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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: (  ގދ. ގައްދޫ  /)ސޯނާ    މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ސަޢީދުމައްސަލައަކީ  މި  

A152577)  ްމަސައްކަތްކުރަމުނ ކޮމިަޝނުގައި  އިންޓެގްރިޓީ  އިންޓެގްރިޓީ  ،ދަނިކޮށް  ކަސްޓަމްސް   ކަސްޓަމްސް 

ކޮމިަޝން  ،އިކޮމިަޝނާ އިންޓެގްރިޓީ  އުވާލަ  ޕޮލިސް  ވުޖޫދަށް    އި،ާޤނޫނަކުން  ކޮމިަޝން  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް 

 ،އައުމަށްފަހު، ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ބަދަލުވި މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސްއެއް ދެމުންގެންދާއިރު

 

 VTR/2021/168 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އެހެނިހެން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ޖުލައި  11 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 އޮގަސްޓު 18 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 ގދ. ގައްދޫ  /ސޯނާ /   މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ސަޢީދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A152577)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 
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އެމީހަކު ކުރިން   ންނަށް އެ އެލަވަންސް ލިބެމުން ނުދާކަމަށާއި،ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ބަދަލުވި މުވައްޒަފު

މުވައްޒަފަކާމެދު   އެއްވެސް  މަސައްކަތްކުރުމަކުން  އިދާރާއެއްގައި  އެލަވަންސްވަކި  އެއްވެސް   ހައުސިންގ  ދިނުމުގައި 

ާޤ ގެންގުޅުމަކަށް  ނުވާކަމަށާއި،ން  ނޫނުތަފާތުކުރުމެއް  ދީފައި  ނޭަޝނަލް  ގައި    2015ސެޕްޓެންބަރު    06  ފުރުަޞތު 

އިންޓެ އިންޓެ ކަސްޓަމްސް  އުފެއްދެވުމާއެކު  ކޮމިަޝން  އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް  ކޮމިަޝނާއި،  ކޮމިަޝން  ގްރިޓީ  ގްރިޓީ 

ގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ގެންގުޅެފައިވާ  ނޭަޝނަލް އިންޓެ  އުވިފައިވުމާއެކު، އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލިވިންގ އެލަވަންސް ދިނުމުގައި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއް އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގެންގުޅެވިދާނެ    04ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ތަފާތުކުރުމަކީ

ގެ ނިޔަލަށް ލިވިންގ  2018މާރިޗު  15އިން ފެށިގެން  2015އޮކްޓޫބަރު   06  ފާތުކުރުމެއް ނޫންކަމަށާއި، ވުމާއެކުތަ

އެއް ރުފިޔާ ނަވާވީސް    ހަތްދިހަރ. )އެއްލައްކަ ސަތާރަހާސް އެއްސަތޭކަ  -/1,17171.29އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ  

އަދި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ލިވިންގ އެލަވަންސް  ލާރި( ނަގައިދިނުމަށާއި،  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2021ޖުލައި    11ރައްދުވާގޮތަށް    ގްރިޓީ ކޮމިަޝނަށްަޝނަލް އިންޓެނޭއެދި  ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  

 ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

ޔު މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމްގެ ރައު   

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ގދ. ގައްދޫ(    /)ސޯނާ    މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ސަޢީދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ަމްއސަަލ   (ފަރާތް  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި   ގެ"  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ"  ފަހުން  މީގެ)(  A152577ކާޑު ނަންބަރު:  

ަގިއ    ުހށެަހުޅުމެގ ޯފުމ'  ުހށަަހާޅ  'މްައސަަލ  ހުށެަހިޅ  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ  ަވޒާީފާއބެހޭ  ަކްނަކމަށް  ޮގުތްނ  ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ 

  ޮކިމަޝްނަގިއ   ްގިރީޓ ިއްނެޓ  ަކްސަޓްމްސ  ޮގސަްފިއަވީނ  އާަދުކަރުމްނ  ަވޒާީފ ުކިރްނ    ަފާރްތ   ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ،  ަނަޒުރުކުރުމްނ

ާޤޫނުނ(  )ޭނަޝންަލ ިއނެްޓްގިރީޓ ޮކިމަޝްނ  27/ 2015ާޤޫނނު ަނނަްބުރ    ަކަމާށިއ،  ަގިއ    2015ެސްޕެޓނަްބުރ    06ގެ 
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ަވަނ ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ޮގުތގެ    62ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔ ަތޞީްދުޤުކަރްއާވ ެގެޒްޓ ުކެރްއުވާމ ުގިޅެގްނ ެއ ާޤޫނުނެގ  

ކޮމިަޝނާ  ަމިތްނ އިންޓެގްރިޓީ  އިދާރާގެ  ކަސްޓަމްސް  އެ ދެ  ކަމަށާއި،  އުވާލެވުނު  ކޮމިަޝން  އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް  އި 

 މައްސަލަ "   ފަހުން  މީގެ)  ނަޭޝންަލ ިއްނެޓްގިރޓީ ޮކިމަޝްނވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން    63އްޒަފުން އެ ާޤނޫނުގެ  މުވަ

ޕޮލިސް  ެގ ުމަވްއޒުަފްނ ަކުމަގިއ ަހަމޖިެހެގްނޮގސަްފިއާވ ަކަމާށިއ،    (ފަރާތް  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ"  ފަރާތް   ރައްދުވި 

ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ    ، އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ބަދަލުވި މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ދެމުންގެންދާއިރު

ނުދާކަމަށާއި، ލިބެމުން  އެލަވަންސް  އެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ބަދަލުވި  އިދާރާއެއްގައި  އެމީހަ   ކޮމިަޝނުން  ވަކި  ކުރިން  ކު 

ދިނުމުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅުމަކަށް   ހައުސިންގ އެލަވަންސްމަސައްކަތްކުރުމަކުން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާމެދު  

  ފުރުަޞތު ދީފައި ނުވާކަމަށާއި،ން ނޫނުާޤ

ގައި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(    63ގެ ާޤނޫނުގެ  ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން

ކަމަށާއި، އެ މާއްދާގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މަާޤމާއި، މުސާރަ ދީފައިވާ  ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އިރުާޝދު

ންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުގެ  ކަމަށާއި، މި އަސާސްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ނޭަޝނަލް އިވާ  ކުޑަކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައި

އޮނިގަނޑު ޢި މުސާރައާއި   ކަނޑައެޅޭ  ޤާއިމު  ނާޔަތްތައް  އިންސާފުވެރިކަން  ހަމަހަމަކަމާއި،  ވަކި    ކުރެވޭނެވާންވާނީ  އަދި 

ނުކުރެވޭނެ   ކުޑަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުންނަށް  އެއީ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން  ކުރިން  މުއައްސަސާއެއްގައި 

 ކަމަށާއި، އޮނިގަނޑަކަށް

ގްރިޓީ ކޮމިަޝނާއި، ނޭަޝނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިަޝން އުފެއްދެވުމާއެކު ކަސްޓަމްސް އިންޓެގައި    2015ސެޕްޓެންބަރު    06

އިންޓެ ނޭަޝނަލް  ޕޮލިސް  ދިނުމުގައި  އެލަވަންސް  ލިވިންގ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  އެ  އުވިފައިވުމާއެކު،  ކޮމިަޝން  ގްރިޓީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއް އިދާރާއެއްގެ    04ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ކޮމިަޝނުން ގެންގުޅެފައިވާ ތަފާތުކުރުމަކީގްރިޓީ  އިންޓެ

ތަ ގެންގުޅެވިދާނެ  މެދުގައި  ނޫންކަމަށްމުވައްޒަފުންގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާތުކުރުމެއް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިންޓެގައި    2015ސެޕްޓެންބަރު    06  އެދިފައިވަނީ،  ރާތުންފަ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .2 ކޮމިަޝން  ނޭަޝނަލް  ގްރިޓީ 

އުފެއްދެވުމާއެކު ކަސްޓަމްސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިަޝނާއި، ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިަޝން އުވިފައިވުމާއެކު، އެ ތާރީޚުން 
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ވަޒީފާއާބެހޭ    ކޮމިަޝނުން ގެންގުޅެފައިވާ ތަފާތުކުރުމަކީގްރިޓީ  ފެށިގެން ލިވިންގ އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ނޭަޝނަލް އިންޓެ

 ފާތުކުރުމެއް ނޫންކަމަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއް އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގެންގުޅެވިދާނެ ތަ  04ާޤނޫނުގެ  

ސްގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ  ގެ ނިޔަލަށް ލިވިންގ އެލަވަން  2018މާރިޗު    15ފެށިގެން  އިން    2015އޮކްޓޫބަރު    06  ،ވުމާއެކު

ލާރި(  -/1,17171.29 ނަވާވީސް  ރުފިޔާ  އެއް  ހަތްދިހަ  އެއްސަތޭކަ  ސަތާރަހާސް  )އެއްލައްކަ  ހުށަހެޅި ރ.  މައްސަލަ 

ނަގައިދިނުމަށާއި، އަދި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ލިވިންގ އެލަވަންސް  ފަރާތަށް  

 އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށްމަ ދިނުމަށް

  ްޓަރއިިބުއނަަލްށ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތްނ   ަރއްދިުދުނުމެގ  ޝުަކާވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .3

ަގިއ  ުހށަަހ ޯފމު'  ުހށަަހާޅ  ަޖާވުބ  'ަމްއސަަލިއެގ  ަނޅަާފިއާވ  ަކްނަކމްަށ  ނަންބަރު   ުރކުުރުމްނ، ަޒބަޔްާނޮކށަްފިއާވ  ާޤނޫނު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  (  ހ)  މާއްދާގެ   ވަނަ  63  ގެ  (ާޤނޫނު  ކޮމިަޝންގެ  އިންޓެގްރިޓީ)ނޭަޝނަލް      2015/27

  ކުރަމުންދިޔަ   މަސައްކަތް  އި ކޮމިަޝނުގަ  އިންޓެގްރަޓީ  ކަސްޓަމްސް   ކޮމިަޝނުގައާއި  ގްރިޓީއިންޓެ  ޕޮލިސް  މަތިން،

 ކުރި  މަސައްކަތް  އްސަސާގައިއަމު  ދެ  އެ  ގުޅިގެން  ބަދަލުވުމާ   ކޮމިަޝނަށް  ގްރިޓީއިންޓެ  ނޭަޝނަލް  މުވައްޒަފުން

  63އެހެންނަމަވެސް އެ ާޤނޫނުގެ    ،އިހުރިކަމަށާ  ފަރަގު   ޢިނާޔަތްތަކުގައި   މުސާރައާއި  ގެންދިޔަ  ދެމުން   މުވައްޒަފުންނަށް

)ށ( މާއްދާގެ  ދަށް   ވަނަ  މަާޤމަށްވުރެ  ހުރި  މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް  ބަދަލުކުރުމުގައި،  ކޮމިަޝނަށް  މުވައްޒަފުން  ގައި 

މަޤާމަކަށް ބަދަލުކޮށްގެންނުވާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންއައި މުސާރައަށްވުރެ ކުޑަ މުސާރައެއް  

ބަޔާ ނުވާނެކަމަށް  ބަދަލުކޮށްގެން  މަާޤމަކަށް  މައްސަލަ  ލިބޭ  ނިންމީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮތުމުން،  ންކޮށްފައި 

ބޭނުންކުރި   މުއައްސަސާގައި  އެ  ހަމަޖެހެންދެން  އޮނިގަނޑެއް  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  މަާޤމާއި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި 

މުވައްޒަފަކު ހުރި މަޤާމުގައި އެ  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި، މިގޮތަށް ނިންމުމުން އެ  

 މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންއައި މުސާރައިގައި ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި،

ޮއިނަގނުޑަގއި ަހަމެއަކިނ    2ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ ފާހަަގޮކށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރުތން ަޢމުަލުކަރުމްނ ައއި  

  ޮއިނަގނުޑަގިއ ިޢާނަޔްތަތުކަގިއ ތާަފުތ ުހިރިއުރ،   2ުހިރ ތާަފަތީކ ިލިވްނގ އަެލަވްންސަކްނ ެއަކިނަކަމާށިއ، އެެހްނނަަމެވްސ  

ްއ  ޮއިނަގނުޑަގިއ ުހިރ ތާަފުތ ަނއްތަާލިއ ެއ  2އަެލަވްންސ ެދޭވެނ ޮގްތަތްއ ވްެސ ތާަފުތވަެފިއާވ ަކަމާށއި، އެހްެނަކުމްނ ެއ  
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ޮއިނަގނެޑްއ ހުެދުމެގ ޮގުތްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ތާަފުތ ިގަނ ަމަސްއަކތަްތެކްއ ޮކށްފިައާވ ަކަމާށިއ، ަހަމެއަކނި  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ިލިވްނގ އަެލަވްންސ ިދުނުމްނ ޮއނަިގނުޑަތުކަގިއ ުހިރ ތާަފުތ ަނއްތެާލުވީނ ޫންނަކްނ ަމްއސަަލ  

  ެއނޭގެނ ަކަމާށިއ، ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށެވްސ

ުމާސރިަދުނމްަށ   ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ޮކިމަޝުނެގ  އިނެްޓްގިރޓީ  ަކްސަޓްމްސ  ޮކިމަޝާނިއ  އްިނެޓްގިރޓީ  ޕިޮލްސ  ުކީރެގ 

ޭބުންނުކަރުމްނ ައިއސަްފިއާވ މާުސަރިއެގ ޮއިނަގނުޑަތުކަގިއ ތާަފުތަތެކްއ ުހިރަކން، ޭނަޝންަލ ިއްނެޓްގިރީޓ ޮކިމަޝންަށ  

 ުކެރުވުނ ިހާސުބްނ ެފިށެގްނެވްސ ފަާހަގުކެރވަިފިއާވީތ، ިމ ތަފުާތަތްއ ަންއތަާލއި، ާހަމަނިއްޒ ުކެރވަިފިއވާ ުމަވްއޒުަފްނ ބަދުަލ

ަމަސްއަކްތ   ބަދުަލުކުރުމެގ  ުމަވްއޒުަފްނ  ޮއިނަގނަޑކަށް  ުމާސަރިއގެ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ޮކިމޝްަނެގ  ިއްނެޓްގިރޓީ  ޭނަޝންަލ 

ޭނަޝންަލ ިއްނެޓްގިރޓީ ޮކިމަޝްނެގ    ުސެރ ުކަރުމން އްަނަނަކަމާށިއ، ެއގުޮތްނޭނަޝންަލ ިއްނެޓްގިރޓީ ޮކިމޝްަނ އުފުެދީންއ

 އެކަން އިތުރަށް ދޭހަކޮށްދޭ ކަމަށާއި،  ސިޓީތަކުން ފޮނުވާފައިވާ  ޓްރެޜައީއަށް  އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  ފަރާތުން

ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މަާޤމަށް    އީމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ 

ނުގެނެސް މުސާރައާއި  ބަދަލު  ފަރާތުން    އަދި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  ގެނައުމެއްނެތި  ބަދަލެއް  ޢިނާޔަތްތަކަށް 

ރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފަކު  ފަ  ޢަމަލުކުރަމުންދިޔައީ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ކަމަށާއި، މިގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި

ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ އެ މަާޤމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދަނީވެސް ވަކިވަކި މުވައްޒަފަކަށް ދެމުންދިޔަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގައި  

ރެވިފައިވާ އެއް އޮނިގަނޑު  އެ މަާޤމަށް ކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަން ކުރަންޖެހެނީވެސް ކުރިން ދެންނެވުނު ގޮތަށް ހާމަނައިޒްކު 

ނެތުމުންކަމަށާއި، އެފަދަ އޮނިގަނޑެއް ނެތި ވަކި ބާވަތެއްގެ ޢިނާޔަތެއް ވަކި މުވައްޒަފުންނަށް ދީފިނަމަ، މުވައްޒަފުންގެ  

އިޢާދަނުކުރެވޭވަރުގެ   ސަބަބުން  އެކަމުގެ  މުއައްސަސާއަށް  ގެއްލި  މަޞްލަޙަތު  އަދި  ގެނެވި  ތަފާތުކުރުންތައް  މެދުގައި 

 ލުންތައް ކުރިމަތިވާނެކަމަށާއި،ގެއް

އޮނިގަނޑުގައި ބައެއް ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމުން    2މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ  

ދެވޭނެ  އާ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލެވެންދެން ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފަށް ޢިނާޔަތެއް އުނިނުވާ ގޮތަށް  

 ޓީ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ މުވައްޒަފަށް ކުރިން ދެމުންދިޔަ ޢިނާޔަތް އެގޮތުގައި ދެމުން ގެންދިއުން ކަމަށާއި، ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރި

ޕްރެކްޓިސް  -ނޮންކޮމިަޝނުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތުން އެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެމުންދިޔައީ އަސާސީ މުސާރައިގެ އިތުރުން 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްކޮމިޝަނަ އިންޓެގްރިޓީ ނޭޝަނަލް
 VTR/2021/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ސަޢީދު  އަޙްމަދު މުޙައްމަދު 

                                             

 

15 ގެ 6 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:  
 

 

އިންޓެގްރިޓީ އެލަވަންސްއާއި،   ޕޮލިސް  އެހެންނަމަވެސް  ކަމަށާއި،  އެލަވަންސް  ޑެއިލީ  އަދި  އެލަވަންސްއާއި  ޓެކްނިކަލް 

ޕްރެކްޓިސްއާއި ޑެއިލީ އެލަވަންސް ހިމެނިފައި ނެތްއިރު، ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފޯނު -ނޮން ކޮމިަޝނުގެ އޮނިގަނޑުގައި

 އެލަވަންސް ހިމެނިފައިވާ ކަމަށާއި،

  ތަފާތުކުރުމެއް   އިތުރުކުރުމުގައި  އުޖޫރަ  ކަނޑއެޅުމުގަޔާއި،  އުޖޫރަ  ދިނުމުގަޔާއި،  ވަޒީފާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ

  ޚިލާފުވާކަމަށް   މާއްދާއާ   ވަނަ  4  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެހެންކަމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް  ،ށާއިނުވާނެކަމަ  ގެންގުޅެފައި 

ފަރާތުން    ޅިއްސަލަ ހުށަހެމަ  މަށާއި،ކަ  ބުނުމެއް  ބުނެފައިވާ  ޚިލާފަށް  ޙަީޤަޤތާ  ނުމަކީބު  ބުނާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

ދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ލިވިންގ އެލަވަންސް ހޯ   ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ

އުސޫލެއް   ދެވޭނެ  އެލަވަންސް  ލިވިންގ  ކަމެއް  ފަރާތަށް  ކުރެވޭނެ  ާޤނޫނީގޮތުން  ދިނުމަކީ  އެލަވަންސް  މި  ހަމަނުޖެހި 

ނޫންކަމަށާއި، މިކަމުގެ އޮތް ޙައްލަކީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އެކުލެވޭގޮތަށް ޢާންމު އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލެވި މުވައްޒަފުން އެ  

ސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ  އިން ފެށިގެން މައް   2021މޭ    01އޮނިގަނޑަށް ހިޖުރަކުރުން ކަމަށާއި، އެގޮތުން  

 އޮނިގަނޑެއް ހަމަޖެހި، އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މިހާރުވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް 

ޅި ފަރާތް ހުރި މަާޤމަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާ  އާ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެ 2018މާރިޗު  15

ގައި ބަދަލުވި މަާޤމަކީ ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުގެ    2018މާރިޗު    15ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ށިގެން ލިވިންގ އެލަވަންސް ލިބެމުންދިޔަ  މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުން މުސާރަ ދެމުންގެންދިޔަ މަޤާމަކަށްވާތީ، އެދުވަހުން ފެ

ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ލިބެމުންދިޔަ ބައެއް ޢިނާޔަތްތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، އެ  

ގުޅެފައިނުވާތީކަމަށް ތަފާތުކުރުން ގެންޢިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވުމަކީ ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު  

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މައްސަލަ ރައްދުވި އެދިފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ އެލަވަންސްއަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .4

ފަރާތާމެދު   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ނުވާތީއާއި  އެލަވަންސްއަކަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ދިނުމަށް  ތަފާތުކުރުމެއް  ފަރާތަށް 

ނެތު އެނގެން  ޢިނާޔަތްތައް  ގެންގުޅެފައިވާކަން  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުންނަށް  އޮނިގަނޑުން  އެއް  މިހާރު  މުންނާއި، 
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ކަނޑައަޅަ ނެތްކަމަށް  ޢަމަލުކުރެވެން  މަތިން  އެދިފައިވާގޮތުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ދެމުންގެންދާތީ،  އި 

 ނިންމައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެދަިފިއާވ  ަމ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ،   ަފިއޞާަލައަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ުހށެަހޅަިފިއިމާވ .5 ަފރުާތްނ  ުހށެަހިޅ  ްއސަލަ 

ުހށެަހިޅ ފަ  ަމްއސަަލ  ާތރުީހަކަމްށފަަދިއްނ  ެފިށ  އާަދުކަރްނ  ަވޒާީފ  ޮކިމަޝުނަގިއ  ިއްނެޓްގިރީޓ  ޭނަޝންަލ    06ާވ  ާރްތ 

ރ.  -/1,17171.29ނުލިބިވާ  ގެ ނިޔަލަށް ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި    2018މާރިޗު    15އިން    2015އޮކްޓޫބަރު  

ުނަމްށ  ަނަގއިިދމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  )އެއްލައްކަ ސަތާރަހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއް ރުފިޔާ ނަވާވީސް ލާރި(  

ހަަމެއްއ   ާޤޫނނީ  ައުމުރުކާރެނ  ަމްއަޗްށ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ެދެކެމެވ.   ޮއތޯްތަމްއސަަލ  ިމ    ބަަލްނޖޭެހަކުމަގއި  ެއޮގުތން 

ަކްނަކން   ައްނަނިނިވ  ބުެލމްުނ  ިލެޔިކުޔްނަތކްަށ  ހުށަަހޅަާފިއާވ  ވަާހަކަތަކާށިއ،  ަދްއކަާފިއާވ  ަފާރުތްނ  ެދ  ަމްއސަަލިއަގިއ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

  2015ސްެޕޓްެނަބުރ    06)ޭނަޝންަލ ިއްނެޓްގިރޓީ ޮކިމަޝްނެގ ާޤޫނުނ( ައށް    27/2015ާޤޫނުނ ަންނަބރު   .5.1

ާޤޫނުނެގ  ަޢަގިއ   އެ  ެފުށާމެއުކ  ޮކިމަޝާނިއ    62މުަލުކަރްނ  ިއްނެޓްގިރޓީ  ޕިޮލްސ  ަދުށްނ  ާމއާްދގެ  ަވަނ 

ަވަނ ާމއާްދެގ    63ަކްސަޓްމްސ ިއްނެޓްގިރީޓ ޮކިމަޝުނަގިއ ަމަސްއަކްތުކަރުމނިްދަޔ ުމަވްއޒުަފްނ ެއ ާޤޫނުނެގ  

ިއ، އިަދ އެ ާމއާްދގެ ަދުށން ެއްއެވްސ  ާށިއނެްޓްގިރޓީ ޮކިމަޝަންށ ބަދުަލުކެރވަިފިއާވަކަމަދުށްނ ޭނަޝންަލ  

ުމަވްއޒަަފުކ ެއ ުމަވްއޒަަފކު ހިުރ ަމާޤަމްށުވެރ ދަށް ަމާޤަމަކށް ބަދުަލކްޮށެގްނުނާވެނަކމާަށިއ އިަދ ެއްއެވްސ  

ުމާސަރެއްއ ިލޭބ ަމާޤަމަކްށ ބަދުަލޮކްށެގްނ    ުމަވްއޒަަފަކްށ ެއ ުމަވްއޒަަފަކްށ ިލެބުމްނައިއ ުމާސަރައްށުވެރ ުކަޑ 

ިއްނެޓްގިރޓީ  ަމާށިއުނާވެނަކ ޕިޮލްސ  ޮކިމަޝާނިއ  ިއްނެޓްގިރީޓ  ަކްސަޓްމްސ  ެދްނެނުވުނ  ިމ  ިއްސެވ   ،

ުމާސަރާއިއ   ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ބަދުަލުކިރ  ޮކިމަޝަންށ  ިއްނޓްެގިރީޓ  ޭނަޝންަލ  ާނަޔތަްތއް  ިޢޮކިމަޝުންނ، 

ަފާރްތތްައ ޭނަޝންަލ ިއްނެޓްގިރީޓ ޮކމަިޝަންށ ބަދުަލުކުރުމެގ ުކިރްނ އަެފާރްތަތކްަށ  ެދުމްނ ައިއސަްފިއަވީނ ެއ

ަސަބުބން   ިމަކުމެގ  ފަާހަގުކެރޭވިއުރ،  ެއްއޮގތްަށަކްނ  ޮއިނަގނާޑ  ައިއ  ެދުމްނ  އަެލަވްންސަތްއ  ުމާސަރާއިއ 

ބަދުަލުކެރުވ ކިޮމަޝަންށ  ިއްނެޓްގިރީޓ  ޭނަޝންަލ  ޮކިމަޝުންނ  ިއްނެޓްގިރީޓ  ުމަވއްޒުަފްނަންށ  ޕިޮލްސ  ުނ 

ަކްސަޓްމްސ ިއްނެޓްގިރީޓ  ރ. )ހަތަރު ހާސް ރުފިޔާ(  4،000/-ަގިއ ެދުމްނައިއ  ިލިވްނގ އަެލަވްންސެގ ޮގުތ
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ިމ ަމއްސަަލިއަގިއ    ަމްށ ޮކިމަޝުންނ ޭނަޝންަލ ިއްނެޓގިްރީޓ ޮކިމަޝަނށް ބަދުަލުކިރ ުމވްައޒުަފްނަންށ ނިުލޭބަކ

ުހށަަހޅަާފިއާވ ަބާޔްނަތުކަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ  ަފާރުތްނ    ަލ ަރއުްދިވްނާނިއ ަމްއަސަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތ

   ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ވާ  ަވޒީފާ އާަދުކަރްނ ފިެށ ާތރުީހަކަމްށއެެހްނަކުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ފާަރުތެގ   .5.2

ގެ ނިޔަލަށް ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި   2018މާރިޗު    15އިން ފެށިގެން    2015އޮކްޓޫބަރު    06

ދީފައިނުވާކަމާމެދު   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފައިސާއެއް  ަފާރުތން  އެއްވެސް  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ާދަކްނ ސިާބތުކުުރުމެގ ޮގުތްނ  ިއްނާކުރޮކށަްފިއުނާވީތާއއި، ެއ އަެލަވްންސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ެދުމްނ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ެއއެްވްސ ިލުޔެމްއ ުހށަަހޅަާފިއުނވާތީ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ބަޔްާނޮކށަްފިއާވ  

ިލިވްނގ ެއަލަވްންސެގ  ގެ ނިޔަލަށް    2018މާރިޗު    15އިން ފެށިގެން    2015އޮކްޓޫބަރު    06ފަަދިއްނ  

ޮކ ިއނެްޓްގިރޓީ  ޕިޮލްސ  ބަދުަލުކެރުވުނ  ޮގުތަގިއ  ޮކިމަޝންަށ  ިއްނެޓްގިރީޓ  ޭނަޝންަލ  ިމަޝުންނ 

ެދުމްނެގނިްދޔަ   ރުފިޔާ(  4،000/-ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ހާސް  )ހަތަރު  ަފާރތްަށ  ރ.  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ިލެބުމްނޮގސަްފިއުނާވ ަކުމަގިއ ބަަލްނޖޭެހަކަމްށ ެދެކެމެވ. 

ޮކ .5.3 ިއްނެޓްގިރީޓ  ޕިޮލްސ  ޮގުތަގިއ  އަެލަވްންސެގ  ޮކިމަޝަންށ  ިލިވްނގ  ިއްނެޓްގިރީޓ  ޭނަޝންަލ  ިމަޝުންނ 

ެދުމްނެގނިްދަޔީއ   ުމަވްއޒުަފްނަނށް  ކަމަށާއި،  4،000/-ބަދުަލުކެރުވުނ  ރުފިޔާ(  ހާސް  )ހަތަރު   06ރ. 

ރ. )ހަތަރު ހާސް ރުފިޔާ( ގެ  4،000/-ގެ ނިޔަލަށް    2018މާރިޗު    15އިން ފެށިގެން    2015އޮކްޓޫބަރު  

ރ. )އެއްލައްކަ ސަތާރަހާސް އެއްސަތޭކަ  -/1,17171.29ފަރާތަށް ނުލިބިވަނީ  ނިސްބަތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށް  ލާރި(  ނަވާވީސް  ރުފިޔާ  އެއް  ނަމަވެސް، ހަތްދިހަ       ބަޔާންކޮށްފައިވީ 

ގެ ނިސްބަތުން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މުއްދަތަށްވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު   ރ. )ހަތަރު ހާސް ރުފިޔާ(4،000/-

ރުފިޔާ  ސަތާރަ ހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ  ލައްކަ  އެއްރ. )-/1,17290.32ހިސާބުކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދަކީ  

ޖުމުލަ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިބިވާ ފައިސާގެލާރި( އެވެ. އެހެންކަމުން އެ މުއްދަތުގައި    ދެތިރީސް  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްކޮމިޝަނަ އިންޓެގްރިޓީ ނޭޝަނަލް
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15 ގެ 9 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:  
 

 

ރ. )އެއްލައްކަ ސަތާރަ ހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ ތިރީސް ދެ ލާރި( /1,17290.32-ޢަދަދަކީ  

 ކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ަގއި ޭނަޝންަލ ިއްނެޓްގިރީޓ ޮކިމަޝަންށ ުހށަަހޅަާފިއާވ    2021ެފުބުރަވީރ    01ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ   .5.4

ަވަނ އަަހުރގެ    2015ިސީޓަގިއ، ަކސަްޓްމްސ ިއްނެޓގިްރީޓ ޮކިމަޝުންނ ޭނަޝންަލ އްިންޓްގިރީޓ ޮކިމަޝަންށ  

ަވަނ އަަހުރެގ    2016ަނ އަަހުރ ލާަފުކެރުވުނ  ަވ   2015ެސްޕެޓނަްބުރ މުަހަގިއ ބަދުަލުކެރުވުނ ުމަވްއޒުަފްނަންށ  

ަވނަ އަަހުރެގ ަބޖަެޓށް ިލިވްނގ އަެލަވްންސައްށާވ ަފިއސާ    2016ަބެޖުޓަގއި ިލިވްނގ އަެލަވްންސއްެއ ިހަމާނ،  

ިލިބ އިަދ ެއ ަފިއާސ ެދްއާވެނަކަމްށ ުމަވްއޒުަފްނަންށ ުކިރން އްެނެގިވ ަނަމެވްސ އިަދެވްސ ެއ އަެލަވްންސ  

ުނ ބަދުަލިވ  ިލެބުމްނ  ަވޒާީފއްިނ  ޮކިމަޝްނެގ  ިއނެްޓްގިރީޓ  ަކްސަޓްމްސ  މާިހުރ  އެެހްނކުަމްނ  ާދަކަމާށިއ، 

ަވިކ ޮކމަިޝެންއަގިއ   ޮކިމަޝުނެގ ުމވްައޒުަފްނަންށުވާމެއުކ،  ިއްނެޓްގރީިޓ  ުމަވްއޒުަފްނަނީކެވްސ ޭނަޝންަލ 

ުމަވްއަޒ ޮކމަިޝުނެގ  ިއްނެޓްގިރީޓ  ޭނަޝންަލ  ެއއީ  ަމަސްއަކްތުކުރްނ  ުމާސަރާއިއ  ުކިރްނ  ިލޭބ  ުފްނަންށ 

ަންއތުާލަމށް   ތަފުާތުކުރްނަތއް  މި  ނޫނަްކަމާށިއ،  ަކެމްއ  ުކެރިވެގްނާވެނ  ތާަފތު  ިދުނުމަގިއ  ިޢާނަޔްތަތއް 

ަމަސްއަކްތުކުރަމްށ އެދަިފިއާވަކން ފަާހަގުކެރޭވިއުރ، ިމ ިސީޓެގ ޖާަވުބަގިއ ޭނަޝންަލ ިއްނެޓްގރީިޓ ޮކިމަޝުންނ  

ަފާރަތ ުހށެަހިޅ  ަންނަބުރ  ަމްއސަަލ  ޮކިމަޝްނެގ  ެއ   ADHR/INDIV/2021/13-462ްށ ފުޮނވަާފިއާވ 

ެޓގިްރީޓ ޮކިމަޝުނެގ ުމަވްއޒުަފްނނިާއ، ޕިޮލސް  ، ުކީރގެ ަކްސަޓްމސް ިއްނ( ސީިޓަގިއ2021ެފުބުރަވީރ    14) 

ބަދުަލުކުރުމެގ   ޮއިނަގނަޑކްަށ  ެއްއ  ޮއިނަގނުޑ،  ުމާސަރިއެގ  ުމވްައޒުަފްނެގ   ޮކިމަޝުނެގ  ިއްނެޓްގިރީޓ 

 ަމަސްއަކްތ ުކެރެވުމނާްދަކުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ. 

އަޑުއެހުންތަކުގައި  .5.5 އަދި  ލިޔުންތަކާއި،  ބަދަލުކުރެވިފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި 

ވާ  ދެފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި

ތަފާތުކުރުން   ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަން  ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް  ތަފާތުކުރުން 

ފަރާތުން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ހެއްކެއް  އެކަށީގެންވާ  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން  ގެންގުޅެފައިނުވާކަން 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްކޮމިޝަނަ އިންޓެގްރިޓީ ނޭޝަނަލް
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ޕޮ ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  ހަމައެކަނި  އެފަރާތުން  ކޮމިަޝނުންނާއި  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި،  އިންޓެގްރިޓީ  ލިސް 

މުވައްޒަފުންގެ   ބަދަލުކުރި  ކޮމިަޝނަށް  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ކޮމިަޝނުން  އިންޓެގްރިޓީ  ކަސްޓަމްސް 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގައިމުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އެއްގޮތްކުރުމަށް އެފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،  63ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ ާޤނޫނުގެ    27/2015ާޤނޫނު ނަންބަރު   .5.6

"މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ހިނގަމުންއައި ޕޮލިސް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަާނއި، ކަސްޓަމްސް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަްނެގ 

ޤާނޫުނެގ   މި  މާއްދާެގ  3މުަވއްޒަފުްނ،  ކޮމިޝަންެގ  ަވނަ  އެ  އުފެދުމާއެކު،  ކޮމިޝަން  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭޝަނަލް  އުފެދޭ  ދަށުން   

 މުަވއްޒަފުން ކަމުަގއި ހަމަޖެހުީނއެެވ." 

ވަނަ މާއްދާގެ    63މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ ާޤނޫނުގެ  

 )ށ( ގައި، 

ާވ ޮގތަށް މުަވއްޒަފުން ކޮމިޝަނަށް ބަދަލުކުރުމުގައި، އެއްެވސް މުަވއްޒަފަކު ހުރި މަޤާމަށްުވރެ "މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

ކަށް ދަށް މަޤާމަކަށްބަދަލުކޮށްެގންުނާވެނއެެވ. އަދި އެއްެވސް މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުްނއައި މުސާރައަށްުވރެ ކުޑަ މުސާރައެއް ލިބޭ މަޤާމަ

 ބަދަލުކޮށްެގން ުނާވނެއެެވ." 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިމި 

ވަޒީފާއާބެހޭ   .6 ދިނުމުގައި  އެލަވަންސް  ލިވިންގ  ފަރާތަށް  އެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 2008/2ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާއާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޚިލާފުވެފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު، ާޤނޫނު    4ާޤނޫނުގެ  

 ވަނަ މާއްދާގައި، 4)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ 

  ަވޒީފާ   ޝަރުޠުތަކާއި  ަވޒީފާެގ  ދިނުމުަގޔާއި،  ތަމްރީނު  ކުރުމުަގޔާއި،  އިތުރު  އުޖޫރަ  އެޅުމުަގޔާއި،  ކަނޑަ   އުޖޫރަ  ދިނުމުަގޔާއި،  ަވޒީފާ  "

 ަނސްލަށް،  މީހުްނެގ  ކަންކަމުަގއި،  އެހެނިހެން  ދިމާާވ  އަދާކުރުމުގައި  ފާަވޒީ  ަވކިކުރުމުަގޔާއި،  ަވޒީފާއިން  ކަނޑައެޅުމުަގޔާއި،  އަދާކުރާެނޮގތް

  ކައިެވީނގެ   ޖިްނސަށް،  ޕާޓީއަށް،  ސިޔާސީ  ނިސްބަތްާވ  ނުަވތަ  ޚިޔާލުތަކަށް،  ެގންުގޅޭ  ސިޔާސީޮގތުން  ދީަނށް،  ިނސްބަތަށް،  އިޖްތިމާޢީ  ކުލަޔަށް،

  މަސައްކަތްކުރާ   ބަލައި،  ށްނުކުޅެދުންތެރިކަމަ   ހުރި  ނުަވތަ  އުމުރަށް،  ޮގތުން  ލާފުުނާވޚި  ނޫނާއިޤާ  މި  ޒިްނމާތަކަށް،  އަދާކުރާ  އާއިލާގައި  ނިސްބަތަށް،

 " .މަނާކަމެކެެވ ތަފާތުކުރުމަކީ ޮގތަކުން އެއްެވސް މެދުަގއި މީހުްނެގ ހަމަހަމަ
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ލިވިންގ އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ތަފާތުކޮށްފައިވަނީ އެ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށްކަމަށް  މުއައްސަސާއަށް  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ކުރިން  ފަރާތް 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ދިނުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ    4)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ތަފާތުކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ނި  ކޮންކަމަކަށް  ހުށަހެޅި  ބަތްކޮށްކަން  ސްތެރެއިން  މައްސަލަ  ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް   4 އެހެން މުވައްޒަފުންނާމެދު ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ

ވަނަ   37ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނު އަސާސީގެ  ތަފާތުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވޭކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް، 

 މާއްދާގެ )ށ( ގައި، 

މާޙަ ރައްކާތެރި  މުޢާމަލާތްކުރެޭވ،  ކުރާ  "ހަމަހަމަކަމާއެކު  ލިބުމާއި،  އުޖޫރައެއް  އެކަށީެގންާވ  މަސައްކަތާ  ކުރާ  މަސައްކަތްކުރުމާއި،  އުލެއްަގއި 

ރުން ލިބުމުެގ  މަސައްކަތް އެއް މިްނަގނޑަކުން ަވޒަންކުރެިވ އެއް ިނސްބަތަކުން ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ ލިބުމާއި، އެއް ހަމައަކުން ަވޒީފާެގ ކުރިއެ 

 ްނވެއެެވ."ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިެގ

އޮތުމުން، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކުރާ މަސައްކަތް އެއް މިންގަނޑަކުން ވަޒަންކުރެވި އެއް    މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި

ނިސްބަތަކުން ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ ލިބުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިގެންވާކަން އެނގެންއޮންނައިރު، ކުރިން މުވައްޒަފު ވަޒީފާ  

ޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުމަކީ އިސްވެ  އަދާކުރި މުއައްސަސާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައް 

 27/2015ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު    37ބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނު އަސާސީގެ  

  ފެށުމުގެ   ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންއެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،    63)ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ ާޤނޫނު( ގެ  

ކުރިން ހިނގަމުންއައި ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނާއި ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ މުވައްޒަފުން އެ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފެދޭ ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން އުފެދުމާއެކު އެ ކޮމިަޝންގެ މުވައްޒަފުން    3ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި،   63ކޮށްފައިވާއިރު، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ  ކަމުގައި ހަމަޖެހޭނެކަމުގައި ބަޔާން

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ހުރި މަާޤމަށްވުރެ ދަށް މަާޤމަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން    މުވައްޒަފުން ކޮމިަޝނަށް ބަދަލުކުރުމުގައި

މުސާރައަށްވު  ލިބެމުންއައި  މުވައްޒަފަކަށް  އެއްވެސް  އަދި  މަޤާމަކަށް  ނުވާނެކަމަށާއި  ލިބޭ  މުސާރައެއް  ކުޑަ  ރެ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްކޮމިޝަނަ އިންޓެގްރިޓީ ނޭޝަނަލް
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ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ  

ކޮމިަޝނަށް   އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ކޮމިަޝނުން  އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް  މުވައްޒަފުންނަށް،  ބަދަލުވި  ކޮމިަޝނަށް 

މުވަ ނަންބަރު  ބަދަލުވި  ާޤނޫނު  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ދިނުމަށް  އެލަވަންސްތައް  ދެމުންގެންދިޔަ  އްޒަފުންނަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އަށް ބެލުމުން   63)ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ ާޤނޫނު( ގެ    27/2015

އެނގެންނެތަތީއާއި،   އޮތްކަމަށް  މައް  2021މޭ    01ހުރަހެއް  ފެށިގެން  ހުރިހާ އިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ސަލަ 

، އެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށް އެއް އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލެވިމުވައްޒަފުންނަށްވެސް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި  

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެމުންދާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުންވެސް، 

ދެމުންދިޔަ   މުވައްޒަފުންނަށް  ބަދަލުވި  ކޮމިަޝނަށް  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ކޮމިަޝނުން  އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް 

ބަދަލުވި   ކޮމިަޝނަށް  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ކޮމިަޝނުން  އިންޓެގްރިޓީ  ކަސްޓަމްސް  އެލަވަންސްތައް، 

ލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ ާޤނޫނު( އިން  )ނޭަޝނަ  27/2015މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ދިނުމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކިބަޔަކަށް ހުރަހެއް ނެތްކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،  

ނޫންކަމާއި،  ރިޢާޔަތްކޮށް  ބާވަތަށް  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އެ  ގޮސްފައިވަނީ  ދެމުން  އެލަވަންސް  ލިވިންގ 

 މައެކަނި ކުރިން އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއައްސަސާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ހަ

ބަޔާންކުރެވުނު   .7 ކޮމިަޝން އުފެއްދުމަށްފަހު،    ށް،ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮއެންމެހައި  އިސްވެ  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް 

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ބަދަލުވި މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުންދިޔަ ލިވިންގ އެލަވަންސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށްކަމު   37ފަރާތަށް ދީފައިނުވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  

)ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  ވަނަ މާއްދާގެ    87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ކަނޑައަޅައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނަށް ބަދަލުވި މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން  ންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިވިންގެ އެލަވަންސް ދޭ

ގެ ނިޔަލަށް ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ    2018މާރިޗު    15އިން ފެށިގެން    2015އޮކްޓޫބަރު    06

 ދެ ރުފިޔާ ތިރީސް  ދިހަ  ސަތާރަ ހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަލައްކަ  އެއްރ. )-/1,17290.32ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިބިވާ  
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް އެކީ އެއްފަހަރާ   ލާރި(

 މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

މައްސަލަ   .8 ދިނުމަށް  އެލަވަންސް  ލިވިންގ  އޮތްތަނުގައިވެސް  ކުރިއަށް  ތަފާތުކުރުމެއްނެތި  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ނުކުތާއަށް  މުރުކޮށްދިނުމަށް  ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ދެމެދު ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެނަމަ އެ ޚިލާފަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

އެފަދަ މައްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލަށް    ނެ މައްސަލައެއްނަމަލިބިދީފައިވާ އިޚްތިާޞްޞގެ ތެރެއިން ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލޭ

 އޮތުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ މި ނުކުތާއަށް މި މައްސަލައިގެ އަބަދުވެސް  ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު  

 ނުދެކެމެވެ. ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމަށް ތެރެއިން 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ބެލި    ދެންފަހެ، މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މުޙައްމަދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،ޢާމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި، ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ރި

ސަޢީދު،   މަސައްކަތްކުރަމުންއަޙްމަދު  ކޮމިަޝނުގައި  އިންޓެގްރިޓީ  އިންޓެގްރިޓީ ދަނިކޮށް،    ކަސްޓަމްސް    ކަސްޓަމްސް 

ކޮމިަޝންކޮމިަޝނާ އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް  އުވާލަ  އި،  ވުޖޫދަށް    އި،ާޤނޫނަކުން  ކޮމިަޝން  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް 

 ،މިަޝނުން ބަދަލުވި މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސްއެއް ދެމުންގެންދާއިރުއައުމަށްފަހު، ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮ

އެމީހަކު ކުރިން   ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ބަދަލުވި މުވައްޒަފުންނަށް އެ އެލަވަންސް ލިބެމުން ނުދާކަމަށާއި،

މުވައްޒަފަކާމެދު  އެއްވެސް  މަސައްކަތްކުރުމަކުން  އިދާރާއެއްގައި  އެލަވަންސް  ވަކި  އެއްވެސް   ހައުސިންގ  ދިނުމުގައި 

ާޤ ގެންގުޅުމަކަށް  ނުވާކަމަށާއި،  ން  ނޫނުތަފާތުކުރުމެއް  ދީފައި  ނޭަޝނަލް  ގައި    2015ސެޕްޓެންބަރު    06ފުރުަޞތު 

ކޮމިަޝން   އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް  ކޮމިަޝނާއި،  އިންޓެގްރިޓީ  ކަސްޓަމްސް  އުފެއްދެވުމާއެކު  ކޮމިަޝން  އިންޓެގްރިޓީ 

ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ގެންގުޅެފައިވާ    އިވުމާއެކު، އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލިވިންގ އެލަވަންސް ދިނުމުގައިއުވިފަ
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއް އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގެންގުޅެވިދާނެ    04ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ތަފާތުކުރުމަކީ

ގެ ނިޔަލަށް ލިވިންގ  2018މާރިޗު  15އިން ފެށިގެން  2015އޮކްޓޫބަރު   06  ، ވުމާއެކުތަފާތުކުރުމެއް ނޫންކަމަށާއި

ރ. )އެއްލައްކަ ސަތާރަހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއް ރުފިޔާ ނަވާވީސް  -/1,17171.29އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ  

ލާރި( ނަގައިދިނުމަށާއި، އަދި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ލިވިންގ އެލަވަންސް  

  ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި،ވާގޮތަށް ރައްދު  ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނަށްއެދި ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް 

ާޤނޫނު( ގެ    27/2015ާޤނޫނު ނަންބަރު   އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،    63)ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ 

އިންޓެގްރިޓީ  ކަސްޓަމްސް  ކޮމިަޝނާއި  އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް  ހިނގަމުންއައި  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން  ާޤނޫނަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފެދޭ ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން އުފެދުމާއެކު    3ާޤނޫނުގެ    އެކޮމިަޝންގެ މުވައްޒަފުން  

ވަނަ   63އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ  ޖެހޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އެ ކޮމިަޝންގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ހަމަ 

މާއްދާގެ )ށ( ގައި، މުވައްޒަފުން ކޮމިަޝނަށް ބަދަލުކުރުމުގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ހުރި މަާޤމަށްވުރެ ދަށް މަާޤމަކަށް  

މުންއައި މުސާރައަށްވުރެ ކުޑަ މުސާރައެއް ލިބޭ މަާޤމަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށާއި އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ލިބެ 

އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ކޮމިަޝނުން  އިންޓެގްރިޓީ  ކަސްޓަމްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ނުވާނެކަމަށް  ބަދަލުކޮށްގެން 

ބަދަލުވި   މިަޝނަށްކޮމިަޝނަށް ބަދަލުވި މުވައްޒަފުންނަށް، ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮ

)ނޭަޝނަލް    27/2015ާޤނޫނު ނަންބަރު  މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުންގެންދިޔަ އެލަވަންސްތައް ދިނުމަށް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  

  )ހ( އަދި )ށ( އަށް ބެލުމުން ހުރަހެއް އޮތްކަމަށް އެނގެން   ވަނަ މާއްދާގެ  63އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ ާޤނޫނު( ގެ  

ނޭަޝނަލް  ދެމުން  ނެތަތީއާއި،  އެލަވަންސް  ލިވިންގ  ވަކިބަޔަކަށް  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ކޮމިަޝންގެ  އިންޓެގްރިޓީ   

ގޮސްފައިވަނީ އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނޫންކަމާއި، ހަމައެކަނި ކުރިން އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ  

ތުމުން، ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން އުފެއްދުމަށްފަހު، ޕޮލިސް  އަދާކުރި މުއައްސަސާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްކަން އެނގެން އޮ

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެލަވަންސް  ލިވިންގ  ދެމުންދިޔަ  މުވައްޒަފުންނަށް  ބަދަލުވި  ކޮމިަޝނުން  އިންޓެގްރިޓީ 

ލާފަށްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚި  37ދީފައިނުވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ    87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްކޮމިޝަނަ އިންޓެގްރިޓީ ނޭޝަނަލް
 VTR/2021/168މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ސަޢީދު  އަޙްމަދު މުޙައްމަދު 

                                             

 

15 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްގޮތަށް  މުވައްޒަފުންނެކޭ  ބަދަލުވި  ކޮމިަޝނަށް  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭަޝނަލް  ކޮމިަޝނުން 

އެލަ ކަނޑައަޅައި،  ލިވިންގެ  ދޭންޖެހޭކަމުގައި  ފެށިގެން    2015އޮކްޓޫބަރު    06ވަންސް  ގެ    2018މާރިޗު    15އިން 

ސަތާރަ  ލައްކަ  އެއްރ. )-/1,17290.32ނިޔަލަށް ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިބިވާ  

ނުވަދިހަ   ދުއިސައްތަ  ތިރީސް  ހާސް  ނަގައިދިނުމަށް    ލާރި(  ދެރުފިޔާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްފަހަރާ  އެކީ 

 ކަނޑައަޅައި، 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   30އިން ފެށިގެން    (2022އޮގަސްޓު    18)މި ފައިސާ މިއަދު  

ނޫން   ބަންދު  ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ދިނުމަށްފަހު،  އެއްފަހަރާ  ވަޒީފާއާބެހޭ   03އެކީ  ތެރޭ  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

މިަޝންގެ މައްޗަށް އަންގައި، އަމުރުކޮށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮ 

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  

 1444މުޙައްރަމް  20

 2022 އޮގަސްޓު 18
 
 
 

 މި މައްސަލަ ަބލައި ނިންމީ

                     

 

 ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް މަރްޔަމް  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

 

 


