއުިދ  ޭފްސުބްކަގިއ ެޝައރ ކޮށަްފިއުވަމީކ،  

ަކމްަށ    ަސުރާކާރިއ، އީޮފސް ބުަދާނުމާވ ފަަދ ަކެމްއ ުކުރްނ" ައށް ފޭެތ ުކެށްއ ..... ަބާޔްނކޮށަްފއާިވ " ަގިއ  ަވަނ ަނނަްބުރ

 ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަފާރުތްނ ަޖާވބާުދރީވަެފިއީވަނަމެވްސވާތީކަމަށް ބަޔާންކޮށް މި 

ަގާވއުިދ  )   R-141/2021  ައްށ ަގާވއުިދ ަނނަްބުރ  ( ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދިދވިެހ ިސވްިލ  )   R-311/2014ަގާވއުިދ ަންނަބުރ  

( ގެ  ަވނަ ިއޞާްލޙް ެގަނުއުމެގ ަގާވއުިދ  8( އްަށ  2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސ ަގާވއުިދ  ( R-311/2014ަންނަބުރ  

ަބޔްާނޮކށަްފިއވާފަދަ ުކެށްއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ަގިއ  ަވަނ ާމއާްދެގ )ވ(   271  ަދުށްނ ެގެނުވުނ ިއޞާްލަޙށްފުަހ ެއ ަގާވއުިދެގ

ިމްނަވަރްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ެހިކ ުހށަަހޅަާފިއުނާވީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި   ކޮށެްދޭވަފާރުތްނ ޮކށަްފިއާވަކްނ ާސބުިތ

(  ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދިދވެހި  )   R-311/2014ަގާވއުިދ ަނނަްބރު  ަފާރަތްށ ިއޞާްލޙީ ިފަޔަވެޅއް އުެޅުމެގ ޮގުތން  

(  2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސ ަގާވއުިދ  ( R-311/2014ަގާވއުިދ ންަނަބރު  )   R-141/2021  ައްށ ަގާވއިދު ަންނަބުރ 
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  ަވަނ ާމއާްދެގ )ވ(   271ަވަނ ިއޞާްލްޙ ެގަނުއމެުގ ަގާވއުިދ( ެގ ަދުށްނ ެގެނުވނު ިއޞާްލަޙށްފުަހ ެއ ަގާވއުިދެގ    8ައްށ  

  ، ށް ިއްނާޒރުދަީފިއަވީނ ެއަކީށެގްނވާ ަހަމައުކްނަކަމްށ ުބަރެވެވްނ ނަެތީތ ރާިޢަޔތޮްކ  ައްށ

ިސވިލް ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ    ަގިއަމްއޗަށް ިއޞާްލޙީ ިފޔަަވެޅްއ ެއުޅުމގެ ގުޮތުމަޙްއމަދު ޙްަމަޒުތެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  

ިލުޔުމްނ ދަީފިއާވ ިއްނާޒރީަކ ާބޠުިލ ިއްނާޒެރްއަކުމަގއި    ( 2021ޫޖްނ    01)   HRD(LR)/LDI/2021/26-23ަންނަބރު:  

 16)އުނިކުރުމަށްފަހު، މިއަދު    ޕަރސަނަލް ފައިލުން  މުހައްމަދު ޙަމްޒަތުގެސްވެބަޔާންކުރެވުނު އިންޒާރު  ަކނަޑައަޅިއ، ިއ

ބަންދުނޫން(    (2022ޖޫން   )ރަސްމީ  ފެށިގެން  ވަޒީފާއާބެ  5އިން  އެކަން  ތެރޭ  ޓްރައިބިއުނަލަށް )ފަހެއް( ދުވަހުގެ  ހޭ 

މި މައްސަލަ  ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަމްއަޗްށ ައްނަގިއ ައުމުރޮކްށ    ލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި

 ނިންމައިފީމެވެ.   

 1443ޛުލްަޤއިދާ  16

 2022ޖޫން  16
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