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 VTR/2022/64 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

  މުޙައްމަދު ނާފިޢު، ހެޕީރޯޒް / ށ. ފުނަދޫ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 )A321982 (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ   2022މާރިޗު    16ތަށް  މުޙައްމަދު ނާފިޢު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮހެޕީރޯޒް،    ،ނަދޫފު  ށ.

ޙައްމަދު މުމި މައްސަލައަކީ  ،ސަލައަށް އެކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީވީއިރުމައް VTR/2022/64ނަންަބރު  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ

އިން ފެށިގެން  2022ޖަނަވަރީ  23ރީ ޖެނެރަލުގެ މަގާމަށް ރެޓަސެކްގެ  އިދާރާގެ ކައުންސިލް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުުބރީ އަތޮޅުނާފިޢު 

އެފަރާތް  އައްޔަނުކޮށް އިނާޔަތްތައް ،  މުސާރައާއި  ހައްގުވާ  އެފަރާތަށް  ފެށިގެން  ދުވަހުން  އައްޔަނުކުރެވިފައިވާ  ވަޒީފާއަށް 

 ށް ގޮތަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާ  މައްސަލައަކީ  މި  މައްސަލައަކަށްވާއިރު،  ފައިވާހުށަހަޅާ  ލިބެންމުންނުދާކަމަށް ަބޔާންކޮށް

ނޫނު) ޤާސިވިލް ސަރވިސްގެ  ދިވެހި  (  2007/5ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް އެފަރާތުން ނުދެކޭކަމަށާއި، ގާނޫނު ނަންަބރު  ކުރިއަށް

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަކީ  އާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނާއި ދިވެހި   ގެއިހްތިސާސް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ

މައްޗަށް ލާޒިމުކުރަނީ އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި   މިޝަންގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން  



2 ެގ    5 ޞަފްޙާ   
  

ތަށް ހައްގުވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާއިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުންކަމަށާއި

 ކަނޑައަޅާފައިކަމަށާއި،

އިނާޔަތަކީ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގެ ސިޔާސަތުތައް ރޭވުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ އޮފީހަކުން   އަދި  އުޖޫރަ  އާއިމުސާރަ

ގާނޫނީ ކުރުމަށް  ތަނެއްގައި  ވަޒީފާ  ކަނޑައަޅާ  މަތިން  ފަރާތްތަކަށް   ހަމަތަކުގެ  ޒިންމާކުރެވިފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށާއި  ހަމަޖެހިފައިވާ 

އިދެއްގައި ނުވަތަ އެއްަބސްވުމެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ދެވޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ގަވާއިދު ގާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މުސާރައަކީ އެ  7.01ގަވާއިދު) ގެ  ގެތު(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ R-20/2017ނަންަބރު 

 ގެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާ އޮފީހަކުން ދޭ އެއްޗެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، އިސްވެަބޔާންކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

މުވައްޒަފު  7.01ގެ  ގަވާއިދު ގައި  (ށ)  ަބޖެޓުގައި މުވައްޒަފުންނަވަނަ މާއްދާގެ  ހިނގާ   ށްންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދޭންވާނީ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފަރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ދިނުމުގެ   ،ކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ ހަރަދުގެ ކޯޑުގައި ަބޔާންކޮށް

 ރާތަށްޒިންމާއަކީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި، މިހެންކަމުން މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ

ދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ރައްދުވާނޭ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި

 ގާނޫނީ ގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު، 

ވަަނ ާމއްދާގެ ދަށްުނ ިދވިެހ ސިވްިލ ސަރިވސަްގިއ ނިުހމެނޭ    3ެގ  )  ިދވިެހ ިސވްިލ ސަރިވސް ޤާނުޫނ(   5/ 2007ގާނުޫނ ންަނަބުރ  

ދުމަތްތްައ ފުޯރކޮށްދުިނމްަށ  ިހރްައޔިތުންނަށް ިލބްެނޖޭެހ  ދިވިެހ ަދއުލުަތެގ ަފރާތުން  ަފރާތަްތްއ ފަިޔވައި،  ަފރާތަްތްއަކމަށް ަބޔާންކޮށަްފިއވާ  

ާމ  ާނޔަތަްތއް ކަނޑެައުޅމާއި، މިކަނަްކ ިއ މާުސަރއިާއ ަވޒާީފއާ ގުޅިގެން ެދވޭ  ންަށ  ެއ ުމަވއްޒަފްުނ  ަވޒާީފ ދުިނާމއި،   ބޭންުނާވ ުމވްައޒަފުންންަށ 

ުކރާުމއި،  ަމަސްއކަތަްތއް  އްެނމަެހިއ  ކުރްަނޖޭެހ  ުމަވއްޒަފްުނގެ    ުގިޅގްެނ  މަަސއްކްަތުކރާ  ސަރވްިސަގއި  ިސވިލް  ތައް  ަހްއުގދިވެހި 

ާމ މާއި، ަރްއކެާތރުިކުރ ޮކމިޝްަނ ާގ އުލްެއ  ަހއްިނސުާފވެރި  ަސރވްިސ  ިސވިލް  ކުުރަމކީ  މަަސްއކަތްތްައ  ުކރްަނޖޭެހ  ގެ  ިއުމކުުރމްަށ 

ިސވްިލ  އޮނަްނަކމާއި،  ވަނަ ާމއާްދެގ (ހ) އިަދ (ނ) އްަށ ބެލުމްުނ އެނގްެނ    18ނުޫނގެ  ާގޒިނާްމެއއްކްަނ ދިވިެހ ިސވްިލ ސަރިވސެްގ  

އްޔަތު  ިސމަލާތުުކުރމެުގ ަހިއ ާއލިިބގުަތުމެގ ާބާރއި، ައިމއްލަ ަނުމގިައ ުމ  ާވުއާވކުރާުމއި، ަދ ުއަސރވްިސ ކޮމިޝަަނީކ ައިމއްލަ ަނުމަގިއ ަދ 

ވަަނ މާއާްދއިން    8ނުޫނގެ  ާގްއކަން ިދވެހި ިސވިލް ސަރވްިސގެ  ހެްސނީޫނ ަޝާގިލބަިފިއވާ، އަދި ވިަކ ިސއަްކެއއް އޮންނަ، މިިނވްަނ  

 އޮންނަހިނދު، އެނގްެނ  
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ލްުނ ހިނުްގމުގެ  ޫސާދިއރާތްައ ާލމުަރަކޒީ ުއ ިދވެހާިރްއޖޭގެ އިދީާރ  އިަދ  މާއާްދގެ (ހ) ގިައ    59- 1ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވސް ގާނޫނެުގ  

ަގިއ  ވަަނ ާމއްދެާގ  126ނުޫނެގ  ާގ އްެނެމ އްިސ ުމވްައޒުަފ ގޮތަުގއި،  އިދީާރ  ަބޔްާނކޮށްފިައާވ ގޮތުގިައ ޯލކްަލ ކައްުނސިލެުގ    (ހ) 

ސްެކ ަކއުންސުިލގެ  ލަފާަޔއެކު،  ޖެނެރްަލރަެޓަކއްުނސިލެުގ  ަމރީ  ކޮމިޝަންުނ  އްައ  މަީހުކ   މްަށާގ ަކމެުގ  ޔުަނކުރީާނ ސިވްިލ ަސރިވސް 

  ވަނަ މާއާްދގެ (ހ)   127ނުޫނެގ  ާގލުން ހްިނގުުމގެ  ޫސިދވިެހާރްއޖޭގެ އިދީާރ ާދިއރާތްައ ާލަމުރކީަޒ ުއަފިއވަތާީއއި،  ަބޔާންކްޮށ  ކުަމަގިއ 

ުތ އަދުާކުރމަށަްޓކިައ އަުފއާްދ އިދާރަާތކުގެ  ަޔެގ މްަސއޫލްިއއަތުޮޅ ަކއުންސާިލިއ ރުަށ ކައްުނސާިލިއ ސީިޓ ކައްުނސިލިާއ އަވުަށ އޮފުީހ  ަގިއ

ަމ ާގަމ ެއ  ކަނޑަައޅިައ  ަމާގ މަުތއް  ަކއުންސިލަްތުކގެ  ަވިކކުރީާނ  އްައޔުަނކްޮށ  މަުވްއޒަފުން  ަސރވިސް  މަުތކްަށ  ިސވިލް  ޝަްވާރއެާއކު 

ގާނޫނިާއ އެގާނުޫނެގ ދަށްުނ ިސވިލް ަސރވިސް  މިފަދަ ުމވްައޒަފުނެްގ ަމއްޗްަށ ހިނގީާނ ދިވިެހ ިސވްިލ ަސރިވސެްގ  މިޝަންުނަކާމއި،  ޮކ

ަމީކ އްިސެވަބޔާނުްކެރވުުނ އިދީާރ  ާގަމ   ޖެނެރްަލަކމެުގ  ީރރަެޓެސްކ   ަކއުންސުިލެގކޮމިޝަންުނ ހާަދ ަގވާއިދަުތްއކަމްަށ ަބޔްާނކޮށަްފިއވިާއރު،  

އިދީާރ   ަކއުންސުިލެގ ޯލކްަލވަަނ ާމއާްދެގ (ހ) ަގިއ ބާަޔކޮށަްފއިވާފަަދއްިނ   126ނުޫނގެ  ާގލްުނ ހްިނުގުމެގ  ޫސާދިއރަާތްއ ލަާމުރކީަޒ ުއ

ުމވްައޒުަފ  ިއސް  އެނގްެނއޮނަްނިއރު،    އެނެްމ  އިދީާރ ކްަނ    ހިމޭެނ   ސަރވްިސަގިއ  ިސވްިލ  ދިވިެހ ުމަވއްޒަފުނަްނީކ    ަކއްުނސްިލގެ 

ަފރްާތ ،  ާއިއގެންއޮންނީާތއެނ   ކްަނ ަފރާތަްތެކްއ ހުށެަހޅި  ަކއުންސްިލގެ    2022ޖަަނަވރީ    23  މްައސަލަ  'ޯލކްަލ  ޮސިއކޮށްފިައާވ  ގިައ 

ެއްއަބްސވްުނ' ަގއި   ަވޒީފާ  ެސްކރެޓީަރ ޖެނެރްަލެގ ަވޒާީފގެ  ސިވްިލ ސަރވްިސ ކޮމިޝްަނަކުމގައި  ދްިނ  ަމއްސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރާތަށް 

ިއ އެ  ދިވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސަގއި ިހމޭެނ ަވޒީފެާއްއކާަމ އަދުާކަރމުން ގެންދިޔަ ަވޒާީފއީަކ  ރްާތ ށެަހިޅ ަފަމއްސަަލ ުހަބޔްާނކޮށަްފިއވާތީ،  

 ކާަމއި، ުބަރެވޭވ  ަތކީ ސިވްިލ ސަރވްިސ ކޮމިޝްަނަކުމގިައ ަފރާތްަށ ަވޒާީފ ދްިނ ަފާރ

 

މަލުކުރަމުން އަންނަ އަނޫނަކަށް  ގާލާފުތަކާއި މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އެ  ހިވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު އުފެދޭ  

 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ަބއެއް މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރު،   2008/2ނޫނު ނަންަބރު ގާ

ތަކާއި ވަޒީފާ ތުވަޒީފާގެ ޝަރު  ކުރުމުގަޔާއި، ތަމްރީނު ދިނުމުގަޔާއި،އެޅުމުގަޔާއި، އުޖޫރަ އިތުރުއުޖޫރަ ކަނޑަވަޒީފާ ދިނުމުގަޔާއި،  

ވަޒީފާއަދާކުރާނެގޮތް   ވަކިކުރުމުގަޔާއި،  ވަޒީފާއިން  މީހުންގެ  ކަނޑައެޅުމުގަޔާއި،  ކަންކަމުގައި،  އެހެނިހެން  ދިމާވާ  އަދާކުރުމުގައި 

ޔާލުތަކަށް، ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް، ހިދީނަށް، ސިޔާސީގޮތުން ގެންގުޅޭ    ނިސްބަތަށް،އީނަސްލަށް، ކުލަޔަށް، އިޖްތިމާ

މިކައިވެނީގެ   ޖިންސަށް، ޒިންމާތަކަށް،  އަދާކުރާ  އާއިލާގައި  އުމުރަށް،ހިނޫނާއި  ގާނިސްބަތަށް،  ގޮތުން  ހުރި  ލާފުނުވާ  ނުވަތަ 

ނޫނު ގާގޮތަކުން ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި   ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި، މަސައްކަތްކުރާ ހަމަހަމަ މީހުންގެ މެދުގައި، އެއްވެސް

ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދެންނެވުނު މާއްދާއާ ވަނަ މާއްދާގެ (  4ބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  (ވަޒީފާއާ  2008/2ނަންަބރު  
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ލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ހިކަމަށް ނުވަތަ ތަފާތު ގެނައީ، އެ މާއްދާއާ  ނުކުރެވޭ  ކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ތަފާތެއްލާފުވެއްޖެހި

ނޫނު ގާކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން  ސާބިތުކޮށް ދިނުމަކީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްސަަބެބއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން   އެކަށީގެންވާ

 ންނާތީއާއި، ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮ 4(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  2008/2ނަންަބރު 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް "އުޖޫރަ" އަކީ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން ފައިސާއިން ނުވަތަ އަގުހުރި އެހެންވެސް އެއްޗަކުން،  

ހަމަ އެ ގެން އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭ އެހެނިހެން މާލީ ފައިދާތައްކަމަށް  ޅި މުސާރައާއި އިތުރު މަންފާތަކާއި އެލަވަންސްތަކާއި ވަޒީފާއާ ގު   ދޭ

މުއްދަތު   97ގެ  ނޫނުގާ ވަޒީފާގެ  އޭނާގެ  ނުވަތަ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އަދި  ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ވަޒީފާދޭ ހަމަވާއިރު ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާތާ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން   57ނޫނުގެ  ގާ  ވަޒީފާއާބެހޭދީ ނިންމަންވާނެކަމަށް     މުވައްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާފަރާތުން އެ

ފަރާތްތަކުގެ މު  އޮތަތީ،އެނގެން   ވަޒީފާދޭ  އުނިކުރުމަކީ  މުސާރައިން  ދިނުމާއި  މުސާރަ  އެ  ކަނޑައެޅުމާއި  މުސާރަ  ވައްޒަފުންގެ 

ކަމެއްމަސްއޫލިއްޔަތާ ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ާބރުގެ  ުބރަވެވޭކަމާއި،  އި  ކަނޑަކަމަށް  ކުރުމުގައިއުޖޫރަ  އިތުރު  އުޖޫރަ   އެޅުމުގަޔާއި، 

ވަނަ   4(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ    2008/2ނޫނު ނަންަބރު  ގާބޫލުކުރެވިގެން  ގަމުވައްޒަފަކާމެދު ތަފާތުކޮށްފިކަމަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް  

ވަޒީފާ މައްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައިވެސް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ުބރަ އޮންނަނީ އެ މުވައްޒަފަކަށް  

 ނޫނުގައި ކަނޑައެޅި ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަމާއި،  ގާކަން ދެންނެވުނު ދިން ފަރާތުގެ މައްޗަށް

ަގއި ޮސިއކޮށްފައާިވ 'ޯލކްަލ ަކއްުނސިލެްގ ެސކްރެޓީަރ ޖެނެރަލްގެ ަވޒީފެާގ ެއްއަބސްވްުނ'    2022ޖަަނަވީރ    23  ަމްއސަލަ ހުށެަހޅި ފަރްާތ

ވަޒީފާދޭ ާފެގ ެއްއަބސުްވމްެއކްަނ އެނގްެނއޮނަްނއިރު،  ރާާތިއ ިސވްިލ ަސރިވސް ކޮމިޝްަނާއ ދެމުެދވަެފިއވާ ވީާޒައީކ މްައސަލަ ހުށަހިެޅ ަފ 

އެއްަބސްވުންތަކަކީ   ވެވޭ  ދެމެދު  ފަރާތާ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  އޭގެ   4/91ނޫނު ނަންަބރު  ގާފަރާތާއި  ވެސް  (ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު) 

އެއްަބސްވުންތަކެއްކަމާއި،   ހިނގާނެ  ކޮންޓްރެކްޓާ    ގޮތުންއެމައްޗަށް  ަބއިވެރިޔަކު  ކޮށްފިނަމަ އަލާފު  ހިކޮންޓްރެކްޓްގެ  މަލެއް 

(ކޮންޓްރެކްޓާެބހޭ   4/91ނޫނު ނަންަބރު  ގާ ވާކުރަންޖެހެނީ އެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ަބއިވެރިޔާ ނުވަތަ ަބއިވެރިންނަށް ރައްދުވާގޮތަށްކަން  އުދަ

ނާޔަތްތައް އިމުސާރައާއި    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮތަތީ،    25ވަނަ މާއްދާ އަދި    23ޤާނޫނު) ގެ  

ނޫނު ގާނުލިިބގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ އެފަރާތާއެކު އެއްަބސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ރައްދުވާގޮތަށްކަމަށް ުބރަވެވޭކަމާއި،  

 ސްސާތިހް އިތައް ބެލުމުގެ  އުޖޫރަ ނުދޭކަމަށް ަބޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާ އެއްގޮތަށް  (  2008/2ނަންަބރު  
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ވަނަ    13(ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު) ގެ    R-14/2022ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ލިިބގެންވާކަން ގަވާއިދު ނަންަބރު  

 މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތަތީ، 

ްނކްަނ އެނގްެނއޮނަްނއިރު، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރވްިސަގިއ ހިމެނޭ  ަދއުލުަތެގ މަުވްއޒަފްުނެގ ުމާސަރ ދެވީެނ ަދއުލަތެުގ ަބޖުެޓ   ިދވިެހ

ނުްކެރވުުނ  ާޔއްިސެވަބ  ްތކުަމގިައވަީނަމވެސް، ފީހެއްގެ ަބޖެޓްުނ ަހމަޖެހަިފއި ޮއާފ އާަދުކރާ ޮއމަުވއްޒަަފުކ ވީަޒުމަވްއޒަފުނެްގ މާުސަރ ެއ  

  ްއިބގްެނ ހުށަަހާޅ ަމއްސަލަަތ ނިުލ  ަތްއ ނާޔްަތިއަވޒާީފ އާަދުކާރ ފަރަާތކްަށ ިލބްެނޖޭެހ ުމާސރިާއ  ކްޮށ  ޔްަތ ާއ އެންމަެހިއ ކަނަްތއްތަކްަށ ިރ

 ަކމަުގިއ ބުރެަވވޭތީ،    ފަރްާތ  ދްިނ  ަރއުްދވާ ަފރަާތކީ އެ ުމަވއްޒަަފކްަށ ަވޒާީފ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅައިގެން ަފރްާތ ކަމަުގިއާވ    ދްިނ  ަމއްސަަލ ހުށެަހޅި ަފރާތްަށ ަވޒާީފިމ ަމއްސަަލައީކ  

ނޫނީ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ުބރަވެވެން ނެތަތީ، މި މައްސަލައަކީ ސިވިލް ގާކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމުގައި ކަނޑައަޅާނެ  

ަރސީްމ ބަންދު ނޫން  ،  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި  ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ

ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވާބުދާރީވުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ސިވިލް   ގޮތުން ޖައީމި މައްސަލައަށް މައުޟޫ  (ހެަތއް) ުދވަހެުގ ތޭެރަގިއ   07

 އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ. 
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