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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/146 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020އޮގަސްޓު  16 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖަނަވަރީ  09 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 (ހިތަދޫ ސ. ރިމާގެ، ކު ކެ) އާމިނަތު މުޙައްމަދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A303745 )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ކޮމިަޝން  ސަރވިސް  ސިވިލް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

  
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ިހތޫަދ  މައްސަލައަކީ  މި މަުޙްއމުަދ،  ެކުކިރާމެގ،  ސ.  ނަންބަރު:    ާއިމނުަތ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A303745)،    13    ީހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެންރޯލްޑް ނަރސްއެއްގެ މަޤާމުގައި  އިން ފެށިގެން    2010ޖަނަވަރ

ހުއްޓާ    ވަޒީފާ ކުރުމަށްފަހު  ޙާިޟރުގައި އޮފީހަށް    2020ޖުލައި    30އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް އެފަރާތް އަހަރީ ޗުއްޓީގައި 

ގޮތެއްގައި އެއްވެސް އެންގުމެއްނެތި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީއާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓުގައި ވަޒީފާއިން    ތަފްސީލީ

، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ  އާއިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  2020  މާރިޗު  10  ގެ ގޮތުގައިވަކިކުރި ތާރީޚު

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި    ދީފައިނުވާތީއާއި،ފައިސާ    )ހަތަރެއް( ދުވަހަށްވާ  4  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އަދި އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީ

ފަރާތުގެ މި ޢަމަލުތަކަކީ ާޤނޫނާ    ފައިވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވާރުވާ މަސައްކަތްކު  ލައްވާ  ާއިމަނުތ ުމަޙއްމުަދފަހުން    ގެތާރީޚު
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ަމާށއި،  ުނަކނަޑައަޅއިިދ  ާޤޫނާނ ޚިލަާފްށަކމްަށ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ާއިމަނުތ މަުޙްއމުަދތަކެއް ކަމަށް ބުނެ  ޚިލާފު ޢަމަލު

ާއިމަނުތ  ަމާށިއ،  ުނާރެތްއ ަކުމަގިއ ުނބުެލަމށް ައމުުރޮކށިްދެއްއެވްސ ޙެާލްއަގިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކވަެފިއާވ ަފ  ާއިމަނުތ ުމަޙްއމަަދީކ

ުމަޙްއމުަދ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަވޒާީފައްށ ައނުބރާ ުރޖަޫޢޮކށިްދުނމާަށިއ، ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރ ާތީރޚްުނ ެފިށެގްނ ަވޒާީފ އަނުބާރ  

ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރިއުރ ިލެބްނޖޭެހ    ަތާކއި، ަޔްތުރޖަޫޢޮކށޭްދ ާތީރާޚ ަހަމައްށ ާއމަިނުތ ުމަޙްއމަަދށް ަޙްއުޤާވ ުމާސަރާއިއ ިޢާނ

ފިައާސާއިއ،   ނިުލިބވާ  ެތެރިއން  ބާކީ  ަފިއާސެގ  ޗުއްޓީގެ  ނަގައިދިނުމަށާއި،   4އަހަރީ  ފައިސާ  ދުވަހަށްވާ  )ހަތަރެއް( 

ވަޒީފާއާބެހޭ  ާޤއިމްކޮށްފައިނުވާތީ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން 

ސަބަ އެކަށީގެންވާ  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ބަދަލެއް  ޢަދުލުވެރި  ފެންނަ  ވަޒީފާއިން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކުއްލިއަކަށް  ނެތި  ބެއް 

ރ. )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ(  -/50,000ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން އާމިނަތު މުޙައްމަދަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  

ށް ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ  2020  އޮގަސްޓު  16ރައްދުވާގޮތަށް    ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށްލިބިދިނުމަށް އެދި  

 .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ

 

 

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 

 ރައުޔު   ގެ ނިޒާރު   މިފްރާޒް  هللاޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް އާމިނަތު މުޙައްމަދު ، ަކުމަގއާިވަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ .1

ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ގޮސްފައިވަނީ   އަދާކުރަމުން  ހޮސްޕިޓަލުގައިސ.  ވަޒީފާ  ރީޖަނަލް  ފަރާތުން އި،  ށާކަމަހިތަދޫ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،   ށްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ



 

 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ފަރާތް އަންގާފައިވަނީ    އެ  ވަކިކުރިކަން  ފަރާތުން ފެށިގެން  އިން    2020ޖުލައި    17ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާދިން 

ށް ބުނެ އޮފީހަށް ގެންދިއުމަށްފަހު  މު ބައްދަލުވުމަކަށް ކަމަންމުހި   ވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓައި،ހަމަޖައްސައިދީފައި 

މުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު  އި، ގައިކަމާ  2020ޖުލައި    30

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް   ކަމާއި، ޢިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުނުކޮށް    ޢަދުލުވެރިކަމާއިމައުޫޟޢީ  ާޤއިމް ކުރަންޖެހޭ  

 އެ ފަރާތާކުރުމަށްފަހު އަންގައި، އެ ދުވަހު  ޙާިޟރުގައި އޮފީހަށް    2020ޖުލައި    30ކަން،  ރިވަޒީފާއިން ވަކިކު

ަވޒާީފިއްނ      ކަމާއި،  2020މާރިޗު    10  ވަނީކުރި ތާރީޚުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިޙަވާލުކުރި ޗިޓުގައި ވަޒީފާއިން ވަކި

ެގ ިނޔަަލްށ ިލެބްނޖޭެހ ުމާސރާައިއ ިޢާނަޔތަްތާކިއ    2020ޖަުލިއ    30ިއްނ ެފިށެގްނ    2020ޖަުލިއ    16ަވިކުކިރިއުރ  

ޅާ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަ  ތީކަން)ހަތަރެއް( ދުވަހަށްވާ ފައިސާ ލިބިފައިނުވާ   4އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީ  

 ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ުބނަެފިއަވީނ،  މައް .2 އޭެދޮގްތަކަމށް  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ވަކިކޮށްފައިވަނީސަަލ  ޚިލަާފށަްކަމްށ  ވަޒީފާއިން    ާޤޫނާނ 

ަވިކވަެފިއވާ ަފާރެތއް ަކުމަގިއ  ެއްއެވސް ޙެާލްއަގިއ ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރަތކީ  ަމާށއި،  ުނަކނަޑައަޅއިިދ

އާަދުކަރުމނިްދަޔ ވަޒާީފައްށ ައނުބާރ ުރޖަޫޢކޮށިްދނަުމާށިއ، ަވޒާީފިއްނ    ެއ ަފާރްތަމާށިއ،  ުނުނބުެލަމްށ ައުމުރކޮށިްދ

ަހަމައްށ   ާތރާީޚ  ުރޖަޫޢޮކށޭްދ  ައނުބާރ  ވަޒާީފ  ެފިށެގްނ  ާތީރުޚން  ަފާރަތްށަވިކުކިރ  ހުށެަހޅި  ަޙްއުޤާވ    ަމްއސަަލ 

ފިައާސާއިއ،  ުމާސަރ ނިުލިބވާ  އަހަރީ ާއިއ ިޢާނަޔތަްތާކިއ، ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ ލެިބްނޖޭެހ ަފިއާސެގ ެތެރިއން 

)ހަތަރެއް( ދުވަހަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި    4ޗުއްޓީގެ ބާކީ  

ާޤއިމްކޮށްފައިނުވާ ޢަދުލުވެރިކަން  ބަދަލެއް  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރި  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތީ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ނަގައިދިނުމަށާއި، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން  

ގޮތުގައި    ފަރާތަށް ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ރުފިޔާ(  -/50,000ލިބުނު  ހާސް  )ފަންސާސް   ލިބިދިނުމަށްކަން ރ. 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  

  ަވޒާީފާއބޭެހ  ފާަރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތްނ   ިދުނުމެގ  ަރއުްދ   ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ .3

  ، ަނަޒުރުކުރުމްނ  ަކްނކަަމްށ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަގިއ'  ޯފުމ  ުހށަަހާޅ   ަޖާވުބ  ަމްއސަަލިއެގ'   ުހށަަހޅަާފިއާވ   ްޓަރިއިބުއނަަލްށ 
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  2015ަފާރްތ    ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅައްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިއނާްކުރުކާރަކަމާށިއ،  ުހށެަހޅަިފިއާވ ިމ ަމްއސަަލ

ުވުމަގިއ  ާޙިޟުރަވަނ އަަހުރެގ ޖަުލިއ މުަހެގ ިނޔަަލްށ ެއިކ ފަަހުރ ަމިތްނ އޮފަީހްށ    2019ަވަނ އަަހުރްނ ެފިށެގްނ  

)ަފްނާސްސ    54ަލށް  މުަހެގ ިނަޔ  ަވަނ އަަހުރެގ ޮއަގްސުޓ  2019ިއ،  ަތުކާރުރޮކްށ ަގިޑޖެހަިފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމ

ިދވިެހ ިސވްިލ  )   R-311/2014ަގާވއުިދ ަންނަބުރ  ވަެފިއުނާވަކާމިއ، ިމަކަމީކ  ާޙިޟުރ  ަހްށުދވުަހ އީޮފ  ަހަތެރްއ( 

ަވނަ ަނންބުަރަގިއ ަބާޔނުްކާރ    20އިަދ    2.3ަވނަ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    271ެގ    ( 2014ަގާވއުިދ    ެގަސރިވްސ

ަފާރަތްށ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ   ަލ ުހށެަހިޅަގިއ ަމްއަސ  2020ަޖަނަވީރ    05ުކެށްއ ަކުމަގިއާވީތ،  

ަވޒާީފެގ    ަކާމިއ، ުދވުަހެގ ުފުރަސެތްއ ދަީފިއާވ  )ފެަހްއ(   5ަވަނ ާމއާްދގެ ަދުށްނ ަޖާވބާުދީރުވަމްށ    272ެގ    2014

  2.3ެގ ަވނަ ާމއާްދެގ )ނ(  271ެގ   2014ގެ ޮގުތަގިއ ދިވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވިއުދ  3ަދަރަޖ ުކުށެގ 

ުވުމަގިއ ެއ ަގވާއުިދަގިއާވ ޮގުތގެ ަމިތން ެއްނގަުމާކ ނަުލިއ އަަހރު  ާޙިޟުރަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ ފަަދިއްނ ވަޒާީފައްށ  

ެގ ަޢމެަލްއަކާމިއ، އެފަަދ    3ުނެވ ހުުރަމީކ ުކުށެގ ަދަރަޖ  ާޙިޟުރުދވުަހ ަވޒާީފައްށ  )ަފަނަރ(    15ުދވުަހެގ ެތޭރަގިއ  

ނުުކުތްނ ަމާނުކުރން    ްށެއަކުމެގ ުކަޑ ޮބުޑ ިމަންށ ބަަލިއ، ަވޒާީފެގ ަފްނިތ ަދްށުކުރން، ަވޒާީފައށިްފަނަމ  ުކެށްއ ޮކ

  ( ުނަވަތ ެއްނމެ ުފަރަތަމ ފަަހުރނެްވްސ ަގާވއުިދަގިއާވ ޮގުތެގަމިތން ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނަކމްަށ ެއ ާމއާްދެގ )ނ 

ަވަނ    3ަޢމަަލީކ ިއްސެވުބެނުވުނ ާމއާްދަގިއ ަބޔްާނުކރާފަަދ  ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ަމއްސަަލ ުހށެަހޅަިފާރުތެގ  

ުހށެަހިޅ ަމްއސަަލ  ަދށްުނ  ާމއާްދެގ  ިއްސެވބެުނުވުނ  ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ  ަޢމެަލްއަކުމަގިއ  ުކުށެގ  ަފރްާތ    ަދަރަޖިއެގ 

 ުފަރަތަމ ފަަހުރްނެވްސ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވާިދެނަކްނ ޮކިމަޝުނން ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ، 

ުވުމަގިއ  ާޙިޟުރަވަނ އަަހުރްނ ފިެށެގްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރާމ ަހަމައްށ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފއްަށ    2015

ަފުރާވ ުކަޑުކުރުމެގ ަސަބުބްނ ެއ ަފާރާތމުެދ ެއިކ ފަަހުރ ަމތްިނ ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވުޅ ައޅަާފއާިވަކާމިއ، ަމްއސަަލ  

 ަންށ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، ްނ ޮކމަިޝުޅ ކޮށަްފިއުނާވަކުހށެަހިޅ ަފާރުތން ެއ ަކނަްތއަްތއް ަރނަގ

)ފެަހްއ(    5ވުުމަގިއ  ާޙިޟުރެގ ިނޔަަލްށ އޮފަީހށް    2015ޫޖްނ    15ެފިށެގްނ    ިއްނ  2014  ިޑެސްނަބުރ  01ެއޮގުތްނ  

  2015  ޮއަގްސުޓ  15ވަެފިއާވީތ،  ާޙިޟުރލުަހްނ އޮފަީހްށ    )ަހތްދަިހ ަހެއްއ( ިމިނުޓ  76ުދވުަހ ަގިޑޖިެހ، ުޖމަްލ  

ުހށެަހިޅ ަމްއސަަލ  ދޭ    ަގިއ  ައނަގބުަހްނ  ިއްސެވބެުނުވުނ  ދަީފިއާވެނަކަމާށިއ،  ަނޞަޭހްތ  ައނގަބުަހްނ  ަފާރތްަށ 
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ީވަނަމެވްސ،   ަނޞަޭހތެްތިރވަެފިއ  ުހށެަހޅަިފާރަތްށ  ަމްއސަަލ  ބެެހްއުޓަމށް  ަފުރާވ  ާހިޟީރައްށ    01ަނސަޭހުތަގިއ 

ުދވުަހ ުޖމަްލ  )ެއާކީވްސ(    21ެގ ިނޔަަލްށ އޮފަީހްށ ާހީޟުރުވުމަގިއ    2016ޖަަނަވީރ    31  ިއްނ  2015ީރ  ަވެފުބުރ

)ައްށޑިހަ ަހެއްއ(    86ވަެފިއާވީތާއިއ، ިމ ުމއްދުަތެގ ެތޭރަގިއ  ާޙިޟުރިމނިޓް ލުަހްނ އޮފަީހްށ  )ަސޭތކަ ސަާދ(    114

 ުހށެަހޅި ަފާރތަށް ިލުޔުމްނ ަނޞަޭހތް  ަގއި ަމްއސަަލ  2016ެފުބުރައރީ    14ވަެފިއުނާވީތ،  ާޙިޟުރުދވުަހ އޮފަީހްށ  

 ، ދަީފިއާވެނަކަމާށިއ

ުވުމަގިއ  ާޙިޟުރެގ ނިޔަަލށް އޮފަީހްށ    2017  ްނަބުރެސޕެްޓ   15  ިއްނ   2017  އްެޕރްީލ  6ަފރުާތްނ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ

ުޖމަްލ  )ދަިހެއްއ(    10 ަގިޑޖެހި،  އޮފަީހްށ    )ަފްނާސްސ(   50ުދވުަހ  ލުަހްނ  ިމ  ވަެފިއާވީތާއާޙިޟުރމިިންޓ  ިއ، 

ަގިއ ަމްއސަަލ   2017 ޮނެވްނަބުރ   08ވަެފިއުނާވީތ، ާޙިޟުރުދވުަހ އޮފަީހށް  )ަސުއވްީސ(   24ުމއަްދުތެގ ެތޭރަގއި 

ެގ    2018ަޖަނަވީރ    15  ިއްނ   2017ެޓނަްބުރ  ެސްޕ  16ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ިލުޔުމން ނަޞަޭހްތ ދަީފިއާވަކާމިއ،  

ަގިއ ލުިޔުމްނ ަނޞަޭހްތ    2018  ެފުބުރަވީރ  11ިއުނާވީތ  ުދވަހު އޮފަީހްށ ާހީޟުރވަެފ  )ެއާކީވްސ(   21ިނޔަަލްށ  

 ، ދަީފިއާވަކަމާށިއ

ގެ ިނޔަަލްށ އޮފަީހށް    2019ަޖަނަވީރ    15  ިއްނ  2018ެފުބުރަވީރ    16ަހަމއެެހްނެމ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ  

ލުަހްނ  ިމންިޓ    )ސޭަތަކ ަފސޮްދަޅްސ ހަަތރްެއ(   164ުދވުަހ ަގިޑޖިެހ، ުޖމަްލ    )ިތީރްސ ފެަހްއ(   35ުވުމަގިއ  ާޙިޟުރ

ިއ،  ާމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ިލުޔުމްނ ިއންޒުާރ ދަީފިއާވަކ  2019ަޖަނަވީރ    30އޮފަީހްށ ަޙިޟުރވަެފިއާވީތ،  

  14ވަެފިއުނާވީތ  ާޙޟުިރުދވުަހ އޮފަީހށް  )ާބީވްސ(    22ެގ ިނޔަލްަށ    2019ޭމ    15  ިއްނ  2019ަޖަނަވީރ    16

 ، ަގިއ ެދަވނަ ފަަހަރްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތށް ިލުޔުމްނ ިއްނާޒުރ ދަީފިއާވަކމާަށިއ  2019ޖަުލިއ  

ަގިއ ދަީފިއާވ ަޖާވބާުދީރުވުމެގ ުފުރަސާތ ަހވާލީާދ ެއ   2020ަޖަނަވީރ  5ީމެގ ިއުތުރްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅަިފާރަތްށ 

ތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ިމިންސްޓީރ އްޮފ ހްެލުތން  ަފާރ   ަފާރުތްނ ދަީފިއާވ ަޖާވބްަށ ބާަލިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ

ިންނުމެމްއ   ަސަބުބްނ ންިނމަާފިއާވ  ަޢމުަލަތެކްއެގ  ޮކށަްފިއާވ  ުހށެަހޅަިފާރުތްނ  ަމްއސަަލ  ިންނުމަމީކ  ިންނމަާފިއާވ 

ުޗއީްޓ ަހަމުވުމްނ  ުމއަްދތު  ިލބަިފިއާވ ޗްުއީޓެގ  ަޤބުޫލުކާރަކމާަށިއ، އަެފރަާތށް  އުިތުރުކުރާމިއ،    ަކަމްށ އަެފާރުތން 
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ަވޒާީފިއން   ުބުނާމިއ،  ަކމްަށ  ާޙިޟުރސާަލްމ  ޙާލުަތަގިއ  ަމޖޫުބރު  ޚިލުާފވަެފިއަވީނ  ަގާވއިދާ  ުވުމަގިއ 

ަނސަޭހާތއި    2016ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ،   ަތުކރުާރޮކްށ  ުހށެަހޅަިފާރަތްށ  ަމްއސަަލ  ެފިށެގްނ  އަަހުރްނ  ަވަނ 

އޮފަީހ އަެފާރުތްނ  އާިދާރައްށ  ާޙިޟުރްށ  ިއްނާޒރުދަީފިއާވިއުރ،  ަބޔާނޮްކްށ  ަދިތަތްއ  ިދާމާވ  ުވުމަގިއ 

 ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކަމާށިއ، 

މުެދެވިރޮކށް    2.0ަގއި ީސ.ެއްސ ިވުއގަ    2020ާމިރޗު    10ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކރި ިޗޓު  

ޭނަޝންަލ    19- ްއަކްތުކަރުމނިްދަޔީއ ކިޮވްޑަމަސޖަހަާފިއީވަނަމެވްސ، ެއ ަވުގުތ މިިންސްޓީރ އްޮފ ހްެލުތެގ ުމަވްއޒުަފްނ  

ުހށެަހިޅ   ިމންިސްޓީރްނ  ެއ  ަވިކުކުރަމްށ  ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެސްނަޓުރަގިއަކުމްނ  ެއަމރެޖްނީސ 

ަފާރތް   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ފަާހގުަކެރވަިފިއުނާވަކާމިއ،  ިމިންސްޓީރއްަށ  ެއ  ެއްޕޫރްވކޮށަްފިއާވަކްނ  ިރުކެއްސްޓ 

ގިައާވ ޮގުތގެ ަމިތްނ    2014ިއވާފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ިދވެހި ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  އެދަިފ

ޖަުލިއ    30ިއްނ    2020ޖަުލިއ    16ުޗްއީޓ ެދވަިފިއާވަކަމާށިއ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރިއުރ  

ާވ ޚުިދމަަތްށ ެއ ަފރަާތްށ ލެިބްނޖޭެހ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތއް  ެގ ިނޔަަލށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ކޮށަްފިއ  2020

ނެުދިވާވ   ަފރަާތށް  ެއ  ެތެރިއން  ުދަވްސަތުކެގ  ުޗްއީޓގެ  އަަހރީ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ    4ދަީފިއާވަކަމާށިއ، 

ަރްއ ަފާރތްަށ  ެއ  ުކިރްނ  ިނުމުމެގ  ަމްސ  ެސްޕެޓނަްބުރ  ިހނާގ  ިމ  ަފިއާސ  ުދވަަހްށާވ  ުދުކުރަމށް  )ަހަތެރްއ( 

ަހަމޖެހަިފިއާވަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރުމެގ ފުަހްނ ެއ ަފާރްތ ަމސްައަކަތށް ެނރަެފިއާވ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ިޗޓު  ުމއަްދުތ، ެއ ަފާރުތެގ ޚުިދަމުތގެ ުމއަްދުތެގ ެތޭރަގިއ ުގުނމާަށިއ،  

 ިމިންސްޓީރ އްޮފ ހްެލުތެގ ަފާރުތްނ މި ޮކިމަޝަންށ ހުށަަހޅަާފިއާވަކަމާށިއ،   ިއޞްލުާހުކުރަމްށ

ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ަމްއސަަލ    272ެގ    2014ަގިއ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވިއުދ    2020ަޖަނަވީރ    05

  2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސ ަގާވއުިދ    ، ީރުވުމެގ ުފުރަސުތ ިދުނަމށްފުަހާދަފާރަތްށ ޭދްނޖޭެހ ަޖވުާބ  ުހށެަހިޅ

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާިފިއްނ    ަވަނ ންަނަބރަށް ރާިޢަޔްތޮކްށ  20އިަދ    2.3ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    271

)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ަގިއ ަކނަޑެއޅަިފިއާވ ުއސުޫލަތކިާއ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ    2/ 2008ާޤޫނުނ ންަނަބރު  ށަްފިއަވީނ  ަވިކޮކ

ަނނަްބުރ  ަހިއޯކ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ    HC-A/134/2011ާއިއ،    HC-A/24/2010ުޓެގ  ަމުއޟީޫޢ  ަޤިޟްއާޔަގިއ 
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ޢަދުުލެވިރަކްނ    ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ަފާރުތްނ  ިއުޖާރީއ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ    ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކްނާޤިއްމުކުރަމށްފުަހަކްނ 

 އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. '  ޯފުމ  ުހށަަހާޅ   ަޖާވުބ  ަމްއސަަލިއެގ' އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ަވޒާީފިއން ވިަކޮކށަްފިއަވީނ، އެ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ،   .4

ިހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަވޒާީފައްށ ާޙިޟުރުވުމަގިއ ަފުރާވ ުކަޑޮކްށ ަތުކާރުރޮކްށ ގިަޑ ޖުެހުމެގ ަސަބުބން، ިދެވ  ަފާރްތ

ަވަނ ަންނަބރްަށ ރާިޢޔްަތކްޮށ، ިދވިެހ ިސވްިލ    20އިަދ    2.3ަވނަ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    271ެގ    2014ަގާވއުިދ  

ަމްއސަަލ  ަވނަ ަންނަބުރެގ ދުަށްނ ަކމްަށ ަކނޑަައަޅިއ،    03ަވނަ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    47ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނެގ  

އަދި ެއަކީށެގްނވާ ަސބެަބްއެނތި ުކއިްލައަކްށ ަވޒާީފިއްނ    ުރަމްށ އޭެދ ފަަދިއްނ ވަޒާީފ ައނުބާރ ިޢއަާދުކ   ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ

ރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަމްއަޗްށ  ަވިކުކުރުމެގ ަސަބުބްނ ެއ ަފާރތްަށ ިލުބުނ ެގއުްލުމެގ ބަދުަލ ަނަގއިިދުނަމްށ ިސވްިލ ަސ

ަހަމެއްއ ާޤޫނީނ  ޖަވާބު ިއްސެވަބާޔްނކޮށަްފިއާވ    ކްަނަޅއިިދުނަމްށަކނަޑައ ެންތަކަމށް    ައުމުރުކާރެނ  'މައްސަލައިގެ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން

އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަމޤަާމްށ އުިތުރ ަފާރެތއް    ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ ަމްއސަަލިއެގ ިންނުމަމްށ ާވޞުިލުވުމެގ ުކިރްނ   .5

ަޢްއަޔުނކޮށިްފަނމަ، ިމ ަމްއސަަލިއަގއި   ަމާޤަމްށ އުިތުރ ަފާރެތއް  ަޢްއަޔުނުކުރުމެގ ުފުރަޞުތޮއވަެފިއ، އެފަަދިއްނ އެ 

ުނަވަތ ުކރާ  ުރޖަޫޢުކުރަމްށ ަވޒާީފއާބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލން ިންނާމ ނިނުްމެމްއެގ    ައްށަވޒާީފ   ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ

ަސަބުބްނ  ެއަކުމެގ  އްޮތިއުރ،  ެއނެގްނ  ޮގެތްއަގިއ  ޮބޑު  ާފުޅަކްނ  ިއްޙިތމުާލ  ެނތިދުިއުމެގ  ާބުރ  ާޤޫނީނ    ައުމެރްއެގ 

ޟީޫޢ ުއަމސަްލަޙަތށް ެގއުްލްނ ިލޭބެނތީ، ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލްނ ިމ ަމއްސަަލިއަގިއ ަމަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ  

އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަވޒާީފައށް ާދިއމީ    ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަޅިއ، ަމއްސަަލ ިންނުމާމ ަހަމއްަށ،  ޮގުތން ޮގެތއް ަކނަޑައ 

ޮގެތްއަގިއ ެއްއެވްސ މަީހުކ ަޢްއަޔުނ ުނުކުރަމާށއި، އެފަަދ ަމަސްއަކެތްއ ިހނަގުމނާްދަނަމ، އެ ަމަސްއަކެތްއ ަވުގުތން  

ަވޒީފާ އުަލްނ ުރޖަޫޢުކުރަމށް    ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގަފާރތްުނ    ަމުޑަޖްއސުާލަމާށިއ، ަވޒާީފާއބެހޭ ްޓަރއިިބުއންަލެގ

ުހަރްސެއޅާިދެނ ފަަދ   ތަނީްފުޒުކުރަމށް  ުނަވތަ  ެނތިދާފަަދ  ާބރު  ާޤޫނނީ  ައުމެރްއެގ  ުކރާ  ުނވަތަ  ިންނުމެމއް  ިންނާމ 

ިދުނމްަށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަމްއަޗްށ ަވުގީތ ައުމެރްއ ެނެރެއްއެވްސ ަކެމްއ ުނުކުރަމްށ  

ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ އުެދަމްށ ޝަރީުޢ އިަދ ާޤޫނީނ ޮގުތން ަނަޒރުުކުރަމށްފުަހ އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަވގީުތ  
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ތީ  ައުމެރްއ ެނރިެދުނަމށް އެދަިފިއާވ ަސަބބްަށ ރާިޢޔްަތުކުރަމށްފުަހ، މްައސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ ަވުގ 

ަމްއ ިމ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ަސައުމެރްއ  ތަފްސީލު،  ނިންމުމުގެ  މި  ނެރެދީފައިވާނެއެވެ.  މަރުޙަލާގައި  ކުރިއަށްދިޔަ  ލަ 

ނަންބަރު   އެދުނު  (  2020ސެޕްޓެންބަރު    10)  VTR/VA/2020/34-200ޓްރައިބިއުނަލުގެ  އަމުރަށް  'ވަގުތީ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް' ގައި 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  މި   .6 ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ  ހެކި  ގުޅޭގޮތުން ަޝފަހީ  މައްސަލައާ 

ފުރުަޞތު އޮތްނަމަވެސް، ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަނިކަމާއި އެގޮތުން، 

ހު  ފަރާތްތަުުށަމައްސަލަ  އެ  ހުށަހެޅުމުން  ހެކިން  އަންނަނިވި  ފަރާތުން  ނެގިފައިވާކަން    ކުގެހެޅި  ހެކިބަސް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 (A295095( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ސ. ހިތަދޫ /މަހުލަބުގެ) އާމިނަތު ރީނާ. 1

 (A115795( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ސ. ހިތަދޫ  /ޑްސަނީސައި)  މުޙައްމަދު މަޢުސޫމް  .2

 (A016532( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ސ. ފޭދޫ /ބޯގަންވިލާ ) ރަފުއްސާދާތުަޝ. 3

 

މައްސަލަ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ފައިަޞލާއަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި،   .7

، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެފަރާތުގެ  ރައްދުވި  

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރިކަން  މުވައްޒަފަކު  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ 

، އިޢާދަކޮށް  އަށްއަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ  އެދިފައިވާގޮތަށް އެ ފަރާތް  ންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުފުރިހަމަކޮށްފައިތޯއާއި  

ދުވަހާ އިޢާދަކުރާ  އަނބުރާ  މުސާރައާއި    ވަޒީފާ  ލިބެންޖެހޭ  ނަގައިދޭންޖެހޭތޯޢިހަމައަށް  މައްސަލަ  ނާޔަތްތައް  އާއި 

 04އަހަރީ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތުން ބާކީހުރި  ދޭންޖެހޭ    ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައެދިފައިވާފަދައިން    ހުށަހެޅި ފަރާތް

ދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކުރުމެއްނެތި ވަޒީފާއާބެހޭ  މަޢުޫޟއީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަ  ،ދުވަހަށް ވާ ފައިސާއާއި)ހަތަރެއް(  

ޚިލާފަށް ވަކިކޮށްފައިވާތީ    ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ފެންނަ  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ސަ ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިއަކަށް  ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  ނަގައިދިނުމަށާއި  ބަދަލެއް  ބަބުން ޢަދުލުވެރި 
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ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި    މައްސަލަ  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ރުފިޔާ( -/50,000ލިބުނު  )ފަންސާސްހާސް    ރ. 

  ރައްދުވި ފަރާތުން  މައްސަލަ   ތުންނާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން    ނަގައިދެވިދާނެތޯ ބަލާއިރު

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން    އި ހެކިންގެ ހެކި ބަހަށްހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާ  ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގެ     2014 އިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ .7.1

ޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  ގައި ބަވަނަ ނަންބަރު  20ވަނަ ނަންބަރާއި    2.3( ގެ  ށވަނަ މާއްދާގެ )  271

ޙާިޟރުވުމުގައި   އަދާކުރާވަޒީފާއަށް  ބަލާއިރު، ފާއިތުވި އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާ  ތާރީޚުން  އަހަރު ފުރޭ  ތާ 

ވަކި  ( ދުވަހު  ހަތަރެއްންސާސް  )ފަ  54ތެރޭގައި    އެންމެ ފަހު އަހަރުގެ ޚާިޟރީއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ އަހަރު

ގެ ޢަމަލެއްކަމާއި،  )ތިނެއް(    3މި ކަމަކީ ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ    ވެފައިނުވާތީޙާިޟރުއެއްޗެއް ނާންގާ  

ކުޑަމިނަށް ބަލައި ވަޒީފާގެ ފަންތި ދަށްކުރުން، ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން  ބޮޑު  އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ  

އިން ވަކުކުރެވޭނެކަމަށް  ފުރަތަމަ ފަހަރުން ވެސް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާމަނާކުރުން ނުވަތަ އެންމެ  

ޢަމަލަކީ  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ    އެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މާއްދާގައި  ދަރަޖަ    އިސްވެދެންނެވުނު  ޢަމަލެއް)ތިނެއް(    3ކުށުގެ  ކަމަށް ގެ   

ރައްދުވިބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   އޮފީހަށް ގަކުރެވެއެވެ.  ހަފާފަރާތުން    މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރިޢާޔަތްކުރި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ވެފައިނުވާކަމަށްޙާިޟރުވަކި އެއްޗެއް ނާންގާ  ޙާޟިރުވުމުގައި  

 ؛ޕޯޓްތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރުގެ ޙާިޟރީ ރިތުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާމުއްދަތުގެ، 

ގެ   2019  އޮގަސްޓު  15ފެށިގެން    ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ އިން  2019މުޙައްމަދުގެ  އާމިނަތު   .7.1.1

އާމިނަތު  އްދަތުގައި  ޙާިޟރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މުބަލާއިރު،    ށްޙާިޟރީ ރިޕޯޓަ  ވާނިޔަލަށް

ހަތަރެއް()  54  މުޙައްމަދު ނާންގައި  ދުވަހު  ފަންސާސް  އެއްޗެއް  އޮފީހަށް   ވަކި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ނުވާކަމަށްޚާޟިރުވެފައި
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އަހަރުގެ    2018މުޙައްމަދުގެ  އާމިނަތު   .7.1.2 ފެށިގެން    ޖަނަވަރީވަނަ  އަހަރުގެ   2019އިން  ވަނަ 

 60  އާމިނަތު މުޙައްމަދު  އްދަތުގައިމު   އެ ށް ބަލާއިރު،  ޙާިޟރީ ރިޕޯޓަ  ވާ ނިޔަލަށް  މަހުގެ  ޖަނަވަރީ

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ވެފައިނުވާކަމަށްޙާިޟރުއޮފީހަށް  ންގައި  ނާދުވަހު ވަކި އެއްޗެއް    )ފަސްދޮޅަސް(

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ   2018  ފެށިގެން  އިން   ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ  2017އާމިނަތު މުޙައްމަދުގެ   .7.1.3

 34އާމިނަތު މުޙައްމަދު    އެ މުއްދަތުގައިބަލާއިރު،    ށްރިޕޯޓަ  ޙާިޟރީ  ވާ ގެ ނިޔަލަށްމަހު   ޖަނަވަރީ

ހަތަރެއް(   ނާންގައި  )ތިރީސް  އެއްޗެއް  ވަކި   ހާީޟރުވެފައިނުވާކަމަށް އޮފީހަށް  ދުވަހު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ   2017  ފެށިގެން  އިން   ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ  2016އާމިނަތު މުޙައްމަދުގެ   .7.1.4

 29އާމިނަތު މުޙައްމަދު    އެ މުއްދަތުގައިބަލާއިރު،    ށްޙާިޟރީ ރިޕޯޓަ  ވާ ނިޔަލަށްމަހުގެ    ޖަނަވަރީ

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ހާީޟރުވެފައިނުވާކަމަށްއޮފީހަށް  ދުވަހު ވަކި އެއްޗެއް ނާންގައި  )ނަވާވީސް(  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

'ސިވިލް    ގެހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު  " ގެ ގޮތުގައ5ި"ކިތާބީ ހެކި    ފަރާތުން  ހުށަހެޅިމައްސަލަ   .7.2

 ބަލާއިރު،  އަށް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު' 

މުޙައްމަދު .7.2.1 އަހަރުގެ    2019ގެ  އާމިނަތު   މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 'ވަނަ 

: ކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓާރސްއިން ލިބުނު ޖުމްލަ މާކުސް' 6'ސެކްަޝން  ގެ    'ފޯމު  ފެންވަރުބަލާ

ފަރާތަށް   އެ  ހަތަރެއް)  %80.64އިން  ހައެއް  ޕޮއިންޓް  ލިބިފައިވާކަން   އަށްޑިހަ  އިންސައްތަ( 

)ފަހެއް އިންސައްތަ( އިން   %5: ހާޒިރީ' ބައިން  5ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެ ފޯމުގެ 'ސެކްަޝން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އިންސައްތަ( މަރކްސް ހޯދާފައިވާކަން ންޓް ފަހެއް އެކެއް ޕޮއި) 1.5%
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 ލިޔުން މެދުވެރިކޮށްގެ 'ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު'  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގައި    2020  ޖަނަވަރީ  05  .7.3

)ފަހެއް(    5ޖަވާބުދާރީވުމަށް ރަސްމީ  ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ލިޔުމުން    އިޞްލާޙީ

މުއްދަތެއް ފަރާތަށް  ދުވަހުގެ  ހުށަހެޅި  ފާހަގަދީފައިވާކަ  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ކުރެން  ލިޔުމުގައި  މި  ވެއެވެ. 

އަންނާނެކަމަށް   ފަރާތާމެދުހުށަހެޅި   ސިފައެއް  ޢަމަލީ  އިޞްލާޙީފިޔަވަޅަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެޅުމަށް 

ގައި ކަމާއި، ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދާރީވެފައި ނުވިނަމަވެސް   2020  ރުވަރީފެބު  06ލަފާކުރެވެނީ  

އެކަށީގެންވާ   ގެނެވޭނީ،  ބަދަލެއް  ފިޔަވަޅަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އަޅަން  އެޅޭނެކަމާއި،  އިޞްލާޚީފިޔަވަޅު 

ހިނދެއްގަ ފެންނަ  އިދާރާއަށް  ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް  ފަރާތުން  މުވައްޒަފުގެ  ވެސް ސަބަބުތައް  އިކަމަށް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި، މުފޮނުވާފައިވާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިޔު  ށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެ ފަރާތަ .7.4

 20އި  ވަނަ ނަންބަރާ  2.3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    271ގެ    2014ދިވެހި ސަވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

ވަނަ   3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    47ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނުގެ    ރަށްވަނަ ނަންބަ

ދަށުން ހުށަހެޅިފަރާތް  ނަންބަރުގެ  ވަކިކުރާކަމުގައި    2020  ޗު މާރި  10  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ގައި 

 އެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވެ

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ   އާމިނަތު މުޙައްމަދު .7.4.1

( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް' ގައި، 2020 މާރިޗު 10) CSC/2020/00431(2)ނަންބަރު 

މަޤާމުކަމާއި، އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން   ރސްއެއްގެންރޯލްޑް ނައެ ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ އެ

(،  އަށްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ސާޅީސް ރުފިޔާ )  ރ.-/8440ނު އިރު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  ވަކިކުރެވު

ސްޓްމަންޓް ޖައެއާއި  )ސަތޭކަ ރުފިޔާ(    ރ.-/100  ދުވާލަކަށް  ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައިއާއި  

ގޮތުގައި    އެލަވަންސް ލިބިދެވޭކަމަށް    ތިންހާސް)  ރ.-/3000ގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ރުފިޔާ( 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ހުށަހެޅި .7.5 ގޮ  މައްސަލަ  ހެއްކެއްގެ  ރީނާއާތުގައި  ފަރާތުގެ  ހިތަދޫ /    މަހުލަބުގެ)  މިނަތު  )ދިވެހި  ސ.   )

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2021  އޮގަސްޓު  23  ؛(A295095ރައްޔިތެއްކަން 

އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި

އާމިނަތު މުޙައްމަދު އޮފީހަށް ޙާިޟރުނުވާ ދުވަސްތައް  އަދާކުރަމުން،  ހެކިބަސް    އޮފިސަރގެ ހައިސިއްޔަތުން

  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަރަށް ގިނައިން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް 

ހުށަހެޅި .7.6 ގޮ  މައްސަލަ  ހެއްކެއްގެ  ފޭދޫ/    ބޯގަންވިލާ)  ަޝރަފުއްސާދާތުތުގައި  ފަރާތުގެ  )ދިވެހި ސ.   )

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2021  އޮގަސްޓު  23  ؛(A016532ރައްޔިތެއްކަން 

 އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޑުއެހުމުގައި އައްޑޫ    ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި

އަދާކުރަމުން، އާމިނަތު މުޙައްމަދު އޮފީހަށް ޙާިޟރުނުވާ ދުވަސްތައް ވަރަށް ގިނައިން ހުރިކަމާއި، ހެކިބަސް  

ކަން  ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   

)ަވޒާީފާއބެހޭ    2/ 2008ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ ެއަކީށެގްނާވ ަސބެަބްއ ޮއެވެގްނަކަމްށ ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ   .8

ަތުކަގިއ ަޝުކވާ  ާޤޫނުނ( ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއ ޮއނަްނަކާމިއ، ެއ ަސަބަބީކ އަެކީށެގނާްވ ަސަބެބްއަކަމްށ ނެުފްނަނ ޙާލްަތ

ެއ ަފާރްތ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކރި  ، ަވަނ ާމއާްދިއްނ ުމަވްއޒަަފަކްށ ިލބިދަީފިއާވިއުރ 28ުމެގ ަޙްއުޤ ެއ ާޤޫނުނެގ އުފުުލ

ަވނަ    27ަސަބަބކީ ެއަކީށގްެނާވ ސަަބެބއަްކްނ ާސބުިތކޮށިްދުނަމީކ ަވޒީފާ ޭދ ަފާރުތެގ ޒްިނާމެއްއަކްނ އެ ާޤޫނުނެގ  

ވަޒީފާއިން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި  ހު  ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއ ޮއްނނަަކާމިއ، 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ   އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ކޮމިަޝން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ސަރވިސް   ގެ ސިވިލް 

 ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ުފ ަވޒާީފިއްނ ަވކޮިކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ  ުމަވްއަޒ  ަމްއސަަލެއްއަގިއ،   ުހށެަހޭޅ   ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .9

ިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ ެއކީަށެގނާްވ ަސަބެބްއ ޮއެވެގނޯްތ ބުެލުމަގިއ ެދ ުޢްނުޞެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ، ެއއީ  

ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ބުެލްނަކ،  ަމުއޟީޫޢ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަހިއޯކުޓގެ  ިއުޖާރީއ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ން، 
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ަމުއޟީޫޢ    HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010ަންނަބރު   މޮިގުތން  ެއނޭގަކާމިއ،  ަޤިޟްއާޔިއްނ 

ުމަވްއޒަަފކު   ިޚާޔުރުކާރ ައސަާސީކ  ަފާރަތުކްނ  ަވިކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ޭދ  ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ  ޢަދުުލެވިރަކަމީކ، 

ުހއަްދުކ  ަވިކުކުރަމށް  ޚާިޔުރުކާރ އާަސެސްއެގ ަދުށން  ަވޒާީފިއްނ  އެ  ިއުތުރން  ރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށވުުމެގ 

ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުޢްނުޞުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ ެއނޭގަކާމއި، ިއުޖރީާއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  

ިންނުމ ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ބަަލްނޖެހޭ  ާޤިއުމުކުރަމީކ،  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ަމަކްށ 

ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމކުުރްނަކްނ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކޓްުނ ިންނަމވަާފިއާވ  

ން  ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔތުަކްނާނިއ އެ ޯކުޓން ިންނަމވާފިައާވ ިމ ާބަވުތގެ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގ

 ޮއްނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަވަނ މާއާްދެގ )ނ( ަގިއ، ައނަގބްުނ ޭދ ަނޭޞަޙެތއް އެ    264ގެ    2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ   .10

)ެއެކްއ( އަަހުރެގ ުމއަްދުތެގ ެތޭރަގިއ ިއުތުރ ކެުށްއ ުނކާުރަކަމްށާވަނަމ، އެ    1ަނޭޞަޙެތްއ ޭދ ާތީރޚްުނ ެފިށގްެނ  

ުމަވްއޒެަފްއ ިއޞާްލުޙ ީވަކަމްށ ބަަލިއ ެއ ަނޭސަޙުތެގ ިލުޔްނ ބާޠުިލާވެނަކަމްށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވތާީއިއ، ެއ ަގާވއުިދެގ  

( އަަހުރެގ  ްއ)ޭދ  2ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ަގއި ިލުޔުމްނ ޭދ ަނޭޞަޙެތްއ އެ ނޭަޞަޙެތްއ ޭދ ާތީރުޚްނ ފިެށެގްނ    266

ުނުކާރ ކުށްެއ  އުިތުރ  ެތޭރަގިއ  ަނޭޞޙަތް  ުމއަްދުތެގ  ެއ  ީވަކަމށްބަަލިއ  މަުވްއޒުަފ ިއޞާްލުޙ  އެ  ަކމްަށާވަނަމ،   

 ަކްނ ެއާމއާްދަތކްަށ ބުެލުމްނ އެނެގެއެވ. ާބޠުިލާވެނަކމްަށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވ

ރައްދުވި   .11 ފަރާތް  ވަޒީފާއިން    ފަރާތުގެމައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޟޫޢީވަކިކުރުމުގައި  މައްސަލަ 

 ؛ތޯ ބަލާއިރުާޤއިމުކޮށްފައިވޭ

 ަވަނ ާމއާްދަގިއ    271ަގާވއުިދެގ    ިސވްިލ ާސރިވްސ

ަނސޭހަތްދީެގްނ މުވައްޒަފުންަނށް   )ހ( މި ދަރަޖައިެގ ކުށެއް ކޮށްފި ނަމަ، މުަވއްޒަފަށް އަނަގބަހުން ުނަވތަ ލިޔުމުން

  .އިޞްލާޙުުވމަށް ފުރުޞަތު ދޭން ާވެނއެވެ 

 )އެކެއް(:1ަވޒީފާެގ ކުށުެގ ދަރަޖަ 

 ފަރުާވ ކުޑަ ކުރުން  ހަާވލު ކޮށްފައިާވ މަސައްކަތަށް ފަރުާވ ކުޑަ ކުރުމާއި ަވޒީފާެގ ޒިްނމާ އުފުލުމުަގއި .1



 

 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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 .ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު ނުކުރެުވން ހަާވލުކުރެޭވ މަސައްކަތްތައް އެ މަސައްކަތެއް ނިންމަންޖެހޭ އަަވސް މިުނަގއި .2

 ުވމުަގއި:  ޙާޟިރުަވޒީފާއަށް  .3

މިނުޓަށްުވރެ އިތުރުުވން.   30އަދަދު   ހެއް( ދުަވހު ަގޑިޖެހި، ަގޑި ޖެހުނު މިނެޓުެގ)ފަ  5މަހެއްެގ ތެރޭަގއި   .3.1

  ނުަވތަ

މިނެޓަށްުވރެ އިތުރުުވން.  75 ދުަވހު ަގޑިޖެހި، ަގޑިޖެހުނު މިނެޓުެގ އަދަދު  15އަހަރު ދުަވހުެގ ތެރޭގައި   .3.2

  ނުަވތަ

 ނުުވން  ޙާޟިރު)އެކެއް( ދުަވހު ަވޒީފާއަށް   1 .3.3

 . ކިޔަމަންތެރިކަން ކުޑަުވން އި މުަވއްޒަފު ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާއި އަމުރަށާއި އެންުގންތަކަށްމަސައްކަތު ދާއިރާަގ .4

 .... 

ަވޒީފާެގ ތަކުރާރުާވނަމަ،  ފުރުޞަތުދީ  ުވމަށް  އިޞްލާޙު  ަނމަ،  ކޮށްފި  ކުށެއް  ދަރަޖައިެގ  މި  އެ   )ށ(  ފަންތީަގއި 

މަޤާމު   ަވޒީފާއަށްމުަވއްޒަފެއްެގ  މުއްދަތަކަށް  ަވކި  ނުަވތަ   ދަށްކުރެިވދާނެކަމާއި،  އެްނގިދާނެކަން  ހުރުމަށް  ނުނިކުމެ 

 .އަންަގއި އިްނޒާރު ކުރެޭވެނއެެވ ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެކަން 

 )ދޭއް(:  2ަވޒީފާެގ ކުށުެގ ދަރަޖަ 

ކޮން .1 ކޯޑް އޮފް  ަގާވއިދާއި،  ކޮމިޝަްނެގ ސަރކިއުލަރތަކާއި   ޑަކްޓާއި، ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ ޤާނޫނާއި، 

އަދާކުރާ އޮފީހުން ހަދާފައިާވ ަގާވއިދާއި، މި ަގވާއިދާ ޚިލާފުުނާވ ޮގތުެގ   އެްނުގންތަކާއި އެ މުަވއްޒަފެއް ަވޒީފާ

 ؛އެކަށައަޅާފައިާވ ޕޮލިސީތަކާ މަތީން

 .ަގސްތުގައި ޚިލާފުުވން  .1.1

 .އެއިންކަމަކަށް އިހުމާލުުވން  .1.2

 .ޕޮލިސީއަކާ ޚިލާފުުވން  ސަބަބުން އެއިން ޤާނޫނަކާ ުނަވތަ ަގވާއިދަކާ ުނަވތަފަރުާވކުޑަ ކުރުމުެގ  .1.3

 :ުވމުަގއި ޙާޟިރުަވޒީފާއަށް  .2

ތެރޭަގއި    .2.1 ދުަވހުެގ  ޖެހުނު  30އަހަރު  ަގޑި  ަގޑިޖެހި،  ދުަވހު  އަދަދު   )ތިރީސް(    150މިނެޓުެގ 

 މިނުޓަށްުވރެ އިތުރުުވން. ނުަވތަ 

ޮގތުެގ   .2.2 ދުަވހަށް، ަވޒީފާއަށް    ))ތިނެއް   3މަތީްނ އެްނުގމަކާ ނުލައި ވިދި ިވދިެގން  މި ަގވާއިދުގައިާވ 

 ނުެވ ހުރުން. ނުަވތަ ޙާޟިރު 

ޮގތުެގ މަތީން އެްނގުމަކާ ނުލައި އަހަރު ދުަވހުެގ  .2.3 ަގާވއިދުަގއިާވ  ަވޒީފާއަށް   5ތެރޭަގއި   މި  ދުަވހު 

 .ނުެވ ހުރުންޙާޟިރު 

 



 

 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ދަށް ކުރުން، ަވޒީފާއަށް   ކޮށްފިނަމަ، އެކުށެއްެގ ކުޑަ ބޮޑު މިަނށް ބަލައި، ަވޒީފާެގ ފަންތިމި ދަރަޖައިެގ ކުށެއް  )ނ(  

ފުރަތަމަ ފަހަރުންެވސް ަވކި ކުރެިވ  ނުކުތުން މަނާ ކުރުން ނުަވތަ އެންމެ  ަވޒީފާއިން  ޮގތުެގ މަތީން  ަގވާއިދުަގއިާވ 

 .ދާނެއެެވ

 ))ތިނެއް 3ަވޒީފާެގ ކުށުެގ ދަރަޖަ 

 އިހުމާލުުވން  ފިޔަވަޅު އަޅަްނޖެހޭ ފަދަ މުަވއްޒަފަށް އެފަދަ ފިޔަަވޅެއް އެޅުމުަގއިއިޞްލާޙީ  .1

 :ުވމުަގއި ޙާޟިރުަވޒީފާއަށް  .2

މިނެޓަށްވުރެ    300މިނެޓުެގ އަދަދު   )ފަސްދޮޅަސް( ދުަވހު ަގޑިޖެހި، ަގޑި ޖެހުނު  60އަހަރެއްެގ ތެރޭގައި   .2.1

 އިތުރުުވން. ުނަވތަ 

ޮގތުެގ މަތީން .2.2 ަގވާއިދުގައިާވ  ިވދިެގން    މި  ވިދި  ަވޒީފާއަށް  ( 7އެްނުގމަކާ ނުލައި  ހަތެއް( ދުަވހަށް، 

 ނުެވ ހުރުން. ނުަވތަ ޙާޟިރު 

ދުަވހު ަވޒީފާއަށް    15ތެރޭަގއި   މި ަގާވއިދުގައިާވ ޮގތުެގ މަތީން އެްނުގމަކާއި ނުލައި އަހަރު ދުަވހުެގ .2.3

 .ނުެވ ހުރުންޙާޟިރު 

 ގައި ަވނަ ނަންބަރު  20ނޭގކަމާއި، އަދި އެމާއްދާެގ . ބަޔާންކޮށްފައިާވކަން އެމި އިބާރާތުން            

 ...'ގައިާވ ކުށެއް އިޞްލާޙު ނުެވ ތަކުރާރުުވން  2ކުށުެގ ދަރަޖަ   .3

އަދި    ވުމުގައި ފަރުވާކުޑަވެފައިވާތީިޟރުޙާއޮފީހަށް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްއިރު،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިފަދައިން  

ދީފައިވާކަން  ފަހަރު  )ހައެއް(    6ޖުމްލަ  ނަސޭހަތާއި އިންޒާރު ލިޔުމުން  ިޟރުވާތީ  ޙާގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް  

ޟިރުވާތީ ޙާގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އެގޮތުން  ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމާއި،

އާއި ޟިރުވާތީޙާ ޖެހިގެން އޮފީހަށް    ގަޑިތާއި،  ނަސޭހަ   ފައިވާދީ  ވަނަ ދުވަހު އަނގަބަހުން  2015  އޮގަސްޓު  15

ވަނަ   2016  ފެބުރުވަރީ  14  ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ މަސައްކަތަށް ޙާިޟރުނުވާ ގިނަ ދުވަސްތައް ހުރުމުން

ނަސޭހަތާ ލިޔުމުންދޭ  ހުށަހެޅި ،  އިދުވަހު  ދުވަސްތައް  ޙާިޟރު  އޮފީހަށް  ފަރާތް  މައްސަލަ  ގިނަވުމުގެ  ނުވާ 

އޮފީހަށް    ސަބަބުންނާއި، ދީފައިވާ    2017  ނޮވެންބަރު  08  ީޟރުވާތީޙާގަޑިޖެހިގެން  ފަރާތަށް  އެ  ގައި 

  ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅިތް' އާއި،  ހަނަސޭ  ލިޔުމުންދޭ '   2017/15ހިތަދޫރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރު  

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރު ގައި ދީފައިވާ    2018  ރުވަރީފެބު  11  ،ިޟރުވެފައިނުވާތީއޮފީހަށް ޙާ

ހުށަހެޅި  ނަސޭޙަތް'  ލިޔުމުންދޭ'  02/2018 މައްސަލަ  ވެފައިނުވާތީއާއި  ޙާިޟރު  އޮފީހަށް  ފަރާތް  އާއި، 
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ހާީޟރުވާތީ އޮފީހަށް  ހޮސްޕިޓަލްގެ  ދީފައިވާ  ގައި    2019ޖަނަވަރީ    30  ،ގަޑިޖެހިގެން  ރީޖަނަލް  ހިތަދޫ 

ވެފައިނުވާތީއާއި  ޙާިޟރު  އޮފީހަށްފަރާތް    މައްސަލަ ހުށަހެޅިއާއި   'ލިޔުމުންދޭ އިންޒާރު'  12/2019ނަންބަރު  

ވަނަ ދުވަހު    2019ޖުލައި    14  )ދެވަނަ ފަހަރު(  "ލިޔުމުންދޭ އިންޒާރު"   ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް ހާީޟރުވާތީ

އަދި    2018  ރުވަރީ ފެބު  11  ފަރާތަށް ދީފައިވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ.  މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ރވިސް ގަވާއިދާއި ކޯޑް  ދީފައިވާ އިންޒާރުތަކުގައި އިތުރަށް ސިވިލް ސަ  ގައި ލިޔުމުން 2019ޖަނަވަރީ  30

ޚިލާފްވެއް  ކޮންޑަކްޓްއާ  ސިވިލް  އޮފް  އިޚްތިޔާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅެއް  ފަދަ  ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން  ޖެނަމަ 

 ރވިސް ކޮމިަޝނަށް ލިބިގެންވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ސަ

  ެދ  ަވިކކެުރޭވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ޭއާނެގ  ުމަވްއޒެަފްއ  އާަދުކަރުމނާްދ  ަވޒާީފ  ަދުށްނ   ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ .11.1

  ިދނަުމާކނަުލިއ  ޯނިޓްސ   އިަދ  ޙަާލާތިއ   ަވިކކާުރ  ަވޒާީފިއްނ  ިދުނަމށްފުަހ  ނިޯޓްސ  އީެއ  ޙަާލެތްއަގިއަކާމިއ، 

ުހށެަހޅަިފިއ ިމވާ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ    ެއޮގުތން، ،  ޮއްނަނަކާމިއ  ެއނެގްނ  ޙަާލތަްކްނ  ަވިކުކާރ  ަވޒާީފިއްނ

ަވިކޮކށްފިައަވީނ ނޯޓެިހްއ ިދުނެމއް ނިެތކްަނ ެއނެގން    ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއން ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ 

 ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/77/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ޮއްނަނަކާމިއ،  

ަވ ތެރޭގައި"...  ތަރަހައިެގ  އެޤާނޫނުެގ  ބަލާއިރު،  ޤާނޫނަށް  ނުލައި  ޒީފާއާބެހޭ  ދިނުމަކާ  ނޯޓިހެއް  މުަވއްޒަފަކު،  ހިމެޭނ 

ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ ހަމައެކަނި  ަވކިކުރެޭވނީ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތުގައި އެމާއްދާަގއި ަވނަ    23  ަވޒީފާއިން  މާއްދާގައި 

 ..."  އެނޭގކަމާއި، ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގމަތިންކަން

ުހށަހިެޅ ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއން  ަފރުާތގެ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ،  ަފާރތް  މިފަަދިއްނ   

ަނންބުަރ   ާޤޫނުނ  ެގ  2/ 2008ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ާޤޫނުނ(  ެއްއޮގްތާވ    23  )ަވޒާީފާއބޭެހ  ާމއާްދއާ  ަވަނ 

 ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ޮގުތެގަމިތނޯްތ

ނަންބަރު   .11.2 ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ނުލައި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ދިނުމަކާއި  "ނޯޓިހެއް  މާއްދާ  ވަނަ 

ވަކިކުރުން" މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ދެ ަޝރުޠެއް  

 HC-A/208/2010އަދި    HC-A/24/2010ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  
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ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވެސް  އެނޫން  އަދި  ަޤިޟއްޔާ 

( ަޝރުޠަކީ  ދެ  އެ  )1ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި،  އަދި  ނުވުން  އެކަށީގެން  އަޚްލާުޤ  މަސައްކަތުގެ   )2  )

 ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް

 ނުފެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ާޤނޫނު   ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   .11.3

 ،ލައި ވަކިކުރުން" ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނު  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު  

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

(procedural fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ މައުޫޟޢީ   (substantive fairness)އަދި 

ނުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، ނޯޓިސް ދި، ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާނުވާނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން      (procedural fairness)އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ޑިސްމިސަލް   އަންފެއަރ  ބެލެވޭނީ  ވަކިކުރުން  ގޮތުގައިކަމަށް   (unfair dismissal)ވަކިކުރި  އެއްގެ 

 އިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ

އާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ    (substantive fairness)އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން   .11.4

 ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/88/2014ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

  ... ަވޒީފާަގއި އިތުރަށް  މު"  ަވޒީފާވައްޒަފަކު  ފަރާތަށް ނުަވތަ  ަވޒީފާދޭ  ގެއްލުންތަކެއް  ބެހެއްޓުމުން  ތަނަށް  އަދާކުރާ 

އަޚްލާޤު ރަނަގޅު ނޫންކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން  ލިބިދާނެކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ބަލާ، އެމުަވއްޒަފެއްެގ މަސައްކަތުެގ

ަވޒީފާދޭ ާވސިލުުވމަށް  އެނިންމުމަށް  ތަޠްބީޤު ނިންމުމުަގއި،  ހަމައެއްކަމަށް ފަރާތުން  އެކަށީެގްނާވ  ހަމައަކީ  ކުރި 

ފެންނަ ފެނުމެއްެގ މައްޗަށް އެކަނި މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިނުކުރެޭވނެކަމަށް،  ާވންޖެހޭނެކަމަށާއި، ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ

ނަްނބަރު   ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބަޔާންކޮށްފައިާވކަ  HC-A/24/2010ހައިކޯޓުެގ  ކަނޑައަޅައި  އެނެގން ޤަޟިއްޔާގައި   ން 

 އޮންނަކަމާއި، 

ދެަވނަ ޝަރުޠުކަމަށްާވ، "އެމުވައްޒަފަކު  ަވނަ މާއްދާ ެގ )ހ( ެގ ދަށުން ފުރިހަމަާވްނޖެހޭ   23އަދި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  

ބަލާއިރު، ކުރެޭވނޭކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެުނން" ެވސް  ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގންާވ ހަމަތަކަށް



 

 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

 VTR/2020/146މައްސަލަ ނަންބަރު:                                      ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އާމިނަތު މުޙައްމަދު
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އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެުނނު ހަމައަކީެވސް  ފުރިހަމަާވނީ އެމުވައްޒަފަކު ަވޒީފާގައި

 ... "ހަމައަކަށް ެވެގންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނޭގކަމާއި،  އެކަށީެގންާވ

 މި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ   23ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .11.5

ތަފްީޞލުކޮށްދެމުން   އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައް)ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް  

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  އެ  ނިންމާފައިވާ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  )އިސްމާޢީލް    SC-A/27/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ަޝރީޢަތް   މަސްޢޫދު ަޤިޟއްޔާގެ  ލިމިޓެޑް(  ކޯޕަރޭަޝން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ވ. 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33 އަދި  32ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ގައި    23'ނޯޓިސްނުދީ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

އެެވ.  ތެއްގަ ލަބުނެފައިާވ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާ

 އެއީ: 

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

އަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ދިނުމެއްެނތި    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ނޯޓިސް  މުަވއްޒަފަކު  އަމަލެއްެގ ސަބަބުން  އެ 

ކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހިނގައިދާެނއެެވ.  ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަ   23ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވީނ   23ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

ކަމަށް ާވނަމައެެވ. އެ އަމަލީ   (gross misconduct)މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  

އަލަމެއްކަމަށް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ  ަވކިކުރުން  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިުނމެއްނެތި  ނޯޓިސް 

ބެލެޭވީނ، މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮްނނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންަވރުެގ  

ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ 1. މުވައްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ )ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވނަމައެެވ ( ދެ 

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި 2އެއްބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، ުނަވތަ )

މަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި އޮންަނންޖެހޭ  ދެމެދުަގއި އޮްނނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުަގއި ހިމެނޭ އޮްނމެ މައިަގނޑު ސިފަކަ

( އެ ކަމަކީ އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް  3އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )



 

 
 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ާވަނމަ، އެ އަމަލަކީ   އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ުނަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް

 ނޯޓިސް ދިުނމެއްެނތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެިވދާެނއެެވ.'

 މި ޢިބާރަތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަވެއެވެ. 

  ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތް    ަޤިޟްއާޔަތްއ ިމ ހުށެަހޅަިފިއާވ ަމްއސަަލއްަށ ތުަތީބުޤޮކްށ   ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ .11.6

  ޯތެވެގްނހަާލެތއް މުެދެވިރ  ފަަދަބޔްާނުކާރަގިއ  ަވަނ ާމއާްދ   23ަވޒީފާާއބޭެހ ާޤޫނުނގެ    ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ 

ަސބަބްެއ ަވކުިކެރވާިދެނ ެއަކީށެގްނވާ  ަދުށން  ާމއާްދގެ  ބާަލިއުރ،   ުނަވަތ އެ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ޮއެވެގްނތޯ 

ަޖަނަވީރ    ވަަނ އަަހރެުގ  2019ަފާރްތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތެގ ަވޒާީފިއން ަވިކޮކށަްފިއަވނީ ެއ ަފރްާތ  

ުދވަހު  )ަފްނާސްސ ަހަތރްެއ(    54ުޖމަްލ  ިނޔަަލށް    ަވނަ އަަހުރެގ ޮއަގްސުޓ މުަހެގ   2019ެފިށެގން    މުަހްނ

ަވަނ އަަހުރެގ    2019  ަބާޔްނުކިރަނަމެވްސ، ަފާރުތން    ަކމްަށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވީތވަެފިއުނާވާޙިޟުރ  އޮފަީހްށ

ުދވްަސވަެފިއާވީތ  )ާބީވްސ(    22ިޟުރުނާވ  އޮފަީހށް ާޙިނޔަަލށް    އެ އަހުަރެގ ޭމ މުަހެގެފިށގްެނ    ަޖަނަވީރ މުަހްނ

  ިލުޔުމނޭްދ ިއްނާޒރު (  2019ޖަުލިއ    14)   HRH/WAR/01/2019ިހތޫަދ ީރަޖންަލ ޮހްސިޕޓްަލެގ ަންނަބުރ  

ފަަހުރ(  ޮއްނނީާތ،    )ެދަވަނ  ެއނގްެނ  ދަީފިއާވަކްނ  ުހށެަހޅަިފާރަތށް  ުހށަހިެޅަމްއސަަލ  ަފާރތް    ަމްއސަަލ 

  25ިއުތުރ  ެގ ިނޔަަލށް    2019  ޮއަގްސުޓ  15ފިެށެގްނ    ިއްނ  2019ޭމ    16ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  

 ެއެވ. ުނާވީތަކަމްށ ުބަރވެެވވަެފިއާޙިޟުރއޮފަީހްށ    ުހުދަވ  ( ަފްނަސީވްސ) 

ަތުކާރުރކްޮށ ަގިޑ ޖިެހެގްނ    ، ާވީތާއިއވަެފިއުނިޟުރެއްނުގަމާކ ނަުލިއ އޮފަީހްށ ާޙަފާރްތ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ .11.7

ފަަހުރއޮފަީހްށ ާޙިޟުރވަެފިއާވީތ،     ަނސަޭހްތ   ިލުޔުމްނ   ިތްނ ފަަހުރ  ެދިވ،   ަނސޭހްަތ  ބުަހްނ  ައނަގ  ެއއް 

މޭ    16  ، ާއިއ ިއނާްޒުރ ދަީފިއާވަކަމްށ ުބަރެވޭވީތ  ިލުޔުމްނ  ދެ ފަަހުރްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅަިފާރަތދަީފިއާވީތާއިއ،  

ެގ ިނޔަަލްށ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ެއްނގަުމާކ ނަުލިއ    2019ޮއގްަސުޓ    15ިއްނ ފިެށެގްނ    2019

ުދަވްސަތެކްއަގއި    ިގަނ ތުަކާރުރޮކށް    ުބަރެވޭވީތާއިއ،   ވަެފިއުނާވަކަމްށ ާޙިޟުރ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް އޮފަީހްށ 

ދަޭފާރަތށް    ުނެވ ަފުރާވުކަޑުކުރަމީކ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފާޙިޟުރ  ަވިކ ެއްއެޗއް ންާނާގ އޮފަީހްށ  ަމަސްއަކަތްށ 

އް ކަަމްށ ުބަރެވޭވ  ަކެމ  އާަދުކަރްނޖޭެހ ަވޒާީފެގ އްިލިތޒްާމަތާކ ައާސީސޮގތްުނ ުނވަތަ ސާީދޮގެތްއަގިއ ޚިލުާފ
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  ީޢަމުއޫޟ  ަވިކޮކށަްފިއވީަނ ެއަކީށެގްނވާ ަސބެަބްއ ޮއެވ، ަވޒާީފިއން  ަސަބބްަށަޓަކއި ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ  

 ެދެކެމެވ. ުރަމށްފުަހަކުމަގިއ  ުކުދެވިރަކްނ ާޤިއްމަޢ

ރައްދުވި   .12 ފަރާތް  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިޖުރާވަޒީފާއިން  ފަރާތުން  ޢަދުލުވެރިކަން  ވަކިކުރުމުގައި  ޢީ 

 ؛ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު

ނަންބަރު   .12.1 ހައިކޯޓުގެ  ނަންބަރު    ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2008/2ާޤނޫނު 

މި މާއްދާގެ ދަށުން   ،ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން"   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

 procedural)ޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  ނޯ

fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި    (substantive fairness)އަދި 

ގައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތު، ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި

(procedural fairness)   ޭދ ވަޒީފާ  ކަނޑައެޅޭނީ،  ޙާލަތުތަކުގައި  ޢާއްމު  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، 

 ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:

މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުީޞލަކާއެކު،  .1

 ؛މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހުއެ 

އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރުަޞތެއްގައި  .2

 ؛އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހުއެ މައްސަލަ  .3

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ަޝރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެ   23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .4

މުވައްޒަފަކު   އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ 

 ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ވަކިކުރި  ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން
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އިޖުރާއަތުތައް  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް    (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ 

ޑިސްމިސަލް  ބެލެވޭ އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތެއްގައި  އެފަދަ   unfair)ނެކަމާއި 

dismissal)    ްކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަނ ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލެވޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  އެއްގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކޮށްފައިވޭތޯ ވަޒަންކުރުމަށް   .12.2

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމި މައްސަލައިގެ ވާިޤޢާތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް    ދީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްަޞތުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރު 

، މައްސަލަ  ފައިވީނަމަވެސް ފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްވަޒީ  ދީފައިވާ ލިޔުމުގައި އެ ފަރާތް  ށްއެފަރާތަ

ހަޅާފައި  އިދާރީ ގޮތުން ތަޙުީޤުޤކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލައިގެ ތަހުީޤުޤ ރިޕޯޓް ހުށަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްނުކޮށްކަން   ނެތަތީ

 ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން    2019  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    އާމިނަތު މުޙައްމަދުއަދި ހަމައެހެންމެ،   .12.3

ށް ބިނާކޮށްކަން ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚާިޟރި ރިޕޯޓަ  ގެ  15އެ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ    ންފެށިގެ

  ށް ފަރާތަ  ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން އެ  ފަރާތާމެދުމި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ތީއާއި،  އެނގެންއޮންނާ

ދީފައިވަނީ   ފުރުަޞތު  އެނގެންއޮންނާތީއާއިގައި  2020  ޖަނަވަރީ  05ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  މައްސަލަ    ،ކަން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު ޙަވާލުކުރެވުނުއިރު    2020ޖުލައި    30ފަރާތަށް    ހުށަހެޅި

ޚުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ވަޒީފާއިން  ތާރީ  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  '2020މާރިޗު    10ތާރީޚުގެ ގޮތުގައި '

 މާ ގުޅިގެންކަމަށް ޗިޓު ޙަވާލުނުކުރެވުއެ ދުވަހު  އާއި އިދާރީ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން    ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާތީ

  30އިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒިފާ ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވި

އިސްވެ  2020  ޖުލައި ކަމަށްވީއިރު،  މުގައި  ގުޅިގެން    ގައިއްދަތުތަކުބަޔާންކުރެވުނު  މައްސަލަ  ޙާިޟރީއާ 
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ފަރާތާމެދު   އަސާސީގެ    ޅާފައިވަނީފިޔަވަޅުއަ ހުށަހެޅި  ޚިލާފަށް    43ާޤނޫނު  އާ  )ހ(    ކަމަށް މާއްދާގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން    43ަޤބޫލުކުރެވޭކަމާއި، އެހެނީ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  

ކޮންމެ މީހަކާމެދު ވެސް ާޤނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާ 

މައްސަ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ޙައްެޤއްކަމަށް  ލިބިގެންވާ  އެމީހަކަށް  ކަންކުރެވުމަކީ  މިނެއްގައި  ލަ  އަވަސް 

  އަސާސީއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު   ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ާޤނޫނު

 އަސާސީ ޙައްަޤކަށް އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު .13 ނުކުތާތަކަށް  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 

ބުރަވެވުނުނަމަވެސް، ޢަދުލުވެރިކަން    ާޤއިމްކޮށްފައިވާކަމަށް   (procedural fairness)އިޖުރާއީ 

ވަޒީފާއިން  ާޤއިމުކުރު ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީ،  މެއްނެތިކަމުގައި 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  މައްސަލަ    2008/2ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ކަނޑައަޅައި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  އާ  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

އެއް ގޮތުގައި   (unfair dismissal)މިސަލް    ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ އަންފެއަރ ޑިސް 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު،  އި .13.1

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( )  2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ    23ގެ  

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮވެ،  ސަބަބުތަކެއް 

(substantive fairness)    ްފަދައިނ އެދިފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ާޤއިމްކޮށްގެންކަމަށްވާތީ، 

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައަށް  ކަނޑައެޅުމާ  ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ބުރަވެވުނުނަމަވެ  ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  ނަގައިދެވޭނެ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މައްސަލަ  ލިބެމުންދިޔަ  ސް، 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް   (procedural fairness)ހުށަހެޅި 
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ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ ާޤނޫނު(  ވަނަ    87)ވަޒީފާއާބެހޭ 

 އް ނަގައިދޭންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެފަރާތަށް އަދުލުވެރި ބަދަލެ

މައްސަަލ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިއާޔަތްކޮށް    87  )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  .13.2

ވަީޒާފއިން ވަކިކުރެިވފައިވާ ަފރާތަކަށް ނަގައިދެޭވ  ،ރުހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބަދަލުނަގައިިދނުމަށް ނަޒަރުކުރާއި

އިބިއުަނލްއިން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ދިވެިހރާއްޭޖގެ ބަދަލުގެ މިންަވރު ކަނޑައެޅުުމގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަ

 އެއީ ،ވާަފއިވާކަާމއިަޤޟިއްޔާަގއި ކަނޑައަޅުއް HC-A/142/2013ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނު މުވަްއަޒފުގެ އުުމރު .1

އަދި އެ ަމޤާމުގެ ޒިްނމާތައް ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނުއިރު މުަވއްޒަފު ުހރި މަާޤމު .2

ަޒފުގެ ތަޖުރިބާވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނު މުވައް  .3

ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނު މުވަްއަޒފު ވަޒީާފގައި ޭހދަކޮށްފަިއވާ ުޖމްލަ މުްއދަތު .4

ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނު މުވަްއަޒފުގެ މަަސއްކަތުގެ އަޚްާލޤާބެހޭ ރެކޯޑު .1

ވަޒީފާއިން ވަިކކުރެވުނު ުމވަްއޒަފު ވަޒީފާއިން ަވކިކުރުުމގަިއ އިޖުރާއީ ޢަުދލުެވރިކަން ޤާިއމުކޮށްފައިާވ  .2

މިންވަރު

 މި ކަންތައްތައްކަން އެނގެން ޮއންނަކަން ފާަހގަކުރެެވއެވެ.

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު .13.3 ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހައި  ފާހަގަކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން    އާމިނަތު މުޙައްަމދު  ،އިސްވެ 

ފުރިހަމައަ ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ާޤއިމުކުރުމެއް  ށް 

މިންވަރެއް   ޢަދުލުވެރި  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމުގައިވާތީ، 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި 

މަހު އުޖޫރައިގެ  ަފާރަތްށ  ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އެ ާޤއިމުކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައި، މައްސަލަ ހު

ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ  އާއި  (،  އަށްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ސާޅީސް ރުފިޔާ)  ރ.-/8440ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  
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  ގެ ގޮތުގައި   އެލަވަންސްޖަސްޓްމަންޓް  އެއާއި  )ސަތޭކަ ރުފިޔާ(    ރ.-/100  ލިބެމުންދިޔަ   ދުވާލަކަށް  ގޮތުގައި

  އުޖޫރައަށްވާ ( މަސްދުވަހުގެ  ހަތަރެއް)  04ގެ ނިްޞބަތުން  ރުފިޔާ(  ތިންހާސް  )  ރ.-/3000  ލިބެމުންދިޔަ

ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމުގައި  އަކީ  ރުފިޔާ(    ފަންސާސް ހަތް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް )  ރ.-/57,760

( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ ފައިސާ މައްސަލަ  ހަތަރެއް)  04ބުރަވެވެއެވެ. އެހެންކަމުން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގަދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

ވަނަ ނަންބަރު    9ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެ .14

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ ިލެބްނޖެހޭ  ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  )މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް( އަށް ބެލުމުން

ފިައާސާއިއ،   ނިުލިބވާ  ެތެރިއން  ޗުއްޓީގެ  ަފިއާސެގ  )ހަތަރެއް( ދުވަހަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް   4ބާކީ  އަހަރީ 

ނަންބަރު  އެދިފައިވާއިރު،   ހެލްތުގެ  އޮފް  (  2020ސެޕްޓެންބަރު    24)  ES/188/2020/118-23މިނިސްޓްރީ 

  30އިން ފެށިގެން    2020ޖުލައި    16ސިޓީއަށް ނަޒަރުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު  

ގެ ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާނެކަމަށާއި،   2020ޖުލައި  

ބާކީ ޗުއްޓީގެ  ހުށަހެޅި    4އޮތް    އަހަރީ  މައްސަލަ  ކުރިން  ނިމުމުގެ  ފައިސާ ސެޕްޓެންބަރު  ދުވަހަށްވާ  )ހަތަރެއް( 

ފަރާތަށް ދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބަޔާންތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 30އިން ފެށިގެން    2020ޖުލައި    16ފައިސާއާއި  )ހަތަރެއް( ދުވަހަށްވާ    4ފަރާތުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީ އޮތް  

ފަރާތަށް   2020ޖުލައި   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ޙައްުޤވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަށް 

ދައިން  ދީފައިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަމަށް އިންކާރުކުރުމަށް ފުރުސަތު އޮވެމެ، އެފަ

 ބުރަވެވެއެވެ.  ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަމަށް 

ރިޢާޔަތްކޮ .15 ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހައި  ވާ ، ށްއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  މައްސަލައިގައި  އަންނަނިވި  މި  ޞިލުވެވިފައިވަނީ 

 ނިންމުމަށެވެ. 
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)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލަ   .15.1

ސަބަބެއް    23ގެ   އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  އޮވެގެންކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި، މި ސަބަބަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

ޢަދުލުވެރިކަން   މައްސަލަ    (substantive fairness)މައުޫޟޢީ  ބުރަވެވޭތީ،  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް 

އި، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރުމަށާ

ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ  ނެތި ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ރ. )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް  -/50,000ގޮތުގައި  

 އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ޢަދުލުވެރިކަން   .15.2 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާ    (procedural fairness)ވަޒީފާއިން 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2ސަބަބަށްޓަކައި ނަގައިދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް ގޮތުގައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  87ގެ   )ށ(  ހުށަހެޅި ފަރާ  ،ވަނަ މާއްދާގެ  ވަކިކުރެވުނުއިރު މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ތް 

މައްސަލަ  އުޖޫރަ  ( މަސްދުވަހަށްވާ  ހަތަރެއް)  04  ،ނިްޞބަތުން  އުޖޫރައިގެ  ލިބެމުންދިޔަ   މަހެއްގެ މައްޗަށް

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 
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 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  
 

 ަމޖިލުީހަގއި   ބިެލ  ަމްއސަަލ  ިލެޔިކޔްުނަތކާަށިއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ާރުތްނާނިއަފ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ެދނަްފެހ

  13ާއިމަނުތ ުމަޙްއމުަދ،    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ   ، ބިެލިއުރ  ރާިޢަޔްތކްޮށ  ާށއި ެހިކްނެގ ެހިކބަަހްށވަާހަކަތަކ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ

ވަޒީފާ   2010ޖަނަވަރީ   މަާޤމުގައި   ނަރސްއެއްގެ  އެންރޯލްޑް  ހޮސްޕިޓަލުގައި  ރީޖަނަލް  ހިތަދޫ  ފެށިގެން    އިން 

ކުރުމަށްފަހު ތަފްސީލީ  ޙާިޟރުގައި އޮފީހަށް    2020ޖުލައި    30އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް އެފަރާތް އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓާ  

ގޮތެއްގައި އެއްވެސް އެންގުމެއްނެތި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީއާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި   2020  މާރިޗު  10ތާރީޚުގެ ގޮތުގައި  

)ހަތަރެއް( ދުވަހަށްވާ ފައިސާ ދީފައިނުވާތީއާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުގެ    4ޢިނާޔަތްތައް އަދި އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީ  

ރުވާފައިވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މި ޢަމަލުތަކަކީ ާޤނޫނާ ޚިލާފު  ލައްވާ މަސައްކަތްކު  ާއިމަނުތ ުމަޙްއމުަދފަހުން  

ަމާށއި،  ުނަކނަޑައަޅއިިދ  ާޤޫނާނ ޚިލަާފްށަކަމްށ   ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ާއިމަނުތ ުމަޙްއމުަދޢަމަލުތަކެއް ކަމަށް ބުނެ  

ާއިމަނުތ  ަމާށިއ،  ުނާރެތްއ ަކުމަގިއ ުނބުެލަމށް ައމުުރޮކށިްދެއްއެވްސ ޙެާލްއަގިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކވަެފިއާވ ަފ  ާއިމަނުތ ުމަޙްއމަަދީކ

ުމަޙްއމުަދ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަވޒާީފައްށ ައނުބރާ ުރޖަޫޢޮކށިްދުނމާަށިއ، ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރ ާތީރޚްުނ ެފިށެގްނ ަވޒާީފ އަނުބާރ  

ަޔްތަތާކއި، ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރިއުރ ިލެބްނޖޭެހ  ުރޖަޫޢޮކށޭްދ ާތީރާޚ ަހަމައްށ ާއމަިނުތ ުމަޙްއމަަދށް ަޙްއުޤާވ ުމާސަރާއިއ ިޢާނ

ފިައާސާއިއ،   ނިުލިބވާ  ެތެރިއން  ބާކީ  ަފިއާސެގ  ޗުއްޓީގެ  ނަގައިދިނުމަށާއި،   4އަހަރީ  ފައިސާ  ދުވަހަށްވާ  )ހަތަރެއް( 

ވަޒީފާ ާޤއިމްކޮށްފައިނުވާތީ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރިއިރު  އާބެހޭ ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާއިން   ކުއްލިއަކަށް  ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ބަދަލެއް  ޢަދުލުވެރި  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ރ. )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ(  -/50,000ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން އާމިނަތު މުޙައްމަދަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  

އާމި  ލިބިދިނުމަށް ފަރާތުން  އެދި  މުޙައްމަދުގެ  ކޮމިަޝނަށްނަތު  ސަރވިސް  މި  ރައްދުވާގޮތަށް    ސިވިލް  ހުށަހެޅި 

 މައްސަލައިގައި، 

އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު    ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި  އާމިނަތު މުޙައްމަދު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2
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ސަބަބަށްޓަކައި،   ބުރަވެވޭ  މުޙައްމަދު އޮވެގެންކަމުގައި  ޢަދުލުވެރިކަން  ވަކި  ވަޒީފާއިން  އާމިނަތު  މައުޫޟޢީ  ކުރުމުގައި 

(substantive fairness)    ،ީސިވިލް  އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް    އާމިނަތު މުޙައްމަދުާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތ

ކޮމިަޝންގެ   އެހެންނަމަވެސް  ސަރވިސް  ކަނޑައަޅައި،  ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  އަމުރުކުރާނެ  ސިވިލް ސަރވިސް  މައްޗަށް 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު    އާމިނަތު މުޙައްމަދުފަރާތުން    ންގެކޮމިަޝ

ޢަދުލުވެރިކަން    23ގެ   އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

(procedural fairness)  ަވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ    އާމިނަތު މުޙައްމަދުށް ބުރަވެވެން ނެތަތީ،  ޤާއިމުކޮށްފައިވާކަމ

ޑިސްމިސަލް'   އިޖުރާއީ    (unfair dismissal)'އަންފެއަރ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކަނޑައަޅައި،  އެއްކަމަށް 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ބަރު  ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި ާޤނޫނު ނަން  (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން  

ގެ   ގޮތުގައި،    87ާޤނޫނު(  ބަދަލެއް  ގެއްލުމުގެ  ނަގައިދޭ  ރިޢާޔަތްކޮށް  އަށް  )ށ(  މާއްދާގެ  މުޙައްމަދު ވަނަ    އާމިނަތު 

ލިބެމުންދިޔަ   މައްޗަށް  މަހެއްގެ  ވަކިކުރެވުނުއިރު  މަސްދުވަހުގެ  ހަތަރެއް)  04ނިްޞބަތުން،    އުޖޫރައިގެވަޒީފާއިން   )

( 2022ޖަނަވަރީ    09މިއަދު )ރުފިޔާ(    ފަންސާސް ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް)  ރ.-/57,760ޖުމްލަ    އުޖޫރައަށްވާ

، އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު  އާމިނަތު މުޙައްމަދަށް)ސާދަ( ދުވަހުގެތެރޭ    14އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދު ނޫން(  

)ތިނެއް( ދުވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މި   3އެކަން ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދު ނޫން( 

 މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެމައްސަލަ ރައްދުވި 

 1442 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 06
 2022 ޖަނަވަރީ 09

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

                     

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު                                                         

 ގެ މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު                                                   


