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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/145/2202 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ސަސްޕެންަޝން   މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ޖޫން  12 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  04 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 ( ސްވޭހުހީނާގެ / ސ. ހިތަދޫ) އާމިނަތުދިޔެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A019781)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

  
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ހިތަދޫ  /  ސްވޭހުހީނާގެ)  އާމިނަތުދިޔެ  މައްސަލައަކީމި   ނަންބަރު:    (ސ.  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A019781  )30    ީމަސައްކަތު  1998ޖަނަވަރ' ސްކޫލުގެ  ަޝރަފުއްދީން  ފެށިގެން  ވަޒީފާ    އިން  ގެ  މީހެއް' 

އިވާތީ، އާމިނަތުދިޔެ މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ވަޒީފާއަށް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގާފަ  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް

ވަޒީފާއަށް ނިކުތުން އާމިނަތުދިޔެ  މަށާއި،  އިދިނު ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅަ

މަނާކުރުމުގައި އަދި ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް އެ ފިޔަވަޅު އެޅި ފަރާތްތަކެއް މައްސަލަ ބަލައި އެފަރާތްތަކެއްގެ  ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް  

މައްޗަށް ސިވިލް ސަރވިސް ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް  

މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާ އާމިނަތުދިޔެ  ،  ށާއިނުމަކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކޮށްދި
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  އާމިނަތުދިޔެ ރުގެ ތެރޭގައި  އި )ސައުވިސް( ގަޑި  24  ތާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމާ  ށްއެންގުން ބާޠިލުކޮ

  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ފަރާތުން    ގެމިނަތުދިޔެ އާއެދި    އްސައިދިނުމަށްއަލުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖަ 

 ރައްދުވާގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.   

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ) އާމިނަތުދިޔެ، ސްވޭހުހީނާގެ، ސ. ހިތަދޫމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ  .1

ވަޒީފާއާބެހޭ    ބުކުރެވޭ ފަރާތް(ޠަ)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާ  (A019781ނަންބަރު:  

ހުށަހެޅި   ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުންޓްރައިބިއުނަލަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ހުށަހަޅާ ފޯމު'  އަންނަނިވި    'މައްސަލަ 

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގޮ 1.1 އަދާކުރަމުން  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އޮފް    ސްފައިވަނީމައްސަލަ  މިނިސްޓްރީ 

ސް ަޝރަފުއްދީން  ހިންގަމުންދާ  ދަށުން  'މަސައްކަތުއެޑިއުކޭަޝންގެ   ، ކަމަށާއިގައި  މަާޤމު  ގެ'  މީހެއް  ކޫލްގެ 

  1998ޖަނަވަރީ    30ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ    ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ

 ރ.-/4,700މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު    ގައި ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުގެ

 ރ. -/2,200އާއި އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަާޤމުގެ އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި މަހަކު  (  ރުފިޔާ  ހަތަރުހާސް ހަތްސަތޭކަ)

 ށާއި، ލިބެމުންދިޔަކަމަދުއިސައްތަ ރުފިޔާ(  ދެހާސް)

ފަރާތް  1.2 ހުށަހެޅި  ހިތަދޫ    މައްސަލަ  އަތޮޅު  ވަޒީފާ  ަޝއައްޑު  މީހެއްގެ  މަސައްކަތު  ސްކޫލްގައި  ރަފުއްދީން 

މާރިޗު   24  ބަޔާންކޮށް ޙަީޤަޤތާ ޚިލާފު ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް  އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށް

ހުން އެ މައްސަލައިގެ ތަޙްީޤުޤ  ގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އޭގެ ފަ  2022
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ދަ ހެއްކާއި  އު ހިންގާ  ކުރެވޭނެ  ދަޢުވާއެއް  ޖިނާއީ  ފޮނުވުމުން،  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ވާކުރުމަށް 

ަޤރީނާ ނެތުމުން އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ  

ގައި އަންގާފައިވާކަމަށާއި، އަދި ހަމަ އެދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފުލުހުންގެ    2022އެޕްރީލް    22އޮފީހުން  

  ބަންދުން މިނިވަންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ަޝއްކެއްނެތި    51ާޤނޫނުއަސާސީގެ   1.3 އެކަށީގެންވާ  ކުށެއްކޮށްފިކަން  "އެމީހަކު  ގައި  )އ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ސާބިތުނުކުރެވޭ ލިބިގެންވެއެވެ."    ަޝރީޢަތުގައި  ޙައްުޤ  ބެލުމުގެ  މީހެއްކަމުގައި  ނެތް  ކުށެއް  އެމީހަކީ  ނަމަ 

ގެ ކިބައިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  ތުމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި އަސާސީ ޙައްަޤކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ގައި   2022އެޕްރީލް    21ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކަމަށާއި، މައްސަލަ  ނިގުޅައިނުގަނެވޭނެ މުޠުލަުޤ އަސާސީ ޙައްެޤއް

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ބަންދުން މިނިވަންކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ަޝރަފުއްދީން ސްކޫލުން މައްސަލަ  

ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ނުޙައްުޤ ބަންދެއްގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން    އި،ގުޅަ

ޙާހުށަހެޅި  ފައި ހުރުމުން މައްސަލަ  ބަންދުކޮށް ލަތު ގޯސްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން، އެ ވަގުތު ފަރާތުގެ ިޞއްޙީ 

ޗުއްޓީއަކަށް ބަޔާންކޮށް، ސަލާމުގެ  ޢުޛުރުވެރިވާކަމަށް  ސްކޫލުގައި އެދުމުން، ސަލާމުގެ    ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް 

 ންގަވާފައިވާކަމަށާއި، އައި ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވިކަމަށް ސްކޫލުން ފޯނުން ގުޅަ

ން  ލު ނަމަވެސް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނިމި، ޢީދު ޗުއްޓީއަށްފަހު، ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ސްކޫލަށް ގުޅުމުން، ސްކޫ  1.4

  ވީ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް ނިންވާފައި ވަނީ މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގާ 

ނުވާއިރު، ލިޔުމުންވެސް އެކަން އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި، ހަމައެހެންމެ، އެންމެފަހުން  ބުނެފައިސަބަބެއް އަނގަބަހުން  

ސްކޫލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން، ޗުއްޓީގައި ތިބި މުވައްޒަފުން 

މުވައްޒަފު ހުރިހާ  ސްކޫލްގެ  މައްސަލަ  ހިމެނޭގޮތަށް  ލިޔުންވެސް  ފޮނުވުނު  ފަރާތަށް   ހުށަހެޅިންނަށް 

 ފޮނުވާފައިނުވާކަމަށާއި، 
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މަނާކުރި 1.5 ނުކުތުން  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައަށްވެސް  ލިޔުމުން    މިއަދާއި  ސަބަބެއް 

އެ އިންތިޒާމް ސްކޫލުން  އަންގަވާފައިނުވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އެދުމުންވެސް،  

ހަމަޖައްސަވާދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިއީ ާޤނޫނުއަސާސީން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ  

ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ނިގުޅައިގަނެ،  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނުއަސާސީއާ  ކަނޑައެޅިގެން  ޙައްުޤން  މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

ސަރވިސް   ސިވިލް  އެންގުވާަޤާޤނޫނާއި  ޚިލާފު  ާޤނޫނީ  އަންގަވާފައިވާ  ޚިލާފަށް    މެއްކަމަށް އިދާއި 

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން

 މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،    ގޮތް  އެދޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .2

މަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އިދިނުގެން ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅަމަނާކޮށްފައިވަނީ ކަނޑައެޅިވަޒީފާއަށް ނުކުތުން  

ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް އެ ފިޔަވަޅު އެޅި ފަރާތްތަކެއް  އަދި  ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް މަނާކުރުމުގައި  ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނިކުތުން 

ސް ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަޅަންޖެހޭ  މައްސަލަ ބަލައި އެފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ސަރވި 

މަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ނުފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކޮށްދި

ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ    ވަޒީފާއާބެހޭށް،  މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާ އެންގުން ބާޠިލުކޮ

އަލުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމުގެ އިންތިޒާމް    ރުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްއި)ސައުވިސް( ގަޑި   24  ތާނިންމާ

 ނުމަށާއި،ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދި

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް   2022އޮގަސްޓު    11މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   2.1

ވަނަ   9ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމު އިސްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބަޔާން' ގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ވަޒީފާއަށް  ގައި  ގެ ގޮތު  9.3ނަންބަރު އިްޞލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން  

ނިންމެވުމާއި ހަމައަށް، ފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން  ނުކުތުން މަނާކޮށް

ހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ  )ހަތެއް( ދުވަ  7މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް  

އަމުރުކޮށްދެއްވުން.'  މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިނުމަށް  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި 

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

ައްނަނިނިވ ަކްނަކން    ުރުކުރުމްނ ަޒޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގއި ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށ ަނުހށަަހ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ަފާރުތ   3.1 ުހށެަހިޅ  ޮކިމަޝުންނ  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ހުށަަހޅަާފިއިމާވ  ްޓަރިއިބުއނަލްަށ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ްނ 

ބިެލބުެލުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފައްށ ުނކުުތްނ ަމނޮާކށަްފިއަވީނ ިދވިެހ ިސވްިލ ސަރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ޅި ަފާރތް ަވޒާީފައށް ެނރަުމާށިއ، ަވޒާީފައށް  އާ ެއްއޮގތަށް ަކުމަގިއ ކިޮމަޝަންށ ނެުފްނނީާތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހ  2014

ުނުކުތްނ ަމާނކޮށަްފިއާވ ުދަވްސަތަކްށ ަހްއުޤާވ ުމާސަރާއިއ ިއނަާޔްތަތއް، އަެފާރތްަށ ަހަމަޖްއަސަވއެިދްއުވްނ އިެދ  

( ިސީޓއްިނ  2022ޮއަގސުްޓ    17)   LERD/22/2022/245-188ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ ަންނަބުރ  

 ްސްޓީރައށް އްަނގަާފިއާވަކަމާށިއ،  ެއިޑުއޭކަޝްނ ިމިނ

ިމ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ަފުރާވ ިލުބމްަށ އެދަިފިއާވ ަކްނަކަމީކ އަެފާރތްަށ ައނުބާރ ަވޒާީފައށް   3.2

ިއާނަޔތަްތްއ   ުމާސަރާއިއ  ަހްއުޤާވ  ުދަވްސަތަކްށ  ަމާނކޮށަްފިއާވ  ނުކުުތްނ  ަވޒާީފައްށ  ެނުރަމާށިއ، 

ްށ ފަާހަގިވަކްނަކަމްށ ރާިޢަޔްތކްޮށ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ިދުންނަކުމަގިއާވިއުރ، ިމ ަމއްސަަލާއ ުގިޅެގްނ ޮކިމަޝަނ 

ަހްއުޤާވ ުމާސަރާއިއ   ުދަވްސަތަކށް  ަމާނޮކށަްފިއާވ  ަފާރްތ ައނުބާރ ަވޒާީފއްަށ ނުެރަމާށިއ، ަވޒާީފައްށ ުނުކުތން 

އްަނގަާފިއާވ ެއިޑުއޭކަޝްނައްށ  އްޮފ  ިމިންސޓީްރ  ަފާރުތްނ  ޮކިމަޝުނެގ  ަހަމެޖްއެސުވަމްށ  މި  ިއާނަޔތަްތްއ  ީތ، 

ންެތަކަމށް   ަމޞަްލަޙތްެއ  ގެނިްދުއުމެގ  ުކިރއްަށ  ްޓަރއިިބުއނުަލަގިއ  ަވޒާީފއާބޭެހ  ިއުތަރށް  ަމްއސަަލ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  އެދިފައިވާ ކަންކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    އެދޭގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން .4

ފަރުވާ ލިބިފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް  

 މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށެވެ. ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި 

ަލްށ ުހށަަހޅަާފިއވާ  ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއަނ   2022ޮއަގްސުޓ    09ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ   .5

ިސީޓން 'ަމްއސަަލ    ( 2022ޮއަގްސޓު    08)   IS-MIS-22-9241ރަެފެރްންސ ަނނަްބުރ  ްޕިރިމައރ ެޗްމަބރްސގެ  

ެގ   ޯފުމ'  ޮއްނަނއުިރ،    9ުހށަަހާޅ  ެއނެގްނ  އެދަިފިއާވަކްނ  ިއޞާްލްޙުކުރަމްށ  ަންނަބުރ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ަވަނ 
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( ލިޔުމަށް ބެލުމުން މައްސަލަ  2022އޮގަސްޓު    09)  M3/PRIV/2022/219-200ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

އިްޞލާޙްކުރުމަށް    ވަނަ ނަންބަރު   9ފޯމުގެ  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން އެފަރާތަށް  

ބެހޭ  ގައި ވަޒީފާއާ  2022އޮގަސްޓު    11އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    އޮންނަކަމާއި،  ދީފައިވާކަން އެނގެން

މައްސަލަ  ،  އަށް ބެލުމުން  ށަހެޅި ފޯމު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބަޔާން''މައްސަލަ ހުޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

ފޯމުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ    9ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  ގެ  އެދޭގޮތް'  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ށް އެދިފައިވަނިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުފަހުންޓްރައިބިއުނަލުގައި ވަކިވަކި ފަރުވާތަކަ

އެންގުމެއް   އެއްވެސް  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އުޖޫރަދިނުން 

ކޮށް އަންނަނިވި ފަދައިން   މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭ ފަރުވާ އަށް އިތުރުއަންގާފައިނުވާތީ

   ވަނަ ނަންބަރު އިްޞލާޙްކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 9މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމުގެ 

ެފިށެގްނ މި   5.1 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ުމއަްދެތްއ ެންތ ގޮތްަށ ަވޒާީފައްށ ުނުކުތްނ ަމާނކޮށަްފިއާވ ާތރުީޚން 

ަމްއސަަލ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުންަލިއްނ ިންނެމުވާމ ަހަމައށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ިލބެންޖޭެހ ެއްނމާެހ  

ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ެއީކ އެއްފަަހާރ ިދުނަމްށ  ެތޭރަގިއ    )ަހެތްއ( ުދވުަހެގ 07ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތްއ  

 ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ ަމްއަޗްށ ައުމުރ ކޮށިްދުނަމށް އެދަިފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. 

ފޯމުގެ   5.2 ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ނިންމުމުގައި  މައްސަލަ  މި  ގޮތުގައި   9އެހެންކަމުން،  ނުކުތާގެ  ވަނަ 

ހުށަހަޅާފައިވާ  ރިޢާޔަތްކުރެވިފައި އިޞްލާޙްކޮށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފޯމު  ވާނީ  ހުށަހެޅި  'މައްސަލަ 

 ގައިވާ ކަންކަމަށްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  އިްޞލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބަޔާން'

ންނާއި މައްސަލަ  ށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުުހ .6

ލިޔެކިޔުންތަކަ ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ދެއްކި  ،  ބަޔާންތަކަށާއި  ށާއި،ރައްދުވި  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  ބެލި  މައްސަލަ 

 ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ވާހަކަތަކަށް
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ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކމަިޝުނެގ ަފާރުތން  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް ުހށަަހޅަާފިއާވ   6.1

ޮފުނވަާފިއާވ   ެއިޑުއކަޭޝްނައްށ  އްޮފ  ަންނަބުރ ިމިންސްޓީރ  ޮކިމަޝުނެގ  ަސރިވްސ                     ިސވްިލ 

188-LERD/22/2022/245   (17    ިސޓަީއްށ ބުެލުމްނ، 2022ޮއަގްސުޓ ) 

އާމިނަތިުދެޔ )އިައ.ީޑ.ާކޑު ނަންބުަރ:  ައީކ ޝަަރފުއްދީން ްސޫކުލެގ ީމހްެއެގ ަމ" ަހާވލެާދިވފިައާވ މްައަސަލ ގުާމގިައ ހުންނެިވ ައްލާފިޟލާ 

A019781 މުއަްދތްެއ ނެްތ ޮގަތްށ ަވީޒފަާއްށ ނުުކތުން މަނާޮކްށފިައާވކަމިާއ، ަވީޒފަާއްށ ނިުކތުން މަނާޮކްށފިައވަނީ ޤާނޫނާ ިޚާލަފްށކަމްަށ )  

 ރައުްދާވ ޮގަތްށ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރައިބުިއަލްށ ުހަށހާަޅފިައާވ މްައަސލެައެކެވ. ކަނޑައަޅްުއވިައދްެއވުން އިެދ ިމ ކިޮމޝަނަްށ  

ަގވާއުިދ   ސަރިވްސ  ިސިވލް  ިދެވިހ  މަނާކެުރވޭނީ  ޮއީފަހްށ ނުުކތުން  ުމވްައަޒފްެއ  ެޗޕްޓަރ    2014ިސިވްލ ސަރިވްސ  ގިައ    27ެގ 

ުތަތކިާއ އްެއޮގްތާވ ޮގުތެގ ަމތިންނެެވ. ެއޮގތުން ިސިވްލ ސަރިވްސެގ  ަބޔާންޮކްށފިައާވ ޮގުތެގ ަމތީން، އެ ަގވާއުިދގިައ ަބޔާންކާުރ އިޖުރަާއ

ވަނަ މާއާްދ އިާއ   258ުމވްައަޒފްެއެގ މްައަޗްށ ކެުރވޭ އިދީާރ މްައަސލައްެއެގ ުތހަުމަތްށ ޮއީފަހށް ނުކުތުން މަނާކުރަންވާނީ އެ ަގވާއުިދެގ  

ކެުރޭވ ިސިވްލ ސަރިވްސެގ ުމވްައަޒފުން ަވީޒފަާއްށ ނުުކތުން މަނާކެުރވޭނީ ެއ  އްެއޮގްތާވ ޮގުތެގ ަމތިންކަމިާއ، ޖިނީާއ ުކްށަތުކގިައ ުތހަުމުތ

 ވަނަ މާއާްދ އިާއ އްެއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތީންނެެވ.  260ަގވިާއުދެގ  

ފިައވަނީ  ިއްސެވ ދެންނެވުނު މްައަސލާައ ގޭުޅ ޮގުތން ިމ ކިޮމޝަނުން ެބލެިބލުމުން، ައލްފިާޟާލ އާމިނަތިުދެޔ ަވީޒފަާއްށ ނުުކތުން މަނާޮކްށ

ީރެގ ޕަރމަނަންްޓ ެސކްރެޓީަރ ެއޮގަތްށ އުިރޝުާދ ދްެއާވފިައާވީތ ކަމިާއ، ެއކުަމގިައ ިތަޔ މިނިްސޓްރީއިން ޢަަމުލޮކްށފިައވަނީ  ްޓިތަޔ މިނިްސ

 ީމހްެއެގ  ޝަަރފުއްދީން ްސކުޫލެގ މަސްައަކުތާއ އްެއޮގަތްށ ކުަމގިައ ކިޮމޝަނަްށ ނުފެންނާީތ،    2014ިދެވިހ ިސިވްލ ސަރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ުމސާރާައިއ  ަމގުާމަގިއ ހުންނެިވ ައްލާފިޟލާ އާމިނަތިުދެޔ، އަނބާުރ ަވީޒފަާއްށ ނެރަުމށިާއ، ވީަޒފަާއްށ ނުނެރެ ެބހްެއިޓ ުދަވްސަތަކށް ޙައުްޤާވ  

ވިައދްެއުވަމްށ  ެގ ކުރިން ިމ ކިޮމޝަނަްށ އަންަގ  14:00ެގ   2022ޮއަގްސްޓ    21އިނާަޔްތތްައ ެއފާަރަތްށ ހަމަޖްައސިައދްެއވިައ، ެއކަން  

   އިެދ ދެންނެވެީމެވ." 

 މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. 

ިސީޓއާަށ 6.2 ެދްނެނުވުނ  ަފާރުތން  ިއްސެވ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފާއބެހޭ    2022ޮއަގސުްޓ    18އި  ަގއި 

ަރއްދިުދުނުމެގ ޮގުތން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ްޓަރިއިބުއނަަލށް ހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ހުށަަހާޅ ފުޯމ' އްަށ 

ެޗްމަބރސް    2022ޮއަގްސުޓ    22ަފާރުތްނ   ްޕިރިމއަރ  ުހށަަހޅަާފިއވާ  ްޓަރިއބުިއނަަލްށ  ަވޒާީފާއބެހޭ  ަގިއ 

 ސީިޓައށް ބުެލުމން،    IS-MIS-22-9275ރަެފެރްންސ ަންނަބުރ  

ވަނަ ުދަވހުން    2022ޮއަގްސުޓ    17ީޓ ފޮނުާވފިައާވ ތާރުީޚކުަމަގިއާވ  މްައަސަލ ރައުްދާވ ފާަރތުން މިނިްސްތީރ ޮއްފ ެއޑުިއޭކޝަނަްއްށ ިސ"  

ިފަޔވަޅްެއ ެއ މިނިްސޓްރީއިން   ެފިށގެން މިއާަދ ހަމަައްށެވްސ، ެއ ިސޓީގިައ އަންާގފިައާވ އްެއެވްސ ކަމްެއ ތަންފުީޛކުރަުމްށ އްެއެވްސ 

ްސ މްައަސަލ ުހށަހާަޅ ފާަރތް ހީުރ، އުޖޫރައެއްނެިތ، ެއފާަރުތެގ ަވީޒފާއިން  ަފއިނުާވކަން ާފަހަގކުރެަމެވ. ނަތީޖާއްެއެގ ޮގތުން ިމަވުގުތެވއަޅްުއާވ
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ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރައިބިއުނަުލގިައ އިެދފިައާވ  ެއަކހިެރ ކެުރިވފެައެވ. އިަދ ީމެގ ިއުތުރން، ިމ މްައަސލިައގިައ ަމްއަސަލ ުހަށހާަޅ ފާަރތުން  

އަޅަނެްޖޭހ ކަންކަން ހުރުމެާއުކ، ިމ މްައަސަލ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރައިބުިއަނލްއިން ެބލުުމެގ  ފުަރާވަތުކެގ ތޭެރގިައ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ޮގތްެއ ކަނަޑ

   ަމްސލަަޙުތ ޮއްތކަަމްށ މްައަސަލ ުހަށހެޅި ފާަރތުން ެދކެެމެވ. 

ުޚޫޞާމަތްށ ެއފާަރތުން އްެއަބްސެވފިައާވީތ،  އިަދ ދަންނަވެަމެވ. މްައަސަލ ރައުްދާވ ފާަރތުން ުހަށހިެޅ ަޖވުާބގިައ، މްައަސލިައަގިއ މިައގަނުޑ  

ޮގތުން ާވަހކަދްެއކަުމްށ ައޑެުއހުމްެއ ާތަވްލ ކޮށްދްެއވުން  ިމ މްައަސލިައގިައ އްިބތާިދީއ ބައަްދުލވެުމްއ ބްޭއވަުމކާނުލިައ، މްައަސލަައްށ މުައޫޟީޢ

 އިެދ ދެންނެވެީމެވ." 

 ޮއެވެއެވ. މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ  

ަގިއ ަވޒާީފއާބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލަގިއ ޭބްއުވނު ައުޑއުެހުމަގިއ    2022ެސްޕެޓނަްބުރ    01ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ   6.3

މި މައްސަލައިގަ  " ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ  ދަެފާރުތްނ ަދްއކަާފިއާވ ވަާހަތކްަށ ބުެލުމްނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

 ހުށަހަޅާ ފޯމުގަވެސް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޖަވާުބ 

ނުކުތުން މަނާކޮށްފަވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ނުފެންނާތީވެ  

މަނާކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް އެފަރާތަށް ހައްޤުވާ  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނެރުމަށާއި، ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން  

މިނިސްޓްރީ   2022އޮގަސްޓު    17މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  

މިނިސްޓްރީ ހަމައަށް  މިއަދާ  އެއްގޮތަށް  އެންގުމާއި  އެ  ނަމަވެސް  އަންގާފަ.  ވަނީ  އެޑިއުކޭޝަންއަށް  އޮފް    އޮފް 

މައްސަލައިގަ  އެޑިއުކޭޝަނު މި  އެދެނީ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ފާހަގަކުރަން.  ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން  ން 

ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ގޮތެއް ނިންމަވާދެއްވުން. " މިފަދައިން 

ޓްރައިިބއުނަލުން  ތުން ކުރިއަށް ގެންދާނެތަނެއް ނެތުމުން  މައުޟޫޢީގޮމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންވެސް މައްސަލައިގައި  

 ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށް  6.4 ފަރާތާ މައްސަލަ ރައްދުވި  ހުށަހެޅި  ބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށާއި މައްަސލަ  އިސްވެ 

ުހށަަހާޅ ޯފުމ'    ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، 'ަމްއސަލަ     ިމ ަމްއަސަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ ުހށަހަޅަާފިއާވ 

ިމިންސްޓީރ އްޮފ ެއިޑުއޭކަޝްނއްަށ ޮފުނވަާފިއވާ    މައްަސލަ ރައްދުވި ފަރާތުންގައި އެދިފައިވާ ފަދައިން އަދި  

ަގއި  ( ސީިޓ2022ޮއަގްސުޓ    17)   LERD/22/2022/245-188ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ ަންނަބުރ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އަެފާރްތ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަވޒާީފައްށ ައނުބާރ ެނުރަމާށިއ،    ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ފަަދިއްނ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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10 ގެ 9 ޞަފްޙާ       
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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  ަހަމައްށ   ާމންިނުމުނކުުތން ަމާނކޮށަްފިއާވ ތީާރުޚްނ ެފިށގްެނ މި ަމްއސަަލ  ަވޒީފަާއްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  

 ން ފެނެއެވެ. ނަގައިދިނުމަށް އަމުރުކޮށް މައްަސލަ ނިންމަަޙްއުޤާވ ުމާސަރާއިއ ިއާނަޔތަްތއް އަެފާރަތށް  

މައްސަލަ   ވަޒީފާއަށް ނިކުތުން ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް މަނާކުރުމުގައި އަދި ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 6.5

މައްޗަށް ސިވިލް    ގެމައްސަލަ ބަލައި އެފަރާތްތަކު  އެޅުމަށް ނިންމި ފަރާތްތަކުގެއެ ފިޔަވަޅު    ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

ޅު އެޅުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސަރވިސް ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ

އެފަަދ ައުމެރްއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ    ، ަނަމެވްސ އެދަިފިއީވ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލއަމުރުކޮށްދިނުމަށް  

ނެުދެކެމެވ.   އްޮތކަަމަކްށ  ަހަމެއްއ  ުކާރނެ  ޚިލަާފށް  ަނަމެވްސ  ަމްއަޗްށ  ާޤޫނާނ  ަފާރާތމެދު  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ީޤުޤެގ ެތެރިއްނ ިފޔަަވުޅ ައަޅްނޖެހޭ  ްޙީޤެޤްއ ިހްނގިައ ެއ ަތ ްޙަތ ުނަވަތ ަފާރްތަތާކމުެދ  ަޢމުަލޮކށަްފިއާވ ަފާރްތ

ެއުޅަމީކ   ިފަޔަވުޅ  ަފާރތަްތާކމެދު  ުނަވަތ  ޮކިމަޝުނެގ  ަފާރްތ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

 ިޒްނާމެއްއަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. 

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

)ދިވެހި    ސ. ހިތަދޫ(/    ސްވޭހުހީނާގެ )  ނަތުދިޔެ އާމި، މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު

އިން ފެށިގެން ަޝރަފުއްދީން ސްކޫލުގެ    1998ޖަނަވަރީ    A019781  )30ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ވަޒީފާ  ގެ  މީހެއް'  އަންގާފައިވާތީ،   'މަސައްކަތު  މަޑުކުރަން  ގޭގައި  ނެތްގޮތަށް  މުއްދަތެއް 

ވަ ނެތްގޮތަށް  މުއްދަތެއް  ޚިލާފަށްކަމަށް  އާމިނަތުދިޔެ  ާޤނޫނާ  ކަނޑައެޅިގެން  މަނާކޮށްފައިވަނީ  ނުކުތުން  ޒީފާއަށް 

އާމިނަތުދިޔެ ވަޒީފާއަށް ނިކުތުން ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް މަނާކުރުމުގައި އަދި ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް އެ   އިދިނުމަށާއި،ކަނޑައަޅަ

 ސަރވިސް ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ  ފިޔަވަޅު އެޅި ފަރާތްތަކެއް މައްސަލަ ބަލައި އެފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ސިވިލް

 ނުމަށާއި، ގޮތުގެ މަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކޮށްދި

ބާޠިލުކޮ އެންގުން  މަނާކޮށްފައިވާ  ނުކުތުން  ވަޒީފާއަށް  ގޮތަށް  ނެތް  މުއްދަތެއް  ވަޒީފާއާބެހޭ    ށް،އާމިނަތުދިޔެ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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10 ގެ  10 ޞަފްޙާ      
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)ސައުވިސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަލުން ވަޒީފާއަށް    24  ތާބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމާޓްރައި

  2022ޖޫން    12ރައްދުވާގޮތަށް    ސިވިލް ަސރވިސް ކޮމިަޝނަށްއެދި  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  ނުކުތުމުގެ އިންތިޒާމް  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، ފަރާތުން އާމިނަތުދިޔެގެ ގައި 

ަވޒާީފައްށ  އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ނެރުމަށާއި،    އާމިނަތުދިޔެހުށަހެޅިފަވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްަސލަ ހުށަހެޅި  

ަބ އަެފާރތްަށ    ަހްއޓަާފިއާވުނެނެރ  ިއނަާޔްތަތއް  ުމާސަރާއިއ  ަޙްއުޤާވ  މައްަސލަ   ންޖެހޭނެކަމަށްއިދޭނަގަުދަވސްތަަކްށ 

މި މައްސަލައިގައި ދެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ  ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާތީ،    ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ  ރައްދުވި

ެނުރަމާށިއ،    ާއިމަނތިުދެޔްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަމ  ފަދައިން  ަވޒާީފައށް  އިާމަނތިުދެޔ  އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަވޒާީފައްށ ައނުބރާ 

ިމއުަދ ެފިށެގްނ  ާތީރޚްުނ  ަމނޮާކށަްފިއާވ  ) ުނުކުތްނ  ިނޔަލްަށ  ( 2022ސްެޕެޓނަްބުރ    04  ަޙްއުޤާވ  އަެފާރތްަށ    ގެ 

 ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،   ުމާސަރާއިއ ިއާނަޔތަްތްއ

( ދުވަހުގެ  ތިރީސް)  30( އިން ފެށިގެން  2022  ސެޕްޓެންބަރު  04)  ، ިމއުަދަބާޔްނުކެރުވުނ ެއްނމާެހ ަކްނަކްނިއްސެވ  

ނަލަށް ޓްރައިބިއު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3  ހަމަޖެހޭތާ   ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކޮށް އެކަންތެރޭގައި

  މައްސަލަ   މި   އަމުރުކޮށް  އަންގައި   މައްޗަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ   ރައްދުވި   މައްސަލަ  އެންގުމަށް،  ލިޔުމުން

 .ނިންމައިފީމެވެ

 1444ޞަފަރު  08

 2022ސެޕްޓެންބަރު  04

 މި މައްަސލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު


