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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 /VTR/IJ/2022-51200ނަންބަރު: 
 

 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 

 
 VTR/2022/211 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ގްރީންލައިފް / ގއ. ދެއްވަދޫ( )ޢާއިޝަތު ޖަމްޝީދާ  : ތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

 (A140749)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އޮނުތޫރި / ތ. ގުރައިދޫ() މަރްޔަމް ވަރުދާ

 (A246352)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ތަުބރުމާގެ / ހއ. ދިއްދޫ() އާމިނަތު ހައިފާ މަޖީދު

 (A290202)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 ސަރވިސް ކޮމިަޝން  ޖުޑީަޝލް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 
އާއި   (A140749:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި )ޢާއިަޝތު ޖަމްީޝދާ )ގްރީންލައިފް / ގއ. ދެއްވަދޫ(  

އާމިނަތު    އާއި  (A246352:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)މަރްޔަމް ވަރުދާ )އޮނުތޫރި / ތ. ގުރައިދޫ(  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޙާޟިރުވެހުރި ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި،    ަޝނަށްސަރވިސް ކޮމި   ޖުޑީަޝލް

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ލީގަލް އޮފިސަރެއްގެ މަާޤމުގައި  

ންއަކީ މި މައްސަލައިގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން ތަމްސީލުކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި، އަލްއުސްތާޛާ އާއިަޝތު ލީ
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އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ތަޠުބީޤުކުރެވޭ އަދި )ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވައިދު(    R-18/2011ގަވައިދު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމަ   41)ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވައިދު( ގެ    R-18/2011ގަވައިދު ނަންބަރު  

ން އެދިފައިވާގޮތަށް މި ފަރާތްތަކުމުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހައްުޤވާނެ މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

، ވުމުންމައްސަލައިގައި ނިޔާ ކަނޑައެޅިގެންދިޔުމަކީ އެކަމުގައި އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިަޝތު ލީންގެ މަްޞލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަމެއްކަމަށް

ތަމްސީލުނުކުރެވޭނެކަމަށް   ކޮމިަޝން  ސަރވިސް  ޖުޑީަޝލް  ލީންއަށް  ޢާއިަޝތު  އަލްއުސްތާޛާ  މައްސަލައިގައި  މި 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި  2022  ނޮވެންބަރު  16ފަރާތުން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެނޑައަޅައިދިނުމަށްއެދި  ކަ

 ނުކުތާއަށް ާޤނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،   އީހުށަހެޅި އިޖުރާ 

ނަންބަރު   ގެ    5/2019ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ފަންނުގެ  ާޤނޫނީ  މާއްދާގަ  37)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުއްދަ ވަނަ  ވަކީލުންގެ  ާޤނޫނީ  އި 

ޤާނޫނުން އުފައްދާފައިވާ ކޯޓެއްގައި  އި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން،  )ށ( ގަ  ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ 

 ބާރު ޤާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ މުއައްސަސާއެއްގެ ކުރިމަތީގައި  ކީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި ނުވަތަ ސުލޫ ނުވަތަ 

 39އެ ާޤނޫނުގެ    ކަމާއި،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާކަމަށް  މުވައްކިލަކު ތަމްސީލުކުރު 

ވަކީލުގެ މަޞްލަޙަތާ މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާފާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވަތަ އެއް  ބަޔާންކުރާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  

ނަށް ފަދަ ކަންކަމަކީ ާޤނޫނީ ވަކީލުން  ކުރުން ކަމެއް  މަޞްލަޙަތު އަނެއް މުވައްކިލެއްގެ މަޞްލަޙަތާ ތަޢާރުޟުވާނެ  މުވައްކިލެއްގެ 

 ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއްނޫންކަން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނައިރު، 

، މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބެލުމުން 

ހުށަހެޅި   ނުކުތާމައްސަލަ  އިޖުރާއީ  ނަގާފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީފަރާތްތަކުން  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ނަންބަރު   ގައި  ގަވައިދު 

2011/R-18    ެގ ގަވާއިދު(  މުވައްޒަފުންގެ  ދާއިރާގެ  ފުރިހަމަވާ  41)ަޝރުޢީ  ކަންކަން  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި   ނަމަވަނަ 

ލީންއަށް   ޢާއިަޝތު  މައްސަލައިގަ އަލްއުސްތާޛާ  އެދިފައިވާ  މި  ނަގައިދިނުމަށް  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުސާރައިގެ އި 

ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން ތަމްސީލުކުރުމަކީ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިަޝތު ލީންގެ ހެންކަމުން  އެ  ނެކަމަށާއި،ކުރިއެރުން ޙައްުޤވާ

 އި،ށާމަްޞލަޙަތާއި ފުށުއަރާ ކަމެއްކަމަ
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ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ރައްދު ދެމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛާ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން

ސްޓެޕް   ރިކުއެސްޓްކުރާ  ފަރާތްތަކުންޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދުގައި އެ    ދީފައިވާ ޖަވާބަށް ބެލުމުން،ޢާއިަޝތު ލީން  

 ކަމަށާއި،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ އެލަވަންސްއެއް  41ގެ    2011އެލަވަންސްއަކީ ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދު  

 ކަމުން ހެންއެމަށްފަހުކަމަށާއި،  އަށްވުރެ މަތިން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލު  70ދެވެނީ ވިދިވިދިގެން ދެ އަހަރު %  އެލަވަންސްއެ

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިަޝތު ލީން   ޖެހޭކަމަށާއި،އަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބެން  70 ދެ އަހަރު އެޕްރެއިޒަލް ހެދި، %ވިދިވިދިގެން

ކޯޓަށް    2020 ސުޕްރީމް  މަހު  އޮކްޓޯބަރު  އަހަރުގެ  ޕްރޮބޭަޝން ޖޮއިންކޮށް  ވަނަ  ދިޔައީ  ހެދިގެން  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  އެ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  2022  ކަމަށާއި،ފޯމަންސް އެޕްރެއިޒަލް ފޯމެއް ހެދިގެނެއްނުދާއިތުރު ޕަރ  ކަމަށާއި، އަދިއިވެލުއޭަޝންއެއް

އިޒަލްއެއް ގައި ހަދަންޖެހޭ އެޕްރަ  2021ވުމަށްފަހު  ޓްރާންސްފަރ   އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންއަށްޑިޕާޓްމަންޓްގައި  މަހު

  ނުވާނޭކަމަށް '  އެލިޖިބްލް'އި އެހެންކަމުން އެފަރާތަށް އެ އެލަވަންސް  ނިމިފައިނުވާކަމަށާއަދި މިހާތަނަށް އިދާރީ ސަބަބުތަކާހެދި  

   ތަތީ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮ 

)ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ   R-18/2011ގަވައިދު ނަންބަރު  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކުރާ  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިަޝތު ލީންއަށް  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ އެލަވަންސް    41ގަވާއިދު( ގެ  

ޖުޑީަޝލް ތްކޮށް،  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަ  މަށް ބުރަވެވެންނެތް ސަބަބަށްޓަކައި،މިހިނދަށް ޙައްުޤވާކަ 

މުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިަޝތު ތަމްސީލުކުރު  ގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުގައިސަރވިސް ކޮމިަޝނު 

ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް    ޖުޑީަޝލްމައްސަލައަށް މައުޫޟޢީ ގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް    މި  އި،ކަނޑައަޅަލީންއަށް ލިބިގެންވާކަމަށް  

 އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ. 
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 މަރްޔަމް ރިޝްފާ    

  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު


