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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން    

            VTR/2019/42         :ސަލަ ނަންބަރު މައް 

  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން       :މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

 2019ފެުބރުވަރީ  25   :މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު 

            2020ސެޕްޓެންަބރު  03   :މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު 

 ލެމާ  /  ކޯޒީ. ގ ،ސާޖިދާ މަރްޔަމް   :ފަރާތް   މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 (A365818 :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު

 ްޕރްީސޫކްލ   ެޖމްްސ  ލްިޓްލ   ފަރާތް:  މައްސަލަ ރައްދުވި 

 (E/2/2015/62-22:  ަންނަބުރ  ަރޖިސަްޓީރ   ަތްނާތެގ   ިކަޔަވއޭިދ) 

 ނިންމުން : 

ފަރާތުން    ެގިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސކްޫލގެ ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި  މަރްޔަމް ސާޖިދާމައްސަލަ ހުށަހެޅި    ދެންފަހެ،

ވާހަކަތަކަށާ ދައްކާފައިވާ  މަޖިލީހުގައި  މައްސަލައިގެ  ލިޔުންތަކަށާއި،  ބަޔާންތަކަށް  އިހުށަހަޅާފައިވާ  ރިޢާޔަތްކޮށް   ދީފައިވާ 

ޕްއިން ފެށިގެން ލިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީސްކޫލު  2016ޖަނަވަރީ    07މަރްޔަމް ސާޖިދާ،  ބެލިއިރު،   ރީސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ  ގެ 

ެއ ،  އާއިނެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމަށް ބު މުންމަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، މަރްޔަމް ސާޖިދާ ބަލިވެއިނު

ނަންބަރާއި  ވަނަ    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    9)ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ާޤނޫނު( ގެ    2016/18 ނަންބަރު  ާޤނޫނުަލަތީކ  ާޙ

)ެޖްނަޑރ    18/ 2016ާޤޫނުނ ަންނަބުރ    ،ހިނދުވީތެއްކަމުގައި ލަޙާ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ތަފާތުކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ  2

  32ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ ަދުށްނ ބަދެަލްއ ަނަގއިިދުނަމާށިއ، ިއްސވަެބާޔްނކޮށަްފިއާވ ާޤޫނުނެގ  32ިއުކއިަލީޓެގ ާޤޫނުނ( ެގ  

ަވޒާީފިއްނ މަރްޔަމް ސާޖިދާ  މުަލަތްއ ުމާރޖާަޢޮކށިްދުނަމާށިއ،  ަޢެގ  ިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސކުޫލެގ ަދުށން    ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( 
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ޚިލަާފްށަކަމ  ަގާވއުިދަތާކ  ާޤޫނާނިއ  އިަދ  ާޤޫނުނައާސީސ،  ުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ށް  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ާތީރުޚން  މަރްޔަމް ސާޖިދާ  ެގ ަވޒާީފ އިޢަާދޮކށިްދުނަމާށިއ،  މަރްޔަމް ސާޖިދާ  ިދުނަމާށއި، ަޅިއަކނަޑައ

ަވޒާީފަގިއ ުހިރަނަމ ެއ ފާަރަތށް ަޙްއުޤާވނޭ ުމާސަރާއިއ  މަރްޔަމް ސާޖިދާ ެފިށެގްނ ަވޒާީފައށް އިޢަާދުކެރޭވ ާތީރުޚެގ ިނޔަަލށް،  

މަރްޔަމް  ގައި    2019  ފެބުރުވަރީ  25ރައްދުވާގޮތަށް  ްށ  ްސ ްޕީރސްކަޫލިލޓްްލ ެޖްމއެދި  ިޢާނަޔްތަތއް ެއ ަފރަާތށް ިލބިިދނަުމްށ  

 ގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލާގައި، ސާޖިދާ 

ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުންތަކެއް  އެކަނި ނޫންކަމަށާއި،  މަރްޔަމް ސާޖިދާ  ގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސކުޫލ

ގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަނެ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަން އެކަށީގެންވާ  ިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސކުޫލވަނަ އަހަރުގައި    2019  ،ވަކިކުރެވިފައިވަނީ

އެ  އެނގިފައިވާތީކަމަށާއި،  ނުލިބޭނެކަން  ދަރިވަރުން  ޓީޗަރުންނަށް   ވަރަށް  ނަމަ  ތިބި  ވަކިނުކޮށް  ޓީޗަރުން  ޙާލަތުގައި 

ދަތިކަމަކަށްވާނެކަމަށް މުސާރަ  ހިންގުމަކީ  ސްކޫލް  މުސާރަދީ  ޓީޗަރުންނަށް  ހުރިހާ  ނޫންކަމަށާއި،  ކުރެވޭނެކަމެއް  ދިނުމަކީ 

ިލޓްްލ ެޖްމްސ  ބަނގުރޫޓުވާނޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް  ިލޓްްލ ެޖްމސް ްޕީރްސކްޫލ  ، އެހާ ގިނަ ޓީޗަރުން ބޭތިއްބުމަކީ  އާއިފެންނާތީ

ވިްޕީރްސކުޫލ މެނޭޖްމަންޓްއަށް  އެގޮތުގެމަތީން،  ގެ  ސަބަބުންކަމަށާއި،  ްޕީރްސކުޫލސްނުމުގެ  ެޖްމްސ  އެންމެހާ  ިލޓްްލ  ގެ 

ގެ ނިންމުން ޙިއްސާކޮށް ިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސކުޫލގައި ނޯޓިސްއެއް މެދުވެރިކޮށް    2018އޮކްޓޫބަރު    21މުވައްޒަފުންނަށް  

ދެވިފައިވާކަމަށާއި،   ފުރުަޞތު  ހޯދުމުގެ  ވަޒީފާއެއް  ނިޔަލަށް  ވަނަ    2018އައު  މަހުގެ  ޑިސެންބަރު  މަރްޔަމް އަހަރުގެ 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު    މަރިޔަމް ސާޖިދާގެ ވަޒީފާއިން  ިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕރްީސކުޫލވެސް ދެވިފައިވާކަމަށާއި،  މުސާރަ ސާޖިދާއަށް  

ގެ    2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  ނޫންކަމަށާއި،    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން  ވަނަ 

  މާއްދާއާ ވަނަ    17ދުރާލާ ނޯޓިސް ދެވިފައިވާނޭކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  މަރްޔަމް ސާޖިދާއަށް  

ްޕީރްސކުޫލިލފަށް  ޚިލާ ެޖްމްސ  ސާޖިދާއާމަރްޔަ  ްނޓްްލ  ގެންގުޅެފައިމް  ތަފާތުކުރުމެއް  އެއްވެސް  ނުވާނޭކަމަށާއި،    މެދު 

)ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ    2016/18ވަނަ މާއްދާއަށާއި ާޤނޫނު ނަންބަރު    37ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  

ޙަވާލާދީފައިވީނަމަވެސް، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ    މަރްޔަމް ސާޖިދާާޤނޫނު( އަށް  

ގެ  ިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސކުޫލބަޔާންކޮށް  މާއްދާ އަދި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ާޤނޫނާވެސް ޚިލާފުވެފައިނުވާނޭކަމަށް    ވަނަ  37

 ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު، 

ިލޓްްލ ެޖްމްސ  ތު އޮތްކަމުގައި ފާހަގަކޮށް،  ަޞއިުޤތިާޞދީ ދަތި ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރު  ްށިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސކަޫލ

ނަްޕީރްސކުޫލ ސަރކިއުލ2018ައޮކްޓޫބަރު    21)  10/2018ންބަރު  ގެ  ްޕީރްސކުޫލއިން،  ރ(  ެޖްމްސ  ހުރިހާ  ިލޓްްލ  ގެ 
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)ތިރީސް   33ގެ  ިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސކުޫލމަށް ބުނެ  ޓީޗަރުންނާމެދު އެއް ހަމަޔަކުން ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ މަުޤސަދުގައިކަ 

ބަޔާންކޮށް،   ނިމޭނެކަމުގައި  މުއްދަތު  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ފަރާތްތަ ތިނެއް(  ވަކިކޮށްފައިވާއިރު،  އިވަޒީފާ  ށްއެ  ން 

ޢަދުލުވެރިކަން    (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ  ޙާލަތުގައި   (substantive fairness)ގެ 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޕްރީސްކޫލު   (procedural fairness)އަދި  ޖެމްސް  ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ލިޓްލް  ފަރާތުން  ގެ 

 21' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ '04ގައި 'ޑޮކިއުމަންޓް    2019ޖުލައި    03ްނ  ިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސކުޫލނަޒަރުކުރާއިރު،  

މަސްދުވަހުގެ   )އެކެއް(  01ބަލާ،    އިން، އޭރުގެ ޙާލަތަށްކިއުލަރނަމްބަރު ސަރ  10/2018ގައި ނެރުނު،    2018އޮކްޓޯބަރ  

ކުރުމަށްފަހު، ސްކޫލަށް ޓީޗަރުން    ރިޑަންޑަންޓްކުރެވުނު ޓީޗަރުން،    ރިޑަންޑަންޓްނޯޓިސްދީ ވަޒީފައިން ވަކި ކުރެވުނު ނުވަތަ  

ކުރެވުނުއިރު ޖުމުލަ   ރިޑަންޑަންޓްވަނަ އަހަރު ޓީޗަރުން   2018ލިޔުމުގައި،   )2019ޖޫން   25ހޯދުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލް' )

ޓީ  33 ތިނެއް(  ްޕީރްސކުޫލޗަރުން  )ތީރިސް  ެޖްމްސ  ޓީޗަރުންވެސް ިލޓްްލ  ހުރިހާ  އެ  އަދާކުރަމުންދިޔަކަމާއި،  ވަޒީފާ  ގެ 

  2018ނޮވެންބަރު    26ބާވީސް( ޓީޗަރަކަށް  )  22ކުރެވުނު ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިން    ރިޑަންޑަންޓްކުރެވުނުކަމާއި،    ރިޑަންޑަންޓް

  ތެރެއިން   ގެ)ތިރީސްތިނެއް( ޓީޗަރުން  33ވަނަ އަހަރު ވަކިކުރެވުނު    2018  ގައި ވަޒީފާ އަލުން ހަމަޖެހުނުކަމާއި، އަދި

ިލޓްްލ ެޖްމްސ  ވަނަ އަހަރު    2019ވަނަ އަހަރު އަލުން ވަޒީފާ ދެވުނުކަމާއި،    2019  ކަށް ޗަރަ)ތިނެއް( ޓީ  03އިތުރު  

ިލޓްްލ ެޖމްސް  ގެ ނިޔަލަށް    2019ޖޫން    25)ސައްބީސް( ފަރާތަކަށް ދެވުނުކަމާއި،    26މުޅިން އަލަށް  ،  ފާގެ ވަޒީީރްސކުޫލްޕ

ޖުމްލަ  ްޕީރްސކުޫލ ވަޒީފާގައި  މި    43ގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ތިބިކަމުގައި  ޓީޗަރުން  ތިނެއް(   25ދަދަކީ  ޢަ)ސާޅީސް 

)ދިހައެއް(    10އަދާކުރަމުންދިޔަ ޓިޗަރުންގެ އަދަދަށްވުރެ    ންޓު ކުރެވުނުއިރު ވަޒީފާރިޑަންޑެޗަރުން  ގައި ޓީ  2018ނޮވެންބަރު  

ގެ ޚިދުމަތް ހޯދައި ތަޢުލީމު  ިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސކުޫލވަނަ އަހަރު    2019ދެއްކަން އެނގެން އޮތަތީ،  ޢަދަޓީޗަރުން އިތުރު  

ދެނެގަތުމަށް ބެލެނިވެރިންނާ ޙިއްސާކުރި އެސެސްމަންޓް ފޯމުތަކުގެ    ޙާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު ދިރާސާކޮށް

އިތުރުކުރުމަށް އެއްވެސް    ދެމެހެއްޓުމަށް އަދި  ދަދުޢަ ދަދު މަދުވާނެކަމަށްބުނެ، ދަރިވަރުންގެ  ޢަ  ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން  

ވަނަ އަހަރު    2019ގައި  ިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރސްކުޫލ  ހަމައެކަނި އެ ފޯމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  އި،މަސައްކަތެއް ކުރުމަކާ ނުލަ 

ދަތި ޙާލަތެއް   (economic)އިްޤތިާޞދީ  ްށ  ްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސކަޫލިލްޓދަދު މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް،  ޢަކިޔަވާނެ ދަރިވަރުންގެ  

އޮތްކަމުގައި   ްޕީރްސކުޫލކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުަޞތު  ްޕީރްސކުޫލތަޞައްވަރުކޮށް  ްނ  ިލޓްްލ ެޖްމްސ  ވަޒީފާ  ިލޓްްލ ެޖްމްސ  ގެ 

ނިންމާފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމުގައި  އަދާކުރަމުންދިޔަ ހުރިހާ ޓީޗަރުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން  

ވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި، ވަކިކޮށްފައި މަރްޔަމް ސާޖިދާ  ފާއިން  ގެ ވަޒީިލޓްްލ ެޖމްްސ ްޕީރްސކުޫލ  ،ނެތަތީ  ވެންބުރަވެ
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ްޕީރްސކުޫލ ެޖްމްސ  ސާޖިދާ  ވަޒީފާއިން  ގެ  ިލޓްްލ  ޢަދުލުވެރިކަން  ވަކިކުރުމުގައި  މަރްޔަމް  މައުޫޟޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ 

(substantive fairness) ިކަނޑައަޅައި ޤާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައ، 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން   (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 

އިޖުރާ ބަލަން ނުޖެހޭނޭކަމުގައި  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭ   (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން    އީ ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ތޯ 

ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީނަމަވެސް، އިންސާފުވެރި އަދި    HC-A/209/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

އިޖުރާ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވާސިލުވުމުގައި  ނިންމުމަކަށް   (procedural fairness) ޢަދުލުވެރިކަން    އީޢަދުލުވެރި 

 އީއިޖުރާްނ  ިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސކުޫލބުރަވެވޭތީ،  އިވޭތޯ ޚުލާސާކޮށް ނަމަވެސް ނަޒަރުކުރުން މުހިންމުކަމުގައި  ާޤއިމުކޮށްފަ 

 ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރިއިރު،   ( procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

ނަންބަރު    (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަކިކުރާއިރު،  މުވައްޒަފުން  ދަށުން  ޙާލަތުގެ  ގެ 

2011/HC-A/180  ިޢަދުލުވެރިކަން    އީވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާ   ، ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަދައިން  ަޤިޟއްޔާގައ

(procedural fairness)    ްިލޓްްލ  ނަޒަރުކުރާއިރު،    ގޮތަށްޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ްނ  ކުޫލިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސޤާއިމުކުރުމުގެގޮތުނ

ިލޓްްލ ެޖްމްސ  ގައި    2018އޮކްޓޫބަރު    21އިން    2018/ 10ނަންބަރު  ރ  އެ ފަރާތުގެ ސަރކިއުލަ  ްނެޖްމްސ ްޕީރްސކުޫލ

  21ކުރިއާލައި އަންގައި    ގެ ޙާލަތު  (redundancy)ގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ އެންމެހާ ޓީޗަރުންނަށް ރިޑަންޑަންސީ  ްޕީރްސކުޫލ

ވަޒީފާ  2018  ބަރުއޮކްޓޫ އޮތްނަމަވެސް،  ގައި  އެނގެން  ދެވިފައިވާކަން  ނޯޓިސް  ވަކިކުރާނެކަމުގެ  ެޖްމްސ  އިން  ިލޓްްލ 

ޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން  ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ރިޑަންްޕީރްސކުޫލ

އްޒަފުންނަށް ވަގެ މުިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސކުޫލވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި އުޫޞލުތަކަކީ ކޮބައިކަން  

އިން ވަކިކުރުމުގައި މަރްޔަމް ސާޖިދާ ވަޒީފާ   ްންސކުޫލިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރތީ، މި މައްސަލައިގައި  ކުރިއާލައި އަންގާފައިނުވާ

 ކަނޑައަޅައި،  ކޮށްފައިވާނުވާކަމަށްޤާއިމު (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން އީ  އިޖުރާ

ފަދައިން   ސާޖިދާ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޢަދުލުވެރިކަން  މަރްޔަމް  މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން 

(substantive fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާއީ  އެފަރާތް  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި    (procedural fairness)އަދި 

 މަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި، ވަކިކުރު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިޖިދާ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މަރްޔަމް ސާ
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ނަންބަރު   ޚިލާފު،  2008/2ާޤނޫނު  ހަމަތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި  ާޤނޫނު(  ޑިސްމިސަލް  )ވަޒީފާއާބެހޭ       އަންފެއަރ 

(unfair dismissal) ްއި،ކަނޑައަޅަ  ކަމުގައި އެއ 

ަންނަބުރ   ެގ    2/ 2008ާޤޫނުނ  ާޤޫނުނ(  ެއަކީށެގްނާވ ަސބެަބްއ ނެތި    29)ވަޒާީފާއބޭޭހ  ެގ ދުަށްނ،  )ހ(  ާމއާްދެގ  ވަަނ 

ުމަވްއޒަަފށް   ަސބުަބްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަޙއްލަުތަކާށިއ ަވޒާީފިއްނ  ޤޫާނީނ  ަނނަްބުރ   ިލޭބ  ަހިއޯކުޓެގ            ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

2016/HC-A/555    ،ްަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގއި    ަމްރަޔްމ ސާޖާިދިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ ފަަދިއްނ  ަޤިޟްއާޔައްށ ރާިޢޔްަތޮކށ

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ނަންބަރު    ުނާވީތާއިއ، ިއށަްފާޤިއުމޮކަމުއޟީޫޢ  ސްކޫލް    2012/1ާޤނޫނު  )ޕްރީ 

ސްކޫލް މުވައްޒަފުންގެ ަޝރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު، އަދި ާޤނޫނު    ވަނަ މާއްދާގައި ޕްރީ  26ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު    29)ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ    2012/1ނަންބަރު  

2013/R-1    ުވާ ޕްރީ ސްކޫލް މުދައްރިސުންގެ  ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި   1)ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ ޖަދުވަލ

މަާޤމުގެ އޮނިގަނޑުގައި، "ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރ" ގެ މަާޤމު ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ަޝރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު، އަދި އެ  

ނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫ  2008/2އެނގެން އޮތަތީ، ާޤނޫނު ނަންބަރ    ފުރިހަމަވާކަންަޝރުޠުތައް މަރްޔަމް ސާޖިދާގެ ކިބައިގައި  

އަނބުރާ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މަރްޔަމް ސާޖިދާ އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް އެފަރާތް    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ގެ  

މަރިޔަމް ނުބެލުމަށާއި،    ކަމުގައިފަރާތެއް  ވެފައިވާވަޒީފާއިން ވަކި  މަރްޔަމް ސާޖިދާއަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައިރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  

ޖެހޭ އަލުން ހަމަމަރްޔަމް ސާޖިދާ  ގެ ވަޒީފާއަށް  ިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސކުޫލން ފެށިގެން،  ޚުވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ތާރީ  ސާޖިދާ

އި  އާމުސާރަ މަރްޔަމް ސާޖިދާއަށް  ދެމިހުރިނަމަ  މަރްޔަމް ސާޖިދާ  ގެ ވަޒީފާގައި  ިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސކުޫލހަމައަށް،  ޚާ  ތާރީ

( އިން  2020  ސެޕްޓެންބަރު  03މި ފައިސާ، މިއަދު )  ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ    ގެ ގޮތުގައިޢިނާޔަތު

އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  މަރްޔަމް ސާޖިދާއަށް  )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    14ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  

 އަމުރުކޮށް، ށް އަންގާ ިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސކަޫލ

ން  ިލޓްްލ ެޖްމްސ ްޕީރްސކުޫލވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން    15)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ާޤނޫނު ނަންބަރު    ހުށަހެޅި ަޝކުވާ ސާބިތުވާހިނދު،މަރްޔަމް ސާޖިދާ  ވަޒީފާގެ ބަޔާން ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނެ  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އަށް   2008/2)ާޤނޫނު ނަންބަރު    22/ 2016)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު    2008/2

ާޤނޫނު( ގެ ދަށުން ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކަށްފަހު، އެ ާޤނޫނުގެ ގެ    5 ވަނަ މާއްދާއަށް    79ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 

ރަސްމީ ބަންދުނޫން   ،ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން  15ާޤނޫނު( ގެ  ބެހޭ  )ވަޒީފާއާ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ޔަތްކޮށް،ރިޢާ
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ތެރޭގައި   14 ދުވަހުގެ  އޮތޯރިޓީ  )ސާދަ(  ރިލޭަޝންސް  ލޭބަރ  ޖޫރިމަނާކުރުމަށް  ޕްރީސްކޫލް  ޖެމްސް  މައްޗަށްލިޓްލް    ގެ 

 އަމުރުކޮށް، 

ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު، ކަންކަން ފުރިހަމައަށް  ބަންދުނޫން    އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ  ދުވަހުގެ )ތިނެއް(    03ރަސްމީ 

އެންގުމަށް ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ރައްދުވި    ، ތެރޭގައި  ްޕީރްސކަޫލމައްސަލަ  ެޖްމްސ  ލޭިލޓްްލ  ބަރ  ށާއި 

އަމުރުކޮށްއޮތޯރިޓީއަށް    ސްރިލޭަޝން މައްސަލަ    ،އަންގާ  މައްސަލަ  މި  މި  އިއްތިފާުޤން  މެންބަރުންގެ  މަޖިލީހުގެ  ބެލި 

 ނިންމައިފީމެވެ. 
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

  

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

 )ރިޔާސަތު( 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު 
 ރައީސާ ނައިބު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 


