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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2020/254 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ނުލިބުން ނާޔަތްތައްޢި މުސާރައާއި ،ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020 އޮކްޓޫބަރު 26 ހުށަހެޅި ތާރީޚު: މައްސަލަ  

 2022 މޭ 12 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ހުޅުދޫ . ސ/  ނޫރާނީވިލާ ،އްދީްޤޞި  ސާމޫ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A014384: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

-471(IUL)  ނަންބަރ  ޓްރަކްޗަރއިންފްރާސް  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  ނޭަޝނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މިމައްސަލައަކީ

PIDS4/471/2019/16  (22  ް2019  އެޕްރީލ  ) ާމޫސާ   މިނިސްޓްރީއަށް  އެ  އެދި  ވަޒީފާއަށް ،ގުޅިގެން  އިއިޢުލާނ  

 ބަޔާންކޮށް  ހޮވުނުކަމަށް  މަާޤމަށް   އެ  ިޞއްދީްޤ  މޫސާ  ، ބަލައިގަނެ  މިނިސްޓްރީއިން  އެޕްލިކޭަޝން  ހުށަހެޅި  ިޞއްދީްޤ

 ފޮނުވި   މިނިސްޓްރީއިން   އެންގުމުން  ނިކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ދުވަހު  ވަނަ  2019  ޖުލައި  21  ޒަރިއްޔާއިން  އީމެއިލްގެ

 ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  އެއްބަސްވުމުގައި   ވަޒީފާގެ  ފެށުމުން  ނިކުންނަން  ވަޒީފާއަށް ،ސޮއިކުރުމަށްފަހު  އެއްބަސްވުމުގައި

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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  މޫސާ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހު  ވަނަ  2019  އޮގަސްޓް  01  މެއިލަކުން  އަންގަވާނެކަމަށް  ފަހުން  ދުވަހެއް  ސޮއިކުރާނެ

 އޮގަސްޓް   27  ނެތްކަމަށް  ކުރެވެން  ސޮއި  އެއްބަސްވުމުގައި  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  ، ންނެވިނަމަވެސްދެ  ަޤށްިޞއްދީ 

މެދުވެރިކޮށް    ދުވަހު  ވަނަ  2019 ިޞއް ،  އަންގާފައިވާތީ  ަޤށްިޞއްދީ  މޫސާއީމެއިލް  ވަޒީފާއިން    ދީްޤމޫސާ 

އިޖުރާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  މީހުން  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް،  ާޤނޫނާ  ފުރިހަމަނުކޮށް  އަވަކިކޮށްފައިވަނީ  ތުތައް 

ިޞއްދީްޤ މޫސާ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  މުއްދަތުގެ   ކަމުގައި  ވޭތުވެދިޔަ  އިއާދަކޮށްދިނުމާއެކު  ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

އިނާ އާއެކު  މުސާރައާއި  ފީ  ވަކީލު    ކޮމިަޝނަށް   ސަރވިސް  ސިވިލް  ިޞއްދީްޤ  މޫސާ  އެދި  ނަގައިދިނުމަށްޔަތްތައް 

 .  މައްސަލައެކެވެ ބަލާފައިވާ  ހުށަހެޅުމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި 2020 އޮކްޓޫބަރު 26 ރައްދުވާގޮތަށް

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  ހުޅުދޫ.  ސ/    ނޫރާނީވިލާ ،ިޞއްދީްޤ  މޫސާ  ފަރާތްކަމުގައިވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .1

ފަރާތް(  ،(A014384  ނަންބަރު  ކާޑު މުޚާތަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

  ، ނަޒަރުކުރުމުން  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި'  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ'  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ

-471(IUL)  ނަންބަރ  ގެރ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  ނޭަޝނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

PIDS4/471/2019/16  (22  ް2019  އެޕްރީލ  )ިިޞއްދީޤް މޫސާ    އެދި  ވަޒީފާއަށް  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާއ  

  އަދި  ،ބަޔާންކޮށް  ވާހަކަ  ހޮވިފައިވާ   މަާޤމަށްއެ  ިޞއްދީްޤގަނެ މުސާ  ބަލައި  އެޕްލިކޭަޝން   ހުށަހެޅި  އެމިނިސްޓްރީއަށް

  ދުވަހުގެ )ތިނެއް(    3  އެކަން  ކޮމެންޓެއްވާނަމަ  އެއްބަސްވުމަށް  މަސައްކަތުގެ  ހުށަހަޅާ  މިނިސްޓްރީން  މަާޤމަށް  އެ

  މިނިސްޓްރީ   ޒަރިއްޔާއިން  އީމެއިލްގެ  ނިކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ދުވަހު  ވަނަ  2019  ޖުލައި  21  އެންގުމަށާއި  ތެރޭގައި

 ފަރާތުން   މިނިސްޓްރީގެ  ގުޅިގެން  އެންގުމާއި  އިންރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަ   އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  ނޭަޝނަލް  އޮފް



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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 ، އެންގުމަށްފަހު   ޒަރިއްޔާއިން  އީމެއިލްގެ  މިނިސްޓްރީއަށް  އެކަން  އަދި  ަޤބޫލުކޮށް  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ފޮނުވާފައިވާ

  ދުވަހު   ފުރަތަމަ  ވަޒީފާގެ  ،ފެށިކަމަށާއި  ހާޒިރުވާން  ވަޒީފާއަށް   ދުވަހު   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އީމެއިލްގައި  މިނިސްޓްރީގެ 

  ފަރާތުން   މިނިސްޓްރީގެ  ގެންދެވުނުނަމަވެސް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ސޮއިކުރުމުގެ  އެއްބަސްވުމުގައި   ޒީފާގެވަ

  ސޮއި މުގައި  އެއްބަސްވު  ވަޒީފާގެ   އެދުވަހު  ސަބަބުން  ނުވުމުގެ  ވަގުތު  ފަރާތަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ސޮއިކުރުމަށް

  ފަރާތުން   މިނިސްޓްރީގެ  ސޮއިކުރުމަށްފަހު  އެއްބަސްވުމުގައި  ދުވަހު  އަނެއް  އޭގެ   ނުކުރެވުނުކަމަށާއި

 އަދި   ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  ކޮޕީވެސް)ދޭއް(    2  އެއްބަސްވުމުގެ  ސޮއިކުރުމަށްޓަކައި

ޅި ފަރާތުން   މައްސަލަ ހުށަހެނުވާކަމަށް  ޙަވާލުކޮށްފައި   ށް އަނބުރާހުށަހެޅިފަރާތަ  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުން  އެއަށްފަހު

 އެވެ. ފާހަގަކޮށްފައިވެ

ސޮއިކުރުމަށްފަހު   1.1 އެއްބަސްވުމުގައި  ދެންނެވުނު    އީމެއިލްގައި   ދުވަހުގެވަނަ    2019  ޖުލައި  14އެގޮތުން 

 އްތަކެއް ކަންތަ  އިދާރީ   ،ދަނިކޮށް  ވަޒީފާއަދާކުރަމުން  ފެށިގެން  އިން  2019  ޖުލައި   21  ގޮތަށް  އަންގާފައިވާ

  އީމެއިލް   ކަމުގައި  އަންގާނެ  ފަހުން  ދުވަހެއް  ސޮއިކުރާނެ  އިއެއްބަސްވުމުގަ  ވަޒީފާގެ  ބުނެ  ހުރިކަމަށް  ނުނިމި

އުޅެ  2019އޮގަސްޓް    01  މެދުވެރިކޮށް ނިމެން  އޮފީސް  ދުވަހު  ފަރާތަށް ވަނަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިކޮށް 

  ދުވަހު   ވަނަ  2019  އޯގަސްޓް  27  ފަހުން  ސްދުވަ)ސައްބީސް(    26  އޭގެ  އަދި  ،ކަމަށާއިއެންގި

 މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކަމަށް  ނެތް  ސޮއިކުރެވެން  އެއްބަސްވުމުގައި

އަންގާފައިވާކަމަށާއި  ގެންދިޔަކަމަށް   އަނބުރާ   ރއޮފަ   ދުވަހުގެ   ވަނަ  2019އޯގަސްޓް    27  އަދި ،ފަރާތަށް 

 ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމަށެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވި 

މައްސަލަ    އެއްބަސްވުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  މިނިސްޓްރީންފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށް 1.2

  ކުރެވުނު   ހޭދަ  މަސައްކަތުގައި   އަމަލުކުރިނަމަވެސް  ފުރިހަމައަށް  އެއްބަސްވުމަށް  އެ   ަޤބޫލުކޮށްހުށަހެޅި ފަރާތުން  

)ފަސްދޮޅަށް(   60  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   އެއްބަސްވުމުގައި  އަދި  ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި  މުސާރަ  ދުވަސްތަކަށްވެސް

 ހެއްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިނުވާކަމަށެވެ.ނޯޓި ދުވަހުގެ
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ިޞއް  ،އެދިފައިވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .2 ޚިލާފަށް،   ދީޤް މޫސާ  ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާއިން މީހުން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  

ޔަތްތައް ވަކީލު  އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އިއާދަކޮށްދިނުމާއެކު ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގެ މުސާރައާއި އިނާ  ދީްޤމޫސާ ިޞއް

 ފީ އާއެކު ނަގައިދިނުމަށެވެ. 

  ަފރަާތީކ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުބނަެފިއަވީނ   ޮގެތްއަގިއ   ުޖމަުލ   ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  މްައސަަލ  ، ަޖާވުބަގިއ  ަމްއސަަލިއެގ  ިމ .3

  ެއްންޑ   ޕޭްލިންނގ   އްޮފ  ިމިންސްޓީރ  ަސުރާކުރްނ  ިދވިެހ  ަދުށްނ   އީެހެގ  ޯލުނެގ  ޭބނުްކެގ  ްޕަމްންޓިޑވޮެލ  ިއސާްލިމްކ

  ެގނިްދުއަމްށ  ުކިރައްށ ަނުމަގިއ ިއއެިލްންޑްސ ަފިއްވ ިއްނ  ްޕޮރެޖްކްޓ  ެސިނޭޓަޝްނ މުެދެވިރޮކްށ ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރ 

  ަގާވއުިދ  ، ބުޭންނެވެގްނ  ޚުިދަމްތ  ޮކްނސްަލެޓްނީސ  ަމާޤުމގެ   އިޮފަސރ   ފިައޭންންސ  ްޕޮރެޖްކްޓައްށ  ަހަމޖެހަިފިއާވ

  ަމިތްނ   ޮގުތެގ  ަބާޔްނކޮށްފިައާވ  ަގިއ  10.22  ެގ(  ަގާވއުިދ  ެގމިާލްއަޔުތ  ަދއަުލުތެގ)   R/2017-20  ުރަންނަބ

-471(IUL)  ަނނަްބުރ  ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރެގ  ެއްންޑ   ޕޭްލިންނގ   ޭނަޝންަލ  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ

PIDS4/471/2019/16  ަޝުއުޤެވިރަކްނ  ، ިދުނމްުނ  ަދުއަވުތ  ުކުރުމެގ  ާފުޅ  ަޝުއުޤެވިރަކްނ  އިޢާުލުންނ  

  ިއވުެލޭއްޓ   ަފާރތަްތްއ   ާފުޅކޮށަްފިއާވ  ަޝުއުޤެވިރަކްނ  އިޢާުލަންށ   ުބެނުވުނ   ިއްސެވ ،ަފރެާތްއަކަމާށިއ   ާފުޅޮކށަްފިއާވ

  ިއުއިތާރެޒްއ   ޭބްނުކެގ   ޮޑވޮެލްޕެމންްޓ   ިއސާްލިމްކ  ޮހވަުމްށ  ަފާރްތ  ިލބަިފިއާވ  މާރްކްސ މިަތްނ  ެއްނެމ ،ުކުރަމށްފުަހ

  ަފިއޭންންސ  ުގިޅެގްނ  ެއްނުގާމ   ންެތަކަމްށ   ިއުއިތާރެޒްއިލުބނު ަފާރުތން    ާމރްކްސހު ެއްނެމ މަތްިނ  ބުެލަމށަްފ  ޮއްތޯތ 

ެއ ،ެރުވުނަކަމާށިއުކ  އަޮފރ   އަެފާރަތްށ  ަމާޤްމ  އިޮފަސރެގ އަެފާރުތްނ    ުގިޅެގްނ   ޫދޮކށުްލާމ  ުހށެަހުޅްނ   ަނަމވްެސ 

  ަފިއޭންންސ  ަފާރަތްށ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ،ލިބަިފިއާވީތ  ާމރްކްސ  މިަތްނ   ދަެވަނައްށ  ަފާރަތްށ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ

  ެއްއަބްސުވަމްށ   ެއޭޓްޗކޮށަްފިއާވ  ެއުކ   ީއެމއްިލާއ   ެއ  ުކިރްނ   ެގ  2019  ޖަުލިއ  17 ،އަޮފރޮކްށ  ަމާޤުމ  އިޮފަސރެގ

  ިމިންސްޓީރ   ަގިއ   2019  ޖަުލިއ   14  އިެދ   ުނުކމިެދުނަމްށ  ަވޒާީފއްަށ  ަގިއ   2019  ޖަުލިއ  21  ޮކެމްންޓުކުރަމށްފުަހ 

  ީއެމއްިލ   ަފާރތްަށ  ުހށަހިެޅ   ަމްއސަަލ  ޗަރިއްނަރްކިއންްފާރްސްޓ  ެއްންޑ   ޕޭްލންިނގ   ޭނަޝންަލ  އްޮފ

  ަމްއސަލަ   ަގިއ  2021  ޖަުލިއ  17  ެންތަކަމްށ  ޮކެމންޓްެއ  ެއްއަބްސުވަމްށ  ބެުނުވުނ  ިއްސެވ  ، ަކަމާށިއ ެނޮކށަްފިއާވ

  އޮފް   ިމިންސްޓީރ  ެއކްަނ ،ިނކުުތުމްނ  މިިންސްޓީރައްށ  ަގިއ  2021  ޖަުލިއ  22  ަޖާވބިުދުނމަށްފުަހ  ުހށެަހޅަިފާރުތްނ
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  ިއްނ   ީއެމއްިލ  ިފޭންނަސްށ  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ   ަފާރުތްނ  ްކަޗރެގިއންްފާރްސްޓަރ  ެއްންޑ   ޕޭްލިންނގ   ޭނަޝންަލ

  ިއސާްލިމކް   ުކިރްނ  ުހށެަހުޅުމެގ  ަމާޤުމ  ެއ  ެކްނިޑޭޑަޓކްަށ  ެދަވަނ  ަޖާވުބަގިއ  ެގ  ީއމެއްިލ  ެއ ،ްނގަާފިއާވެނަކަމާށިއައ

  ޮސިއ ެއްއަބްސުވުމަގިއ  ިލެބނެްދްނ  ުހއަްދ ޭބނުްކެގ ،ޖޭެހެނަކަމށިާއ ބަަލްނ  ޯތޮއްތ  ިއއިުތރެާޒްއ ޭބްޏުކެގ  ިޑވޮެލްޕެމްންޓ

  ުގިޅެގން   ެއްނުގާމ  ިމ  ައްނގަާފިއާވަކަމާށިއ  ަގިއ  2019  ޖަުލިއ  22  ިއްނ  ފޭިންންސ  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ  ުނުކުރަމްށ

  ައްނގަާފިއާވެނަކމްަށ ަފާރތްަށ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ މުަޑކުުރަމްށ ާހިޒުރުނެވ އޮފަީހްށ ިނެމނެްދްނ ަކްނަކްނ  ެއްއަބްސުވުމެގ

 ެއެވ. ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވ

ފަާހަގކޮށަްފިއަވީނ   3.1 ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިއުތުރން    ަމްއސަަލ  ވޮާގުތްނިރޕުޯޓަގިއ  ިއވުެލޭއަޝްނީމެގ 

  ުކިރްނ  ްޕޮރޖްެކްޓަގިއ  ިމ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ޮދގުހަދަާފިއާވަކަމާށިއ  ިއްނަޓރިވުއަގިއ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ

  ' ަކނަްތްއަތެކްއ   އުިތުރ '   ، ިއުތުރްނުމެގ  ފެނަިފިއުވ  ަޢމެަލްއ  ެނގިްލެޖްންސެގ  ްގޮރްސ   ިއުރ  ުކިރ   ަމަސްއަކްތ

  ިއސާްލިމްކ  ބުެލަމްށ  ެންތޯތ  ިއުއިތާރެޒްއ  ައްއަޔުނުކރާުމމުެދ  ަމާޤަމްށ  ެއ  ޭކްނޑޭިޓަޓުކ  މިފަަދ ،ފަާހަގޮކށަްފިއާވީތ

    ިއްނ ިފޭންންސ  އްޮފ  ިމިނސްްޓީރ ަގިއ 2021 ޖަުލިއ 24 ަބާޔްނކްޮށ   ނޮުފނޭުވެނަކަމްށ ޭބްންކއްަށ   ްޕަމްންޓިޑވޮެލ

  ާހިޒުރެވ  އޮފަީހްށ  އްަނގަާފިއީވަނަމެވްސ  ުނުވަމްށ  ާހިޒުރ  އޮފަީހްށ   ަފާރތްަށ   ހުށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ީތައްނގަާފިއާވ

  އަެފާރތްަށ   ުނުކރަުމްށ  ަކްނ  އެފަަދިއްނ  ައުއުމްނ  ަސމުާލަކަމްށ  ިމިންސްޓީރެގ  ާދކްަނ  ެގައްށ  ުވމަށްފުަހ  ިއްނ-ެޗްކ

 ެވ. ައްނގަާފިއާވެނަކަމެށ

  ިލުޔުމްނ   ަފާރަތްށ  ިޅހުށެަހ  ަމްއސަަލ ،ފަާހަގުކެރވަިފިއާވީތ  ަވުމނާްދަކަމްށ   އްިނ-ެޗްކ   ުކެމ ިނ  އޮފަީހްށ  އިަދ 3.2

  ެއްއަބްސުވުމަގިއ ،ުކެރެވުމނާްދީތ  ަމްޝަވާރ  ިފޭންންސާއ  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ  ެއގުޮތްނ   ، ަކަމާށިއެނައްނގަާފިއާވ

  ެއްންޑ   ޕޭްލިންނގ ޭނަޝންަލ    އްޮފ  މިިންސްޓީރ  ބާަޔްނޮކްށ  ައްނާގެނަކަމްށ  ފުަހްނ  ާތީރެޚްއ  ުކެރޭވެނ  ޮސިއ

 ،ިއާށޮކށަްފިއާވަކަމ  ީއެމއްިލ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަގިއ  2019  ޮއަގްސްޓ  1  ިއްނ  ްކަޗރ ިއންްފާރްސްޓަރ

  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ  ުހިރަކމްަށ  ަކްނަތއަްތެކްއ  އުފޭެދ  ަޝްއުކ   ާޤބުިލަކާމމުެދ  ަމޤަާމްށ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  ެއްންޑ  ޕޭްލިންނގ   އްޮފ  ިމިންސްޓީރ  ަފރަާތްށ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ،ައްނގަާފިއާވީތ  ިފޭންންސިއްނ
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  އަނުބާރ   ިމިންސްޓީރްނ  ެއ   ަގިއ   2019  ޮއަގސްްޓ  27  ުހށެަހުޅްނ   ހުށެަހިޅ   ިއްނ   ްކަޗރ ިއންްފާރްސްޓަރ

 ެނަކަމްށެވްސ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަބޔްާނކޮށަްފިއެވެއެވ. ެގްނޮގސަްފިއާވ

ީނ  ޢަމުަލުކަރނަްފާށ ެއްއަބްސުވަމްށާވޮގުތްނ ާމއާްދަގިއ ަވަނ 4 ެއްއަބްސުވުމެގއިަދ ދަެފާރުތެގ ެދމުެދަގިއ ވަެފިއާވ  3.3

  ެއްއަބްސވަެފިއާވ  ދަެފާރުތްނ  ީޝުޓަގިއ  ޭޑާޓ   ޮކްންޓެރކްްޓ  ުނަވަތ  ެފިށެގްނ   ާތރުީޚްނ  ޮސިއުކާރ  ެއްއަބްސުވުމަގިއ

  ުބެނުވުނ  އްިސެވ  ، ިއ ާށޮއްނަނަކަމ  ެއނެގްނ  ފިެށެގްނަކްނ  ާތީރުޚްނ  ަބޔްާނޮކށަްފއާިވ  ަކމްަށ  ާތީރްޚ

  ިސވްިލ  ަފާރަތީކ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިއުތުރްނ  ީމެގ ،ުނާވަކަމާށިއ   ޮސިއޮކށަްފިއ  ދަެފާރުތްނ  ެއްއަބްސުވުމަގިއ

  ިންނުމުމަގިއ   ިނނިްމ  ޮގުތްނ  ިއުޖާރިއ  ްޓަރިއިބއުނުަލެގ  ބަަލްނޖޭެހަކުމަގިއ  ުމަވްއޒެަފްއަކުމަގއި   ަސރިވްސ

  ަސރިވްސގެ   ސިވްިލ  ިދވިެހ  ުކާރީނ  ަޢމުަލ  ުމަވްއޒުަފްނާނމުެދ  ަސރިވްސެގ  ިސވްިސ  ިދވިެހ  ، ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތ

  ޮކްނެމ  ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ  ޮގުތްނެއ  ިއާށެއްއޮގަތްށަކަމ  ަގާވއާިދ  ަސިރވްސެގ  ިސވްިލ  ިދވިެހ  ާޤޫނާނިއ

  ަގާވއިދު   ަސރިވްސ  ިސވްިލ   ިދވިެހ ،ިއ ާށަކަމ  ައޅަާފިއާވެނ ަކނަޑ  ުމއަްދެތްއ   ަވގީުތ   ަވޒާީފެގ  ުމަވްއޒަަފަކްށ

  ަވޒާީފައްށ   ުހށެަހޅަިފާރުތެގ  ަމްއސަަލ ،ކަނޑެައޅަިފިއާވީތ  ުމއްދުަތ  ްޕރޭޮބަޝްނ  ާމއާްދގިައ  ަވަނ   100  ެގ   2014

 ެވްސ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގުކެރެއެވ.  ުގނެިގނާްދެނަކަމްށ  ުމއަްދުތ   ްޕޮރޭބަޝްނ  ެވްސ

  ަޢމުަލ  ެއްއބްަސުވަމްށ  ެއ   ގުޮތްނ  ައމީަލ  ޮގުތގަެމިތްނ  ބާަޔްނކޮށަްފިއާވ  ހުށެަހޅަިފާރުތްނ  ަމްއސަަލީމެގ ިއުތުރްނ   3.4

 ،ާށިއަކަމ  ކުުރަމްށ  ަމަސްއކެަތްއ  ަވިކ  ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ  ެއއަްބްސުވުމަގިއ ،ަނަމވްެސ  ބިެލ  ަކުމަގިއ   ުކަރނެްފިށ

  އޮފަީހްށ  ،ާށިއކޮށަްފިއުނާވަކަމ ަމަސްއަކެތްއ އެފަަދ އިަދ ަޙވުާލޮކށަްފިއުނާވަކަމާށިއ   އަެފާރާތިއ ަމަސްއަކެތްއ އެފަަދ

 ުދަވސް   ވަެފިއާވ ިއްނ-ެޗްކ  ާހިޒުރެވ  އޮފަީހްށ ،ައްނގަާފިއީވަނަމެވްސ   ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުނުވަމްށ  ާހިޒުރ

  ަކުމަގިއ ުދަވްސަތެކްއ ާހިޒުރވަެފިއާވ ުދަވްސަތީކ  ެއ ިއ ާށނުބެެލޭވެނަކަމ ަކަމްށ ުދަވްސަތކްެއ ާހިޒުރވަެފިއާވ ަތަކީކ

  ާޓރްމްސ  ެއްއަބސުްވުމެގ ،ާށިއަމީތްނަކަމ   ޮގުތެގ ބާަޔްނުކާރ  ެއްއަބްސުވުމަގިއ  ޭދްނޖޭެހީނ  ުމާސަރ  ަނަމެވްސ  ބިެލ

  ިއުރ   ަގިޑ  8  ުދވާލުަކ ،ާވޮގުތްނ  ަގިއ  ޮއބިްލޭގަޝްނ  ރޯިޕިޓްނގ   ޮކްނސްަލެޓްންޓ  ާއިއ  ”G“  ރެެފެރްންސެގ  އްޮފ

  ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއާވ  ުމާސރެަދޭވީނ ުނާވކުަމަގިއާވަނަމ  ަހަމ  ަގިޑިއުރ   8 ،ށިާއޖޭެހެނަކަމ   ުކަރްނ  ަމަސްއަކްތ
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  ުނުކމަެފިއާވ  އްަށ  ިމިންސްޓީރ   ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ، ާށިއަބާޔްނކޮށަްފިއވަާކަމ  ަވުގަތަކްށަކްނ 

 ްށެވްސ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. ުނާވަކަމ  ަހަމ  ަގޑިިއުރ  8  ުދވަާލުކ  ުދަވްސަތުކަގިއ

ަރއުްދިވ    ަނަގއިިދުނަމްށ   ީފ  ަވކުީލ  ަފާރތްުނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އިަދ 3.5 މްައސަަލ  ުގިޅެގން  ުނުކާތާއ  އެދަިފިއާވ 

ފަާހަގޮކށަްފިއަވީނ ީފ    ަވކުީލ  ކިބިައްނ  ަޚްސުމ  ައެންއ  ަޚްސުމ  ެއްއ  މުެދެވިރޮކްށ  ަޝރަީޢްތ ،ަފާރުތްނ 

  ުގޭޅ  ަގއިިދުނާމަނ  ީފ  ަވކުީލ  މުެދަގިއ  ޚްަސުމްނެގ  ެދ  ަނަގއެިދޭވީނ ީފ  ަވކުީލ  ހަާލުތަގިއ  އޭެދ  ަނަގއިިދުނަމްށ

  ަޤިޟްއާޔަގއި   HC-A/348/2009  ަންނަބުރ  ަހިއކުޯޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ވަެފިއާވަނަމަކމްަށ  ެއްއަބްސުވެމްއ

  ވަެފިއ  ެދމުެދ  ޮކިމަޝާނިއ  ަފާރާތިއ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ   ެއްއަބްސުވެމްއ  މިފަަދަމާށިއ،  ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކ

 ަމެށެވ. ެންތަކ

  ަފާރުތްނ ެހޅި  ުހަށ  ަމްއސަަލ  ުބނަެފިއަވީނ   ަކަމްށ   އޭެދގްޮތ   ަފާރތްުނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ،ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ .4

  ެނތަްކަމްށ   ަހަމެއްއ  ަނަގއޭިދްނޖޭެހެނ  ައުމެރްއ  އެދަިފިއާވ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ްޓަރއިިބުއނަަލްށ   ަވޒާީފާއބޭެހ

 ުވަމެށެވ. ިންނަމވާދްެއ  ިންނުމެމްއ  ަފިއސާަލުކަރިނިވ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ  ޭމރުުމްނ  ިމ ،ަކނަޑައުޅްއަވއެިދްއަވިއ

  އެ  ،އޮންނަކަމާއި ންއެނގެ  ނަގާފައިވާކަން ނުކުތާއެއް އިޖުރާއީ ފަރާތުން ރައްދުވި މައްސަލަ ގުޅިގެން މައްސަލައާ މި .5

   ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޫންކަމަށާއި  މުވައްޒަފެއް  ރވިސްސަ  ސިވިލް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުކުތާގައި

  ނޯޓިސްއެއް   އެއްވެސް  މުއްދަތުގައި  ޕްރޮބޭަޝން  ށާއިމުވައްޒަފެއްކަމަ  ހުރި  ޕްރޮބޭަޝންގައި  މަހުގެ  3  ފުރަތަމަ

 ވަނަ  14  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ   ވަޒީފާދޭފަރާތަށް  އިޙްތިޔާރު   ބާޠިލްކުރުމުގެ  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ދިނުމެއްނެތި

  ނުލިބޭނެކަން  ހުށަހެޅިފަރާތަށް  މައްސަލަ  ފުރުަޞތު  މުގެހުށަހެޅު  މިމައްސަލަ  ،ލިބިދޭތީ  ދަށުން  މާއްދާގެ

  ކަނޑައެޅި   އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  މުއްދަތު  ވަގުތީ  ގެންގުޅޭ  ވަޒީފާގައި  ގޮތުން  ވަގުތީ   ،ނަމަވެސްބަޔާންކޮށްފައިވީ

  އެންޑް   ޕްލޭނިންގް  ނޭަޝނަލް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ،ބުރަވެވޭތީއާއި  ވާންޖެހޭކަމުގައި  ބަޔާންކުރެވިފައި 

  މެއިލްގައި   ފޮނުވާފައިވާ  ިޞއްދީަޤށް  މޫސާ  ތާރީޚުގައި  ގެ  2019  ޖުލައި  14  ފަރާތުން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ

 އެ  ބެލުމުން  އަށް'  ޑްރާފްޓް'  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  އެ  ޙިއްސާކުރެވުނު  ިޞއްދީަޤށް  މޫސާ
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  ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ނުވާތީ  ހިމަނާފައި  މުއްދަތެއް  (probationary)'  ޕްރޮބޭަޝނަރީ'  އެއްބަސްވުމުގައި

 ވަޒީފާގެ  ،ފަދަ  ބަޔާންކުރާ  ގައި(  ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  28  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)   2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު

  ސަރވިސް   ސިވިލްިމ ަމްއސަަލައީކ  ،ނުބެލެވޭތީ  މުވައްޒަފެއްކަމުގައި  ވަކިކުރެވިފައިވާ  ވަޒީފާއިން  މުއްދަތުގައި  ވަގުތީ

  ާޤނޫނީ   ކަނޑައަޅާނެ  ނޫންކަމުގައި  މައްސަލައެއް   ގެންދެވިދާނެ  ކުރިއަށް  ހުށަހަޅައިގެން  ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިަޝނަށް

 ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  މައްސަލައަކީ   މި  ،ނެތަތީ  ބުރަވެވެން   އޮތްކަމަށް  ހަމައެއް

ނަންބަރު    މައްސަލައެއްކަމަށް   ގެންދެވިދާނެ  ކުރިއަށް  ހުށަހަޅައިގެން ޓްރައިބިއުނަލުގެ  -200ވަޒީފާއާބެހޭ 

VTR/IJ/2021/29 (13  ުއިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި 2021ސެޕްޓެންބަރ" ) ިފައިވާނެއެވެ. ކަނޑައަޅާގޮތް" ގައ 

  ބަދަލުކުރުމުގެ   ބަޔާން  މަރުޙަލާގެ  ނުކުތާގެ  އިޖުރާއީ  އެދޭގޮތް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މިމައްސަލައާ  .6

އެފަރާތް ،  އެނގޭކަމާއި  ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން  އަޑުއެހުމުގައި  ފުރަތަމަ  މައުޫޟގެ  މައްސަލައިގެ  މި  އަދި  ތެރޭގައި

  ވަޒީފާއިން   ،ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ"   ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  އެދޭގޮތް

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކަނޑައަޅުއްވައި ކަމުގައި  ފުރިހަމަނުކޮށް ރާއަތުތައްއިޖު  ކުރަންޖެހޭ   ފުރިހަމަ  ވަކިކުރުމުގައި މީހުން

 އަދި  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި   މުއްދަތުގެ  ވޭތުވެދިޔަ  ،އިޢާދަކޮށްދިނުމާއެކު  ވަޒީފާއަށް  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް

 ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށެވެ   މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެ   ރވިސްސަ  ސިވިލް   " ދިނުމަށް  އާއެކު  ފީ  ވަކީލު

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ، އަޑުއެހުމުގައިކަމަށްވާތީއާއި  ފުރަތަމަ  މިމައްސަލައިގެ   ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  އެދޭގޮތް  ފަރާތުން

  މިމައްސަލަ  ރައްދުދީފައިވާތީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތަށް  އެދުނު  އަޑުއެހުމުގައި  ފުރަތަމަ  ފަހުން  ފަރާތުން

 އެދޭގޮތްކަމަށް   އަޑުއެހުމުގެ  ފުރަތަމަ  މިމައްސަލައިގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިއާޔަތްކުރެވިފައިވާނީ  ނިންމުމުގައި

 .ކަންތައްތަކަށެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  މައްސަލަ   ،ނުވާއިރު  ހުށަހަޅާފައި  ހެއްކެއް  ަޝފަހީ   އެއްވެސް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ލަމައްސަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި .7

( A304618)  އަޤީލާ  ޙައްވާ ،ކިނާރީގެ  މިސްކިތްމަގު  ފުވައްމުލައް.ޏ  ގޮތުގައި   ހެކިންގެ  ަޝފަހީ   ފަރާތުން  ރައްދުވި 

  ިއްސވެ   ،އެދިފައިވާތީ  ނެގުމަށް  ހެކިބަސް  ހާޒިރުކޮށް  (A081862)  މުޙައްމަދު   މުޢާދު  ކަރަންކާމާގެ   ތުޅާދޫ.ބ  ،އާއި

 . ނަގަާފިއާވެނެއެވ  ެހކަިބްސ  ދަެފާރުތެގ  ުބެނުވުނ
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  ހެކިބަސް   ޓަރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  (A081862)  މުޙައްމަދު  މުޢާދު  ކަރަންކާމާގެ   ތުޅާދޫ.ބ  އެގޮތުން 7.1

 މައްސަލަ   މެނޭޖަރކަމަށާއި  ޕްރޮޖެކްޓް  އެސިސްޓެންޓް  އޭނާއަކީ،  ބުނެފައިވަނީ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  އަދާކުރަމުން

  ސޮއިނުކުރުމަށް   އި އެއްބަސްވުމުގަ  ލިބެންދެން  ހުއްދަ   މިނިސްޓްރީގެ  ފިނޭންސް  ނެގުމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި

 ،އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި  ހާޒިރުނުވުމަށް  އޮފީހަށް  އެފަރާތް  ގުޅިގެން  އެންގުމާ  ފިނޭންސުން   އޮފް  މިނިސްޓްރީ

  އެންގިފަހުންވެސް   އެގޮތަށް ،ދަށުންކަމަށާއި  އިރުާޝދުގެ   ކޯޑިނޭޓަރގެ  ޕްރޮޖެކްޓު  އަންގާފައިވަނީ  އެގޮތަށް

 ބަޔާނުގައި   ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،ދިޔަކަމަށާއި  ހާޒިރުވަމުން  އޮފީހަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 ނާންނަން  ނުވަތަ  އަންނަން  އޮފީހަށް  މުވައްޒަފަކަށް  އެއްވެސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް

  ޕްރޮޖެކްޓް  ދަށުން  ބަޔާނުގެ  ވަޒީފާގެ  އޭނާގެ  ލިބެނީ   އޭނާއަށް  ބަޔާނުން  ވަޒީފާގެ  އިޙްތިާޞްޞ  އެންގުމުގެ

  އޮންނާނީ   ބުނެފައި  އޭނާ  " ހީވާގޮތުން"  ،ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށާއި  އެއްގޮތަށް  އިރުާޝދާ  ދެއްވާ  ކޯޑިނޭޓަރު

  އެދޭވާހަކަ   މަޑުކޮށްލަދެއްވުން  އިހަށް  މިކަމުގަ  ނުލިބޭތީ  އަދި  އެޕްރޫވަލްއެއް  ފައިނޭންސްގެ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 ޑިޕާރޓްމަންޓް  ތެރޭގައި   އޮފީސް  ހަނދާންވާގޮތުން  ހުރީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   އެވަގުތު ،ކަމަށާއި

 ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،ނުހުންނާނެކަމަށާއި  މީހަކު   އިތުރު   ގައިނ އެތާ  އެވަގުތު  ތެރޭގައިކަމަށާއި

 ، މުންކަމަށާއި ހަމަޖައްސައިދިނު  އިންތިޒާމް  އެ  އޮފީހުން  ސޮއިކުރަން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސޮއިކުރީ  ނުކުމެ

 މަސައްކަތް   އެނގުނުނަމަވެސް  ޙަވާލުކުރިކަން  މަސައްކަތް  ޒަރިއްޔާއިން  އީމެއިލްގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  މައްސަލަ   ދަތުރެއްގައި  ކުރި  ގުޅިގެން  ޕްރޮޖެކްޓާ  ފަރާތުން  އޮފީހުގެ  ތުލުސްދޫއަށް  ،ނުފެންނަކަމަށާއި  ކުރަނިކޮށް

  އޮފީހުގެ  ހުސް  ބައިވެރިވީ   އެދަތުރުގައި   ، ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށާއި  އެމީހުންނާއެކީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި

  ފައިސޭންސް   ކޮންމެވެސް  އޮތީ  ކޯޑިނޭޓަރު  ޕްރޮޖެކްޓް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ، މެމްބަރުންކަމަށާއި

 މަށާއި ކޮށްފައިނުވާކަ ރިޕޯޓު  އޭނާއަށް  ނިންމާފައި   މަސައްކަތް  އެހެންނަމަވެސް  ،ޙަވާލުކޮށްފައިކަމަށާއި  މަސައްކަތެއް

 . ކަމަށެވެނުޖެހޭނެ  ކުރަން ރިޕޯޓު އޭނާއަށް

  ވަޒީފާއާބެހޭ (  A304618)  އަޤީލާ  ޙައްވާ ،ކިނާރީގެ  މިސްކިތްމަގު  ފުވައްމުލައް.ޏ  މިމައްސަލައިގައި 7.2

  ފަހުން   ވަރަށް  ވަޒީފާ   އޭނާގެ  ބުނެފައިވަނީ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި   އަދާކުރަމުން  ހެކިބަސް  ޓްރައިބިއުނަލުގައި



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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  އައިބީޑީ   އޭރު ،އަދާކުރާކަމަށާއި  ވަޒީފާ  އިންޖިނިއަރެއްގެ  މިނިސްޓްރީގެ  ޕްލޭނިންގއޭނާ   ،ބަދަލުވެފައިވާކަމަށާއި

  ކުރެއްވިއިރު  ކަންކަން ނެގުމުގެ މުވައްޒަފުން  ޕްރޮޖެކްޓަށް އެ ،އަދާކުރިކަމަށާއި ވަޒީފާ  ކޯޑިނޭޓަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ

  ނަގަން   އޮފިސަރއެއް  ފައިނޭންަޝލް  ވަޒީފާއަށް  ،ބައިވެރިވެފައިވާނެކަމަށާއި  އެކަންކަމުގައި  އިދާރީގޮތުން

  ކިޔާ   ނަސްރު  ހޮވުނީ   ފުރަތަމަ  އިންޓަވިއުކޮށްގެން  ނިންމާފަ  ޕްރޮސެސް   އިވެލުއޭަޝން   އަދި  އިންޓަވިއު

  ހޯދައިގެން   އެޕްރޫއަލް  ރިޕޯޓުގައި  އިވެލުއޭަޝން  ފޮނުވައިގެން  އައިބީޑީއަށް  އެއަށްފަހު  ،ބޭފުޅެއްކަމަށާއި

  ޕާސަނަލް '  ވުމުންފޮނު   އޮފާ  މިނިސްޓްރީން  ،ކަމަށާއި  މިނިސްޓްރީން  ފޮނުވީ  އޮފަރ  ވަޒީފާގެ  ނަސްރުއަށް

 ދިޔަ   ދެވަނައަށް  އިންޓަވިއުއިން   އެހެންކަމުން  ،ޖެކްޓްކޮށްލީކަމަށާއިރި  އޮފަރ  އެ  ނަސްރު  ހުރެ  އާ  'ރީޒަންސް

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  މަށްފަހުވުފޮނު   އޮފާރ  ،ފޮނުވިކަމަށާއި  މިނިސްޓްރީން  އޮފާރ  އެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 އަދި  ނެރި  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ، ކަމަށާއިނެރުނު  ސޮއިކުރުމަށް  މެންޓްގައިރީއެގް   ފަރާތާއެކު

 އައިޑީބީގެ  ކުރިން  ސޮއިކުރުމުގެ  ޅައިގު  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  އުޅެނިކޮށް  ސޮއިކުރުމަށް  މެންޓްގައިއެގްރީ

  ހޯދުމަށް   އެޕްރޫއަލް  ފަހުން  ،ސޮއިނުކުރެވުނުކަމަށާއި  އެދުވަހު  ބުނުމުން  ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް  އެޕްރޫއަލްއެއް

  ފިނޭންސް  ފަހުން  މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް  ގެންދަން  ކުރިއަށް  ކަންތައް  ސޮއިކުރުމުގެ  ނުފޮނުވާ   އައިޑީބީއަށް

  މަޑުކޮށްލުމަށް   ލިބެންދެން  އެޕްރޫއަލް  މިނިސްޓްރީއިން  ފިނޭންސް   ،ނުލިބުނުކަމަށާއި  އެޕްރޫއަލް  މިނިސްޓްރީއިން

  ން މަޑުކޮށްލަދޭ  ، އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި  އަނގަބަހުން  ދުވަހު  ތިންވަނަ  ނުވަތަ  ދެވަނަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ   އެންގިފަހުން   ނައުމަށް  އޮފީހަށް  އަނގަބަހުން  ، މާނައިގައިކަމަށާއި  ގެނުނިކުތުމު  ބުނެފައިވާނީ

  ، ހީވާކަމަށާއި  އައިހެން   ސެކްަޝނަށް  ތެރެއިން  ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ  ދުވަހު  2  ވަތަނޫ  ދުވަހު  1  ފަރާތް

  ނގުނުކަމަށާއި އެ  ވާކަން   އިން-ލޮގް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ކޮލީގެއްގެ  ޅޭއު  އޮފީހުގަ  ފަހުވެސްއަށްއެ

  އެނގުމުން   ކުރާކަން  އިން-ލޮގް  ކަމުންއެހެން  ،ށާއި ންނަކަމަނާ  ށްސެކްަޝނަ  އޮފީހަށް   ރުމަށްފަހުކުއިން-ލޮގް

  މިނިސްޓްރީގެ   ފިނޭންސް  ހުރީ  ކަނޑާނުލެވި  އެކްސެސް  ،ކަނޑާލާފައިކަމަށާއި  އެކްސެސް  ބުނެގެން  އެޗްއާރުގައި

  ހެކިވެރިޔާ   ކުދުވަހަ  2  ބެލެވޭ  ކަމަށް  ހާޒިރުވި  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ނުލިބޭތީކަމަށާއި  ޑިޒިަޝން   ފައިނަލް

  ، ޙަވާލުކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި  ހަދަން  ފޮލޯއަޕެއް  ވަތަނު  އަޕްޑޭޓެއް  ވެސްކޮންމެ  ޕޭމަންޓުގެ  ގޮތުން  ހަނދާންވާ

  ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ހަދާފައިނުވާނެކަމަށާއި  ފޮލޯއަޕެއް  ފަހުން  މުން ޖެހު  މައްސަލަ  ނަމަވެސް



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2020/254މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ދީޤްމޫސާ ސިއް

                                             

 

 
27 ގެ  11 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

  އެމަާޤމުގެ  ،ކޯޑިނޭޓަރުކަމަށާއި  ޕްރޮޖެކްޓް  ހެކިވެރިޔާއަކީ  ،ނާންނަކަމަށާއި  ފޮލޯއަޕެއް   އެ  ކިބައިންވެސް

  އޯވަރޯލްކޮށް   މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  އެ  ދަށުން  ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ  ހުންނަ  ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ  ޒިންމާއަކީ

  މި   ،ކަމަށާއިކުރުންރިޕޯރޓު  އައިޑީބީއަށްވެސް  އެޖެންސީ  ޑޯނާ  ،އި ރިޕޯޓުކުރުމާ  ޖެނެރަލްއަށް  ޑިރެކްޓަ  ،އިބެލުމާ

  ލޮޕްމަންޓް ވެޑި  އިސްލާމިކް   އައިޑީބީ  މިނިސްޓްރީއާއި  ފިނޭންސް  ޕްލޭނިންގއާއި  އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ޕްރޮޖެކްޓްއަކީ

  ހޯލްޑާއެއް   ސްޓޭކް  އެއްވެސް  އިންމި  ،ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށާއި  ގެންދާ   ކުރިއަށް  ގުޅިގެން  ންފަރާތު  3  މި  އާއިބޭންކް

  ، ޒިންމާއެއްކަމަށާއި   ހެކިވެރިޔާގެ   ގެންދިޔުމަކީ   ކުރިއަށް  އެގޮތަށް  ނަމަބުނެފި  ށްލުމަމަޑޫކޮށް   ސޮއިނުކޮށް

 އެސިސްޓެންޓް  އަދި  މަސައްކަތްކުރާ  ދަށުން  އޭނާގެ  އެންގީ  ނުކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  ބަޔާނުގައި   ވަޒީފާގެ  ހެކިވެރިޔާގެ  ،ށާއިބުނެކަމަ  ކައިރީ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއާޒް  ކޯޑިނޭޓަރ  ޖެކްޓްޕްރޮ

  ހުރިހާ   ކުރަންޖެހޭ   ޕްރޮޖެކްޓްގެނަމަވެސް    ނޯންނާނެކަމަށާއި  ޓާސްކެއް  ނަގުމުގެ  އޮފިސަރ   ފައިނޭންޝަލް   ސީދާ

  ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހެކިވެރިޔާ،  އޮންނާނެކަމަށާއި  އިޚްތިޔާރު  ނެގުމުގެ  ޑިސިަޝން  ކަންތައްތަކެއްކޮށް

 ނާންނާށޭ  އަނގަބުހުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި  އީމެއިލްއިން  ނުކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް

  އެކްސެސް   އެނގުމުން  އެކަން  ،ކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި  އިން-ލޮގް  ސިސްޓަމަށް  މިނިސްޓްރީ  ބުނުމުންވެސް

  މެންޓްގައި އެގްރީ  ދުވަހު   ފުރަތަމަ  ހާޒިރުކޮށްފައި  އޮފީހަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،ކަނޑާލިކަމަށާއި

 ފަރާތުން   މިނިސްޓްރީގެ  ޖެހުނީމަ  މައްސަލަ  އެ  މިނިސްޓްރީގަ  ފިނޭންސް  ނަމަވެސް  ،ސޮއިކުރުވިންކަމަށާއި

 ނަރުދަމާގެ  ފެނާ  އެޕްރޮޖެކްޓްއަކީ  ،ނުވާކަމަށާއި  ފުރިހަމަ  އެގްރީމެންޓް  އެހެންކަމުން  ،ސޮއިނުކުރާކަމަށާއި

 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ރަކަށްވުމުންއޮފިސަ  ފައިނޭންސް   ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ،ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށާއި

  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޓްރިޕްގައި  އެ  ނަމަވެސް  ގެންދިޔަ  ޓްރިޕްގައި  ތުލުސްދޫ

  މައްސަލަ   އޮފިޝަލީ  މިނިސްޓްރީން  ގޮސްފައިވަނީ  ޓްރިޕް  އެ  ،ޙަވާލުކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި  ޒިންމާއެއް   ނުވަތަ

 ކުރިންވެސް   ،ނުވާނެކަމަށާއި  ދީފައި  އެލަވަންސްއެއްވެސް  ޓްރިޕް ،ނޫންކަމަށާއި  އަންގާއިގެން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި

  މިނިސްޓްރީގެ   ބައިވެރިވީ  ،ބައިވެރިވީކަމަށާއި  ކެޕޭސިޓީއެއްގައި  އިންފޯމަލް  ހުރުމުން  އިމަސައްކަތްކޮށްފަ

 އިތުރަށް  ސްޓާފުންނާއި  މިނިސްޓްރީގެ  ދިޔައީ  ދަތުރުގައި  އެ  ،ނޫންކަމަށާއި  ގޮތުގައި  އޮފިަޝލެއްގެ

  އެއްވެސް   ވަޒީފާގެ  ދިޔައީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ންކަމަށާއިކޮންޓްރެކްޓަރު  ކޮންސަލްޓެންޓާއި
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 VTR/2020/254މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ދީޤްމޫސާ ސިއް

                                             

 

 
27 ގެ  12 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

 އޮފިަޝލްއެއްގެ   މިނިސްޓްރީގެ   އަދި  ،ނޫންކަމަށާއި   ގޮތަކުން  އަދާކުރުމުގެ  ޔަތެއްއްމަސްއޫލި

 ކަމެއްދިޔަ  ޓްރިޕް  އެ  ޑޮކިއުމަންޓަކުންވެސް  މިނިސްޓްރީގެ  ،ނޫންކަމަށާއި  ހައިސިއްޔަތަކުންވެސް

 ޓްރެވަލް   ލޯންޗުގެ  އެފަދައިން  ނަމަވެސް  ދަތުރެއްގައިކަމަށާއި  ރަސްމީ  މިނިސްޓްރީގެ  އެއީ  ،ނީންނާނެކަމަށާއި

  ށް ދާކަމަ  ވެފައި  އިން-ލޮގް  ތިރިން ،ދަތުރެއްކަމަށާއި  ރަސްމީ  މިނިސްޓްރީގެ  ހަމަ  ދަތުރަކީ  ކުރާއިރު

  ، ފްލޯގައިކަމަށާއި  ފަސްޓް  އިންނަނީ  ޑިޕާރޓްމަންޓް  މިނިސްޓްރީގެ  ،ފަރާތުންކަމަށާއި  ކޮލީގުންގެ  އެނގިފައިވަނީ

  މިނިސްޓްރީއިން   ލޮގިންވަނީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ފްލޯއިންކަމަށާއި  ގްރައުންޑް  އިންނާނީ  ވާން  އިން-ލޮގް

  އެއްބަސްވުމުގައި   ދެމެދު  މިނިސްޓްރީއާ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  މުންކަމަށާއިހެދު  ސެޓްއަޕް

 . ކަމަށެވެސޮއިނުކުރެވޭ

  އައްޔަންކުރުމާއި   ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އުފެދިފައިވަނީ   ހުސޫމާތު  މިމައްސަލައިގައި   ހުށަހެޅިފައިވާ .8

  އަންނަނިވި   ބަލާއިރު  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކުރެވުނު ،ކަމަށްވާތީ  މައްޗަށް  އަދާކޮށްފައިވާކަމުގެ  ވަޒީފާ  ނުކުމެ  ވަޒީފާއަށް

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަންތައްތައް

  ނޭަޝނަލް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ   ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި 8.1

ން  އެނގެ  ހުށަހަޅާފައިވާކަން  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދުއި  އިންފާސްރަކްޗަރއާ  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ

ށް  އޮފިސަރކަމަ  ފައިނޭންސް   ވަޒީފާއަކީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމުގައި  އެ  އޮންނަކަމާއި،

ން އެނގެ  މަސައްކަތްކަން  ކޮންސަލްޓަންސީގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  މަާޤމުގެ  އެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

)ފަނަރަހާސް    ރ.15،000/-  ގޮތުގައި   މުސާރައެއްގެ  މަހު   އޮންނަކަމާއި، މި މަސައްކަތުގެ އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުން

ރުފިޔާ(  ރ.13،800/-  ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  އެހެނިހެން   އަދި  ރުފިޔާ( އަށްސަތޭކަ    މައްސަލަ   )ތޭރަހާސް 

އޮންނަކަމާއި،އެނގެ  ބެލުމުން  އެއްބަސްވުމަށް  އެ  ލިބިދޭންޖެހޭކަން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި   ދެންނެވުނު   ން 

  އެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި  ތާރީޚުކަމަށް  ސޮއިކުރެވޭ  އްބަސްވުމުގައިއެ  އެ  ތާރީޚަކީ  ފެށޭ  އެއްބަސްވުން

ހިނދަކުބާ  އެއްބަސްވުން   2020  ފެބުރުއަރީ  29  ދުވަހަކީ  އަންނާނެ  ނިމުމަކަށް  އެއްބަސްވުން  ތިލުނުކުރާހާ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2020/254މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ދީޤްމޫސާ ސިއް

                                             

 

 
27 ގެ  13 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ    ވަކި  އެއްބަސްވުމަކީ  ވަޒީފާގެ  އެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ކަން ކަނޑައެޅި  މުއްދަތެއް 

 . އެނގެއެވެ އެއްބަސްވުމެއްކަން

  އެއްބަސްވުމުގައި   ހަމަޖެހިފައިވާ  ސޮއިކުރުމަށް  ދެމެދު   ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 8.2

  އެއްބަސްވުމެއް   ވަޒީފާގެ   ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުތީ،  ސޮއިކޮށްފައިނުވާ  ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ

 ފަށާނީ   ޢަމަލުކުރެވެން  އެއްބަސްވުމަށް  އެ  މާއްދާގައި  ވަނަ  4  އެއްބަސްވުމުގެ  އެ  ،ވުޖޫދުވެފައިނުވާނެކަމަށާއި

 . ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ފަރާތުން ރައްދުވާ މައްސަލަ ސޮއިކުރުމުންކަމަށް  އެއްބަސްވުމުގައި އެ ދެފަރާތުން

  އެންޑް   ޕްލޭނިންގ  ނޭަޝނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ   ފަރާތުން   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 8.3

 ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  މިނިސްޓްރީއަށް  އެ  އެދި  ވަޒީފާއަށް  ގުޅިގެން  ލާނާއިޢުއި  ނަންބަރުްކަޗރެގ  ިއންްފާރްސްޓަރ

  ފަރާތާ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ަޤބޫލުކޮށް  މިނިސްޓްރީން  އެ  ހުށަހެޅުން  އެ  ށާއި، ހުށަހަޅާފައިވާކަމަ  ފަރާތުން

  ވީ  2019  ޖުލައި  14  ،(މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލް)  ލިޔުމުން   ނިކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ، ކުރުމަށްފަހު  އިންޓަވިއު

 ނޭަޝނަލް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ   ގައި  2019  ޖުލައި  14  ،ވާކަމަށާއިގާފައިއަން  ގައި   11:39  ދުވަހުގެ   އާދީއްތަ

  ދުވަހު   ވަނަ  2019  ޖުލައި  21  ވަޒީފާއަށް  އީމެއިލްގައި  ފޮނުވި  އިން  ްކަޗރ ިއންްފާރްސްޓަރ  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ

 ؛އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އީމެއިލަށް ބަލާއިރު އެ އީމެއިލްގައި އެގޮތުން .ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ ނިކުތުމަށް

“Please find attached the Draft Contract Agreement for your review and comments 

Appreciate if we could get your response on the Draft Contract no later than July 17, 

2019 and commence the service on July 21, 2019” 

އީމެއިލްގައި  ވަޒީފާއަ  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން   މިފަދައިން އެ  ނިކުމެފައިވަނީ  ށް 

  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަމަލުކުރުމަށްކަމަށް  އެއްގޮތަށް  އެންގުމާ  އެ  އަދި  ށްކަންކުރުމަ  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 . ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ފަރާތުން



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2020/254މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ދީޤްމޫސާ ސިއް

                                             

 

 
27 ގެ  14 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

  ވަޒީފާއަށް(  ނިޔަލަށްގެ    2019  ޖުލައި  31  އިން   2019  ޖުލައި  22)  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއަށްފަހު 8.4

  މައްސަލަ   ގައި  13:28  މެންދުރު  ދުވަހު  ވަނަ  2019  އޮގަސްޓް  01  މިނިސްޓްރީން  ދަނިކޮށް  ނިކުންނަމުން

 ؛ފޮނުވި އީމެއިލްގައި ފަރާތަށް ހުށަހެޅި

“Further to our job offer dated 14 July 2019, please not that due to some administrative 

hiccups we are unable to start you on the job as informed before 

As such, we will inform you the new date for agreement signing and commencement of 

service soon” 

 10  ކުރިން  ކުރުމުގެ  އީމެއިލް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިގޮތަށް ޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،ބަ  މިފަދައިން 8.5

ދުވަހު  އިސްވެކުމެފައިވާނި  އޮފީހަށް   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   )ދިހައެއް(  އަދި    ބުނެވުނު ނެކަމަށާއި، 

  އަދި   އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި  މަޑުކުރުމަށް  ނުނިކުމެ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މެއިލްގައިވެސް

އީމެއިލްގައި    ޖައްސާލުމަށްވެސްމަޑު  ނިކުތުންއަށް  ވަޒީފާ  އިމަޑުކުރުމަށާ  ނުނިކުމެ  ވަޒީފާއަށް އެ 

 . ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ އަންގާފައިނުވާކަން

  27  ފަހުން  ދުވަސް)ތިރީސް އަށެއް(    38  ފެށިތާ  އަދާކުރަން   ވަޒީފާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއަށްފަހު 8.6

  އެންޑް   ޕްލޭނިންގ  ނޭަޝނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގައި  10:53  ހެނދުނު  ގެ  2019  އޮގަސްޓް

  އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ބަލާލުމުން  އީމެއިލްއަށް  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

   ހަމައަށް   އެދުވަހާ  ހުއްދައެއް  ބޭނުންވާ  އަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  ނޭަޝނަލް

  އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ބުނެފައިވާކަމަށާއި  ނުލިބޭކަމަށް   އެމިނިސްޓްރީއަށް

  އެއްބަސްވުމުގައި   ގެޒީފާ ވަ  ދީފައިވާ  ޢިއުލާންކޮށްގެން  އިން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  ނޭަޝނަލް

 ބެހެއްޓުމަކީ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާގައި ،ލަސްވަމުންދާތީ  މާބޮޑަށް  ސޮއިނުކުރެވި  މިނިސްޓްރީން

 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަށްވެސްބުނެފައިވާކަ  ވާހަކަ  ަޤބޫލުކުރާ  ކަމަށް  ނޫން  ކަމެއް  ހަމަޖެހޭ

 . ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2020/254މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ދީޤްމޫސާ ސިއް

                                             

 

 
27 ގެ  15 ޞަފްޙާ      

 
 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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 ؛ގައި އީމެއިލު ގައިވާ 7 އެނެކްސް  ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު ޖަވާބު ފަރާތުގެ ރައްދުވާ މައްސަލަ އެގޮތުން 8.7

“We would like to inform you that as of today, we are yet to receive clearance of the 

project stakeholders to sign contract. In light of this prolonged delay, we feel it is unfair 

to further hold you on our job offer 

We therefore regret to withdraw our offer dated 14 July 2019” 

 ން އޮވެއެވެ. އެނގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން މިފަދައިން

  އީމެއިލްތަކަކީ   ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މި މައްސަލައިގައި 8.8

  ކުރެވުނު   ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މިމައްސަލައާ

ކުރެވިފައިވާކަމާމެދު  މަޢާމަލާތްތަކެއްކަ މުޢާމަލާތްތައް  މި  އޮތްއިރު،  އެނގެން  މި    ދެފަރާތުންވެސްން 

 ނިންމުމަށް  މިމައްސަލައިގެ  އީމެއިލްތަކަކީ   އެ  ކޮށްފައިނުވާތީ، އިންކާރުއެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި  މައްސަލައިގެ  

 ކަމަށް ދެކެމެވެ. ބަލަންޖެހޭ އީމެއިލްތަކެއްކަމަށް  ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ ވާސިލްވުމަށް

  ، ހާޒިރުވުމުން   އޮފީހަށް  ،ކަމާއި  ގައި  2019  ޖުލައި  22  ހާޒިރުވެފައިވަނީ  އޮފީހަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 8.9

  ކުރިން   ހުށަހެޅުމުގެ  މަާޤމު  ކެންޑިޑޭޓަކަށް  ދެވަނަ  ވީނަމަވެސް  ހަދާފައި  ސްސެޓިންގް  ސިސްޓަމް  އެޓެންޑެންސް

 ލިބެންދެން   ހުއްދަ  ބޭންކުގެ  ،ޖެހޭނެކަމަށާއި  ބަލަން  އޮތްތޯ  އިއުތިރާޒެއް  ބޭންކުގެ  ޓްޑިވެލޮޕްމެން  އިސްލާމިކް

 އެންގުމާ   ގައި  2019  ޖުލައި  22  އިން  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނުކުރުމަށް  ސޮއި  އެއްބަސްވުމުގައި

 އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި   އަނގަބަހުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  މަޑުކުރުމަށް  ހާޒިރުނުވެ  އޮފީހަށް  ގުޅިގެން

 ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުވާކަމަށާއި  ފައިޙަވާލުކުރެވި   މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ހުށަހެޅިފަރާތަށް  މައްސަލަ

ހާލަތެއްގައިވެސް  ނިންމައިފި  ނަގައިދިނުމަށް    ކުމެފައިވާ ނި  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތުން  ދޭންޖެހޭނީ ނަގައި   މުސާރަ 

  ކުމެފައިވާ ނި  ވަޒީފާއަށް  ނިޔަލަށް  ގެ  2019  ޖުލައި  31  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ކަމާއި  ދުވަސްތަކަށް

 ރިޕޯޓުން  އެޓެންޑެންސް  އެފަރާތުގެ   ދުވަސްތައް  ހާޒިރުވެފައިވާ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ،ބުނާއިރު  ކަމަށް



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2020/254މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ދީޤްމޫސާ ސިއް
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 އޮފީހަށް   އަންގާފައިވީނަމަވެސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުވުމަށް  ހާޒިރު  އޮފީހަށް  ށާއި،އޮންނަކަމަ  އެނގެން

 އެ  ށާއި،ނުބެލެވޭނެކަމަ  ކަމަށް  ދުވަސްތަކެއް  ހާޒިރުވެފައިވާ   ދުވަސްތަކަކީ  ވެފައިވާ   އިން-ޗެކް  ހާޒިރުވެ

  އެއްބަސްވުމުގައި   ދޭންޖެހޭނީ  މުސާރަ  ،ނަމަވެސް  ބެލި  ކަމުގައި  ދުވަސްތަކެއް  ހާޒިރުވެފައިވާ  ދުވަސްތަކަކީ

 ރިޕޯޓިންގ   ކޮންސަލްޓެންޓް  އާއިފެރެންސްރި   އޮފް  ޓަރމްސް  އެއްބަސްވުމުގެ ށާއި،ކަމަ  މެތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރާ

)އަށެއް(   8ށާއި،  ޖެހޭނެކަމަ  ކުރަން  މަސައްކަތް  ގަޑިއިރު)އަށެއް(    8  ދުވާލަކު  ވާގޮތުންގައި   އޮބްލިގޭަޝން

  ށާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަ  ވަގުތަކަށްކަން  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  މުސާރަދެވޭނީ ،ނުވާކަމުގައިވާނަމަ  ހަމަ  ގަޑިއިރު

  ނުވާކަމަށް   ހަމަ  ގަޑިއިރު  8  ދުވަސްތަކުގައި  ނުކުމެފައިވާ  މިނިސްޓްރީއަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 . ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ފަރާތުން ރައްދުވި މައްސަލަ

  ަމްއސަަލ ހިެދަކަމާށިއ،  ޮދުގ  ިއްނަޓރިވުއަގިއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ާވޮގުތްނިރޯޕުޓަގިއ  ިއވުެލޭއަޝްނ  އިަދ 8.10

 ަޢމެަލއް   ެނގިްލެޖްންސެގ  ްގޮރްސ  ިއުރ  ުކިރ  ަމަސްއަކްތ  ުކިރްނ  ްޕޮރެޖކްޓަްގިއ  ިމ  ުހށެަހޅަިފާރުތްނ

  ަމާޤަމްށ  ެއ   ނިްޑޓަޭޓުކެކ  މިފަަދ ،ފަާހގޮަކށަްފިއާވީތ  " ަކނަްތއަްތެކްއ  ިއުތުރ"   ، ިއުތުރްނ  ެފނަިފިއާވަކުމެގ

  ަބާޔނޮްކްށ   ނޮުފުނޭވނަެކަމްށ  ޭބންްކައްށ  ްޕަމްންޓިޑވޮެލ  ިއސާްލިމްކ  ބުެލަމްށ  ެންތޯތ  ިއުއިތާރެޒްއ  ައްއަޔުނުކުރާމމުެދ

  ަފާރުތން   ިވަރއުްދ  ަމްއސަަލ  ެވްސައްނގަާފިއާވަކަމްށ  ިއްނ  ިފޭންންސ  އްޮފ  ިމންިސްޓީރ  ަގިއ  2021  ޖަުލިއ  24

 . ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ

ްނ  ެއނެގ  ޅަާފިއާވަކްނުހށަަހ   ްއޯޕރެޓިރ  ެއޓްެނޑްެންސ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ  ިމަމްއސަަލާއ 8.11

  ިނޔަލްަށ   ެގ  2021  ޖަުލިއ  31  ެފިށެގްނ   ިއްނ   2021  ޖަުލިއ   22  ލިާއުރަބ  ޕަޯޓްށ ިރ  ެއ   ޮއްނަނަކާމިއ، 

ްނ  ިގޮލ  ެއޓްެނެޑްންސ  ެގިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރ   ެއންްޑ  ޕޭްލިންނގ   އްޮފ  ިމިންސްޓީރ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

ނެގން  ެއ  ވަެފއާިވަކްނ  ޮއއްުޓ  ޮލްގ  ޖާަހިއުރ  14:00  ެމނުްދުރ  ޮލިގްނެވ  ޖާަހިއުރ  8:00  ެހނުދުނިއްނ  

ަސުރާކުރެގ    ައީކ   2019  ޖަުލިއ  28  އިަދ   2019  ޖަުލިއ   27 ،2019  ޖަުލިއ  26  ެދމުެދ  ެއ ޮއްނަނަކާމިއ،  

 ްނ ޮއެވެއެވ. އެނެގ  ބުެލުމްނ  ިރޕަޯޓްށ   ެއ  ުދަވްސަތެކްއަކްނ   ަބނުްދ  ަރްސީމ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2020/254މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ދީޤްމޫސާ ސިއް
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  ގ ޕޭްލިންނ  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ  ަގިއ  2019  ޖަުލިއ  14  ، ަނަޒުރުކާރިއުރ   ަކްނަތއަްތަކްށ  ަބާޔްނުކެރުވުނ  ިއްސެވ 8.12

  ަޒިރްއާޔިއްނ   ީއެމއްިލެގ  ަފާރަތްށ   ުހށެަހިޅ   މްައސަަލ  ުމަޙްއމުަދ  މާުޢްޒ   ަފާރުތްނ   ެގ   ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރ   ެއްންޑ

ން  ެއނެގ   ައްނގަާފިއާވަކްނ  ޮކށަްފިއާވަކްނ ައްއަޔުނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަމާޤަމްށ  އިޮފަސރެގ  ިފޭންންސ

  ަވޒާީފައްށ  ަފާރްތ  ުހށަހިެޅ ަމްއސަަލ ުދވުަހ ަވަނ  2019 ޖަުލިއ 21 ޒިަރްއާޔިއްނ ީއެމއްިލެގ އިަދ ޮއްނަނަކާމިއ، 

  22  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިރޕުޯޓްނ  ެއޓެނެްޑްންސ  އިަދްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  އެނެގ  ައްނގަާފިއާވަކްނ  ުނުކުތަމްށ 

ަރްސީމ ަބންދު ުދަވްސަތއް ިފޔަަވިއ ާބކީ ުހިރ    ިނޔަަލްށ   ެގ  2019  ޖަުލިއ  31  ެފިށެގްނ   ިއްނ   2019  ޖަުލިއ

  ުގިޅެގްނ   ިމަމްއސަަލާއ  ިއުތުރްނ   ިމަކްނަތްއަތުކެގ   އިަދ  . ުބަރެވެވެއެވ  ަކަމްށަފިއާވުކެމ ިނ  ަވޒާީފައްށުދަވްސަތުކަގިއ  

  ައޤާީލެގ  ަޙްއާވ  އިަދ  ުމަޙްއމުަދ  މާުޢްޒ  ެހިކްނަކުމަގިއާވ  ޝަފީަހ  2  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ

ަކާމިއ  ަފށަާފިއާވ  ުނުކނަްންށ   ަވޒާީފައްށ  އްެނުގުމްނ  ުނުކުތމްަށ  އޮފަީހްށ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެހިކބުަހްނ

  ަމްއސަލަ   ަދުތެރްއަގިއ  އީޮފްސ  އިަދިއ  ަޙވުާލކޮށަްފިއާވަކާމ  ަމަސްއަކްތ  ަވޒާީފެގ  ަފާރަތްށ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އިަދ

ިއސެްވަބާޔްނުކެރުވނު    ަބިއެވިރވަެފިއާވަކަމްށ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ ޮއތީަތ،  ެއނެގްނ  ެހިކބުަހްނ  އަެފާރތަްތުކެގ 

ރާިޢޔްަތޮކށް  ަކްނަތއަްތ  ެއްނމަެހިއ ަލ  ަމްއަސ  ުދވުަހ  ަވަނ   2019  ޖަުލިއ   21  ަފރްާތ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލކްަށ 

  ިމިންސްޓީރ   ެފށެިގްނ  ުދވުަހްނ   ަވަނ  2019  ޖަުލިއ  22  ިއ، ުކެރވަިފިއާވަކާމުނއްައަޔ  ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފައްށ 

  އާަދުކަރނަްފށަާފިއާވަކަމްށ   ަމާޤަމްށ  އިޮފަސރެގ  ަފިއޭންންސ  ެގ  ިއންފާްރްސްޓަރްކަޗރ   ެއްންޑ  ޕޭްލިންނގ   އްޮފ

 . ުބަރެވެވެއެވ

  ވަޒީފާއާބެހޭ ) 2008/2 ނަންބަރު  ާޤނޫނު އޮވެގެންކަމަށް ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު .9

  ަޝކުވާ   ޙާލަތުގައި  ނުފެންނަ   ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ސަބަބަކީ  އެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި  ގައި(  ާޤނޫނު

  އެކަށީގެންވާ   ،ލިބިދީފައިވާއިރު  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  މާއްދާއިން   ވަނަ  28  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙައްުޤ  އުފުލުމުގެ

  ޒިންމާއެއްގެ   ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު   އޮވެގެން  ސަބަބެއް

  މި   ހުށަހަޅާފައިވާ  ޤް ިޞއްދީ   މޫސާ  ،އޮތުމުން  ކަނޑައަޅާފައި   މާއްދާއިން  ވަނަ  27  ާޤނޫނުގެ  އެ  ގޮތުގައި
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 މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި

  .ދެކެމެވެ ކަމުގައި ޒިންމާއެއް  ކޮމިަޝންގެ ރވިސްސަ  ސިވިލް ރައްދުވި މައްސަލަ

  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ  ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ   ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .10

  ެއީއ  ، ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ  ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސަބެބްއ  ެއަކީށގްެނާވ  ުނވަަތ  ިންނުމަމުކްނޯތ

  (procedural fairness)  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  އިަދ  (substantive fairness)  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ

  HC-A/134/2011  ާއިއ  HC-A/24/2010  ަނނަްބުރ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ، ބުެލްނަކްނ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ

  ޭދ   ަވޒާީފ  ވިަކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ   ުމަވްއޒުަފްނ  ، ޢަދުުލެވިރަކަމީކ  ަމުއޟީޫޢ  މޮިގުތްނ ،ެއނޭގަކާމިއ  ަޤިޟްއާޔިއްނ

  ޢަދުުލެވރި   ފަަދ ުހއަްދުކާރ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ައސެާސްއ  ިޚާޔުރުކާރ  ަފާރަތުކްނ

  ުއްނުސުރަތްއ   ެއންމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ދުަށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ   ެއ   އުިތުރްނ  ަސަބަބކްަށުވުމެގ

  ަވޒާީފިއްނ  ުމވްައޒަަފުކ  ، ާޤިއުމުކުރަމީކ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ   ، ެއނޭގަކާމިއ  ބުެލްނަކްނ   ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ

  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ   ިންނުމަމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ

  ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ  ެދްނެނުވުނ  ިއްސެވ  ިންނަމވަާފިއާވ  ަހިއޯކުޓްނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ، ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ   ިއުޖާރައުތަތްއ

 . ޮއެވެއެވ  ެއނެގްނ  ަމްއސަަލަތކްުނ  އެެހްނ  ިމާބވުަތެގ  ިންނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓްނ  ެއ

  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ ،ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ަފިއަސާލައަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ުހށެަހޅަިފިއިމާވ .11

      ޢަދުުލެވިރަކން   ިއޖާުރީއ  އިަދ  (substantive fairness)  ައދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ

(procedural fairness)  ަމްއސަލަ   ުގިޅެގްނ   ަމްއސަަލާއ   ިމ ،ެއޮގތްުނ.  ބަަލްނޖެެހއެެވ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  

  ދަެފާރުތން   މަޖިލުީހަގިއ  ބިެލ  ަމްއސަަލ ،ިލެޔކުިޔްނަތކާަށިއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ

  ަކްނަކްނ   ައްނަނިނިވ   ރާިޢޔްަތުކުރުމްނ   ެހިކބަހްަށ  ެހިކެވރްިނެގ  ާޙިޟުރުކެރުވުނ  ަމްއސަަލިއަގިއ ،ވަާހަކަތކާަށިއ  ެދްއިކ

 .ފަާހަގުކެރެވެއެވ
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  ިއވުެލޭއަޝން   ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ޮދގުހަދަާފިއާވަކަމާށިއ  ިއނަްޓރިވުއަގިއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 11.1

  ްގޮރްސ  ިއުރ  ުކިރ  ަމަސްއކްަތ  ުކިރްނ  ްޕޮރެޖކްްޓަގިއ  ިމ   ަފާރުތްނ  ހުށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ިރޯޕުޓަގިއ

  މިފަަދ ،ފަާހަގޮކށަްފއާިވީތ  ަކނަްތްއަތެކްއ   އުިތުރ ،ިއުތުރްނ  ެފނަިފިއާވަކުމެގ  ަޢމެަލްއ  ެނގިްލެޖްންސެގ

  ޭބްންކއްަށ  ްޕމްަންޓިޑވޮެލ  ިއސާްލިމްކ  ބުެލަމްށ  ންެތޯތ   ިއުއިތާރެޒްއ  ައްއޔުަނުކުރާމމުެދ  ަމާޤަމްށ   ެއ  ޭކްނިޑޓަޭޓުކ

  އްަނގަާފިއާވަކަމށް   ިއްނ   ިފޭންންސ  އްޮފ  ިމިނސްްޓީރ  ަގިއ   2019  ޖަުލިއ  24  ަބާޔްނކްޮށ  ނޮުފުނޭވެނަކަމްށ

  އެ  ،ަނަމެވްސ  ުބިނ   ަފާރުތްނ   ަރއުްދާވ  ަމްއސަަލ   ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކަމްށ  ަފާރުތްނ   ިވަރއުްދ  ަމްއސަަލ

  ުހށަަހޅަާފިއުނާވީތ   ެހްއެކްއ  ޝަފީަހ  ުނަވަތ  ެހްއެކްއ   ިކތީާބ  ެއްއެވްސ  ޮގުތްނ  ާސބުިތުކުރުމެގ  ަކްނަތއަްތްއ

 . ުބަރުނެވެވެއެވ  ކޮށަްފިއާވަކަމަކްށ   ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަޢމުަލަތެކްއ  އެފަަދ

  ވިަކޮކށަްފިއަވީނ   ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަހަމއެެހްނެމ  އިަދ 11.2

  ، ބަޔްާނުކިރަނަމެވްސ  ުމއަްދުތަގިއަކަމްށ   ްޕޮރބަޭޝްނެގ  ބާަޔްނުކާރ  ާމއާްދަގިއ  ަވަނ   14  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ

 ؛ ާމއާްދަގިއ  ަވަނ  14  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ

  ެއއަްބްސވުުމގިައ  ަވީޒާފެގ   މުއަްދތްެއ   ިދުގޫންނ   ަމސުްދވަަހްށވެުރ   3  މުއަްދުތކުަމގިައ   ަވުގީތ   ެގންގޭުޅ   ަވީޒފާގިައ   ވުަގީތޮގުތްނ (  ހ ) "    

 ." ަކނޑެައޅާިދެނނެެއެވ 

  ަވީޒާފެގ   ، ުނލިައ  ިދނަުމާކ   ޯނިޓހްެއ   އްެއެވްސ  ، މުއަްދުތގިައ  ވުަގީތ   ަބާޔްނކާުރ   ގިައ (  ހ )   މްާއާދެގ   ިމ   ގިައ (  ށ )   މާއާްދެގ   ެއ   ައިދ 

 "  ލިބިގްެނވެެއެވ   ފާަރަތަކްށ   ޮކނެްމ   ފާަރުތްނކެުރ   ެދ   އްިޚިތޔުާރ   ާބިޠުލކުރުުމެގ   ެއއަްބްސުވްނ 

ަބާޔނޮްކށަްފިއާވީތ  ުމަވްއޒުަފްނ  ، މިފަަދިއްނ  ިތބޭ  ްޕރޭޮބަޝްނަގިއ  ުނވަތަ  ުމަވްއޒުަފން  އިަދ  ެގ ަވުގީތ    ަވުގތީ 

ަވުގީތ    ުމއްދުަތ  ްޕޮރޭބަޝްނ އްޮނާނތީ  ެއނެގން  ބާަޔްނުކަރްނޖޭެހަކްނ  ަކނަޑއިެޅ  ެއްއަބްސުވުމަގިއ  ަވޒާީފގެ 

ުމަވްއޒުަފްނ ިތޭބ  ްޕރޭޮބަޝްނަގިއ  ުނަވަތ  ައުމަވްއޒުަފްނ  ވުަގީތ  ްޕޮރޭބަޝްނެގ  ެގ  ަވޒާީފެގ    ުމއަްދުތިދ 

ެނތަްނަމ ަކނަޑައޅަާފއި  ުފަރަތަމ   ،ެއްއަބްސުވުމަގިއ  ަވުގތީ    3ަވޒާީފއާަދުކރާ  ެތޭރގިައެވްސ  ަމސުްދވުަހެގ 

އެެހްނަކުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ނުބެެލޭވެނަކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.   ަގިއ ިތޭބ މުއަްދުތަކަމްށ  ުނަވަތ ްޕޮރޭބަޝްނ

ަމްއސަަލ   ެނަތތީ  ަކނަޑައޅަާފއި  ުމއަްދތު  ްޕޮރޭބޝްަނެގ  ުނަވތަ  ަވުގތީ  ެއއަްބްސުވުމަގިއ  ަވޒާިފެގ  ަފާރުތެގ 
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ަކަމްށ   ެންތ  ަހަމެއއް  ބާަލެނ  ުމވްައޒެަފްއަކުމަގިއ  ުހިރ  ްޕރޭޮބަޝްނަގިއ  ުނވަަތ  ަވގީުތ  ަފާރަތީކ  ުހށެަހިޅ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ،މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު  ިދ  ަކނަޑައަޅްނޖެެހެއެވ. ައ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  ނޭަޝނަލް  އޮފް  ސިވިލް މިނިސްޓްރީ  ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަ  ރގައި 

 . ރވިސް ކޮމިަޝންގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފެއްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެސަ

  މައްސަލަ  ،ނީަތާޖެއްއެގޮގުތްނ  ަޢމުަލޮކށަްފިއާވޮގުތެގ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރާތިއ   ުހށެަހިޅ  ްއސަަލަމ 11.3

  ުކަރްނޖޭެހ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދާކުރިއިރު  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި

(   ކަނަޑެއޅަިފިއާވ  ުމއަްދެތްއ   ަވިކ )   ިނެމނެްދްނ  ްޕޮރެޖކެްޓްއ  ަވިކ   ަތުނަގިއ   ެއ   ަމަސްއަކްތަތަކީކ 

 ދެމެދު   ފަރާތާ  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ، ުބަރެވވީޭތ ަމަސްއަކެތްއކަަމްށ ޮކްނސްަލަޓްނީސ

  ދާގެ މާއް  ވަނަ  13  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)   2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  އެއްބަސްވުމަކީ   ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ

)ނ)   އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި   ވަޒީފާގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މުއްދަތެއް  ވަކި ،ބަޔާންކުރާފަދަ  ގައި(  2( 

 . ުބަރެވެވެއެވ  ބަަލްނޖޭެހަކަމްށ

  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ކުރިން ވަކިކުރުމުގެ ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ވަޒީފާއިން ފަރާތުގެ ރައްދުވި މައްސަލަ 11.4

  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ( substantive fairness)   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި

ބާަލިއުރާޤިއުމޮކށަްފިއވޯޭތ  ަފާރުތްނ ނަންބަރު    ،   ހައިކޯޓުގެ    HC-A/280/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި

  ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު   ސަބަބު   ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން   އޭނާ   ސިޓީގައި   ފޮނުވި   ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު "...  

  ، ހުށަހެޅުމުން   މައްސަލަ   ޓްރައިބިއުނަލަށް   ވަޒީފާއާބެހޭ   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ، ވަކިކުރުމާގުޅިގެން  ވަޒީފާއިން   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

  ސަބަބުތަކެއް   އެހެން   ފިޔަވައި   ސަބަބު   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ލިއުމުގައި  ފޮނުވި   ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

  މުވައްޒަފު   ، ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި  އެސަބަބުތަކަށް   ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް   ފަރާތުން  ލިމިޓެޑްގެ   ޕްރައިވެޓް   މެރިން   ޕްރިސިޝަން 

 ،ހުށަހަޅައި  ސަބަބުތަކެއް   އެހެން   ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުކަމަށް  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން 

 ، ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި  ގެއްލިގެން   ޙައްޤުތައް   މުވައްޒަފުންގެ   ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ   އެސަބަބުތަކަށް 
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  ވަޒީފާއިން  އޭނާ   ސިޓީގައި   ފޮނުވި   ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ، ޖެހޭނީ   ބަލަން   މިމައްސަލާގައިވެސް   ، އެހެންކަމުން 

  ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން   އެއީ   އޮތްނަމަ   އަދި   ، އޮތްތޯއާއި  އެސަބަބު  ޙަޤީޤަތުގައިވެސް   ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު   ސަބަބު   ވަކިކުރި 

 "…  ، ސަބަބެއްތޯކަމާއި   އެކަށީގެންވާ 

  ަމްއސަަލިއގެ   ިމާވ  ުހށެަހޅަިފިއ  ،ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި  ކަނޑައަޅުއްފައިވާކަން  ބަޔާންކޮށް  ޢިބާރާތުން  މި 11.5

  ފަރާތުން   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  ނޭަޝނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ، ބާަލިއުރ  ާވޤާިޢަތަކްށ

 ؛އީމެއިލްގައި ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

“We would like to inform you that as of today, we are yet to receive clearance of the 

project stakeholders to sign contract. In light of this prolonged delay, we feel it is unfair 

to further hold you on our job offer. 

We therefore regret to withdraw our offer dated 14 July 2019” 

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ަމްއސަަލ  އިސްވެފާހަގަކުރި   ،މިފަދައިން  ަފާރާތިއ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ފަަދިއްނ 

ަވޒާީފެގ   ަކނަޑެއޅިފިައާވ  ުމއަްދެތްއ  ަވިކ  ެއްއަބްސުވަމީކ  ަވޒާީފެގ  ވަެފިއާވ  ަފަރާތމުެދ  ަރއުްދިވ 

ުބަރެވޭވީތ ަހަމެއްއ    ، ެއްއަބްސުވެމްއަކުމަގިއ  ާޤޫނީނ  ބާަލޭނ  ަހަމެވްއެޖަކުމަގިއ  ުމއަްދތު  ެއއަްބްސުވުމެގ 

އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފ އާަދުކަރްނ ެފިށ ފުަހްނ އަޮފރ ައނުބާރ ެގަނިއ    ، ުވޖުޫދަގިއ ުނާވަކާމިއ

ާޤޫނނީ ައާސެސްއެގ    ަވިކުކުރަމީކ ަރނަގުޅ   ަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރތްުނ ބާަޔްނކްޮށ ަވޒާީފިއން ަވިކކިުރ

ަވިކ  ިބާނުކެރިވެގްނ  ެނތީަތކިުރ  ަމްއަޗްށ  ހަަމެއްއ  ބޭެލނެ  ަފާރުތެގ    ، ުކުރެމްއަކުމަގިއ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ޮއެވ  ަސބެަބްއ  ެއކީަށގްެނާވ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ    ، ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ ޢަދުުލެވިރަކްނ    ަވިކުކުރުމަގިއ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ 

 ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަކުމަގިއ ުބަރެވެވްނ ެންތކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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  ަވޒާީފިއްނ   މަުވްއޒަަފުކ  ުކިރްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ .12

  ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ (  procedural fairness)   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ

 ، ބިެލިއުރ  ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ

(  substantive fairness)   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟޫޢީ   ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކރިާއުރ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 12.1

  ބަަލްނ   ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ(  procedural fairness)   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ާޤިއުމޮކށަްފިއުނާވަނަމ

  ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/209/ 2010  ަންނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ުނޖޭެހޭނަކުމަގިއ

  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފއްިނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ، ަކނަޑައުޅްއވަާފިއވިީހނުދ

  ާލިޒުމާވަކުމަގިއ  ކަނަޑެއުޅްނ  ުރޮކްށަޒަނ  ާޤިއުމޮކށްފިައޭވޯތ(  procedural fairness)   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ

  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ިންނުމަމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  އިަދ  ިއްނޞުާފެވިރ  ، ެނތަްނަމެވްސ  ުބަރެވެވްނ

  ޚާުލާޞޮކްށ   ާޤިއުމޮކށަްފިއވޯޭތ(  procedural fairness)   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ 

  ޢަދުުލެވިރަކން   ިއުޖާރީއ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރވަިފިއާވ  ، ުބަރެވވިޭހނުދ  މިުހްއުމަކުމަގިއ  ަނަޡުރުކުރްނ  ަނަމެވްސ

(procedural fairness )ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ ަމްއސަަލ ަމްޤޞުަދަގިއ ސިާބުތކޮށިްދނުުމެގ ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކްނ  

  ަވޒާީފިއްނ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުހށަަހޅަާފއެިނަތީތ   ެހްއެކްއ  ެއްއެވްސ

 . ުބރެަވެވެއެވ  ުނޮކްށަކމްަށ  ާޤިއްމ  އުަދވިެރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ

  މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .13

  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދި  (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން

  ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް   އެ  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި

  ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި   ގޮތުގައި  އެއްގެ  (unfair dismissal)  ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ  ވަކިކުރުމަކީ

 . ބުރަވެވެއެވެ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

 VTR/2020/254މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ދީޤްމޫސާ ސިއް
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ާޤޫނުނ ންަނަބރު    ، ނަަޡުރުކާރިއުރ  ިލބިިދުނަމްށ   ފާަރަތްށ   ެއ  ަފުރާވ  ާޤޫނީނ  އެދަިފިއާވ  ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .14

ެގ    2/ 2008 ާޤޫނުނ(  ަވޒާީފިއން    29)ަވޒާީފާއބެހޭ  ަސބެަބްއ ނިެތ  ެއކީަށެގްނާވ  ަދުށން  ެގ  )ހ(  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ާޤޫނީނ ަޙއުްލަތކާަށިއ  ުމަވްއޒަަފްށ ިލބޭ  ުގޭޅގުޮތްނ ދިވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓ، ަވިކުކުރުމެގ ަސަބުބން  ެގ  ެއ ަޙއުްލަތކާ 

 ؛ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/555/2016ަންނަބުރ  

  ައުލްނ   ަވީޒފާގިައ   ހިުރ   ަވިކކުރިއުިރ   އުެމވްައަޒަފުކ   ަބަލނާްވީނ   ފަުރތަަމ   ޓަްރއިބުިއަނުލްނ   ަވީޒފާއެާބޭހ   އަމުުރނެރުުމގިައ ...  "

 "... ، ކަަމށިާއ  ެބހްެއޓަުމްށ   ަވީޒފާއްެއގިައ   ެއަކީށެގނާްވ   ެއޫންނެވްސ   ުނަވަތ   ެއަވީޒފާއާގޭުޅ   ނަުވަތ   ެބެހްއޓަުމްށ 

ރާިޢަޔްތޮކްށ  ުއޞަޫލްށ  ކަނަޑައުޅްއވާފިައާވ  ިޢާބާރުތްނ  ބާަލިއުރ ،ިމ  ޮގަތްށ  ަކނިްހނގަާފިއާވ  ަމްއސާަލަގިއ    ، ިމ 

ަވިކުކުރުމަގިއ   ފާަރްތ  ެއ  ަވޒާީފިއން  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަމްއސަަލ   ންެތަނަމެވްސ  ުބަރެވެވން  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ 

  ، ަކަމްށވަެފިއ  2019ޖަުލއި    21ެގ ަވޒާީފ އާަދުކަރްނ ައްއަޔްނޮކށަްފިއަވީނ  ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތ

ަފާރުތ ުހށެަހިޅ  ަކނަޑއަޅަާފިއަވީނ  ަމްއސަަލ  ުމއަްދުތ  ެއްއަބްސުވުމެގ  ަވޒާީފެގ  ގެ    2020ފުެބުރައީރ    29ެގ 

ޮގސަްފިއާވީތާއިއ، ިނޔަަލްށަކަމްށ ާފިއުތވެ  ުމއަްދތު  އެ  ަވޒާީފައީކ  ާވިއރު  ްޕޮރެޖްކެޓއް  އްިސެވ ުބެނުވނު  ާޚްއސަ   ަވކި 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ، ިންނުމަމްށ ަވިކ ުމއަްދެތއް ަކނަޑެއޅަިފިއާވ ަވޒާީފެއްއަކްނ ެއ ެއްއަބްސުވަމްށ ބުެލުމްނ ެއނޭގީތ 

ަމާޤަމށް   އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ިމ  އަެފާރްތަފާރްތ  ުރޖަޫޢުކުރަމީކ  ަފާރތަށް    ައނުބާރ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ 

   ބަުރެވެވެއެވ. ަފުރާވެއްއ ޫންނަކަމްށ  ެދޭވެނ  

  ަވކުީލ ފީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ހަރަދުކުރަންޖެހުނު    ފަރާތުން  ހެޅިމައްސަލަ ހުށަ .15

  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،އެދިފައިވީނަމަވެސް   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަގައިދިނުމަށް

 ކޯޓަކަށް   ކަމާބެހޭ  ޚިލާފުވެގެން  ބައިވެރިއަކު  އެއްބަސްވުމުގެ  އެ  އެއްބަސްވުމާއި  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ފަރާތާ

 ބޭނުންކޮށްފިނަމަ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ާޤނޫނީ  ޙާލަތުގައި   ޖެހިއްޖެ  ހުށަހަޅަން  މައްސަލަ   ޓްރައިބުނަލަށް  ނުވަތަ

 ، ނެތަތީއާއި  އެއްބަސްވެފައި   އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ   ފަރާތުން  ދެ  ނެގުމަށް  ފީ  ވަކީލު  ކަށްވަކިގޮތަ  ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ނަގައިދޭގޮތަށް  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ،ޚަރަދު  ހިނގާ  ގުޅިގެން   ހުށަހެޅުމާ  މައްސަލައެއް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ
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  މާއްދާގެ   ވަނަ  48  ގެ  (R-20/2015)  ނަންބަރު  ގަވާއިދު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށް

  ވަކީލު   ާޤނޫނީ  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،އޮތަތީ  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަނޑައަޅައި  ގައި(  ނ)

 . ނުދެކެމެވެ ބަދަލެއްކަމަކަށް ނަގައިދެވޭނެ މައްސަލާގައި މި  ހުށަހަޅާފައިވާ ފީއަކީ

  ވަޒީފާއިން   ްޤިޞއްދީ   މޫސާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މި  ، ރިޢާޔަތްކޮށް  ނުކުތާތަކަށް  ފާހަގަކުރެވުނު  އިސްވެ .16

  އިޖުރާއީ   ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު   ވަކިކުރެވިފައިވަނީ

ނުކޮށްކަމާއި،    ޢަދުލުވެރިކަން   ާޤނޫނާއި   ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަާޤއިމު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން  ޙައްލެއްގެ   ާޤނޫނީ  ލިބިދެވޭ  ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ،އޮންނާތީ   އެނގެން  ޚިލާފަށްކަން

 ،ަޤބޫލުކުރެވޭކަމާއި  ނަގައިދޭންޖެހޭކަމަށް  ބަދަލެއް  ންވާއެކަށީގެ   ރިޢާޔަތްކޮށް  އަށް(  ރ)   މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ާޤނޫނުގެ

 ، ނެރުމުގައި  ޓްރައިބިއުނަލުން  އަމުރެއް  ބަދަލުދިނުމުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  މާއްދާގައި  ބުނެވިދިޔަ  އެގޮތުން

 ޢަދަދަކަށް   ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ޢަދުލުވެރިކަމަށް  އަދި   އެކަށީގެންވާކަމަށް  ކަނޑައަޅާނީ  މިންވަރު  ބަދަލުދޭންޖެހޭ

  އެ   ޢަމަލުކުރިގޮތުން  ވަޒީފާދޭފަރާތުން   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ،ކަނޑައެޅުމުގައި  ޢަދަދު  މިފަދައިން  ،ކަމަށާއި

  މުވައްޒަފަކުކުރި   ދިމާވީ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ،ގެއްލުމަށާއި  ލިބުނު  ސީދާގޮތުން  މުވައްޒަފަކަށް

 ބަދަލު   އަދި  ،ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށާއި  މިންވަރަށް  ބައިވެރިވާ  އޭނާ  އެކަމުގައި  ސަބަބަންކަމަށްވާނަމަ   މަލެއްގެޢަ

 ކޯޓުގެ   އެ  ނިންމަވާފައިވާ  ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮބައިކަން  ކަންކަމަކީ  އަސާސީ  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ  ދިނުމުގައި

  ަޤިޟއްޔާތަކުގައި   ގަިޟއްޔާފަދަ   HC-A/142/2013  އަދި  HC-A/208/2010  ނަންބަރު

  ވަކިކުރެވުނުއިރު   ވަޒީފާއިން  ،އުމުރަށާއި  މުވައްޒަފުގެ  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  އެގޮތުން  ،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި

  ހޭދަކޮށްފައިވާ   ޖުމްލަ  ވަޒީފާގައި  ،ތަޖުރިބާއަށާއި  ،ޒިންމާތަކަށާއި   މަޤާމުގެ  އެ  ،މަާޤމަށާއި  ހުރި  މުވައްޒަފަކު  އެ

  ޤާއިމުކޮށްފައިވާ   އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރިއިރު   ވަޒީފާއިން   ،ރެކޯޑާއި  އަޚްލާާޤބެހޭ  މަސައްކަތު  ،މުއްދަތަށާއި

  ހައިކޯޓުގެ   ކުރެވުނު  ބަޔާން  އިސްވެ  ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް  ކަނޑައެޅުމުގައި   މިންވަރު   ބަދަލުގެ  މިންވަރަށް

 މަަހުކ  ޮގުތަގިއ  ބަދުަލގެ   ަޤްށިޞއީްދ  ޫމާސ ،ރިޢާޔަތްކޮށް  އެކަންކަމަށް ،އްވާފައިވާތީކަނޑައަޅު  ަޤިޟއްޔާތަކުން 

ރިުފާޔ( 15،000/ -   ިލެބުމނިްދަޔ  ޮގުތަގިއ   ުމާސަރިއެގ  ައާސީސ )ަފަނރާަހްސ    އަެލަވްންސެގ  ސަރިވްސ  ާއިއ  ރ. 
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ރިުފާޔ   ޭތރާަހްސ )   ރ. 13،800/ -  ިދަޔ ިލެބުމްނ  މަަހުކ   ޮގުތަގިއ ުޖމުލަައްށާވ  (  ައށަްސޭތަކ  ރ.  28،800/ާއެއުކ 

ރ.  86،400/-  ިޢާނަޔްތތަކްަށާވ  ުމާސަރާއިއެގ  މުަހ(  ިތެންއ)   3  ިންސަބތްުނ  )އަށާވީސްހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ

 )އަށްޑިހަ ހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ.  
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 ންިނމުން: 

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

ބެލިއިރުހާޒިރުކުރެވުނު   ރިޢާޔަތްކޮށް  ހެކިބަހަށް    ބަޔާންކޮށް  ހޮވުނުކަމަށް  މަާޤމަށް  އެ  ިޞއްދީްޤ  މޫސާ  ،ހެކިވެރިންގެ 

 ފޮނުވި   މިނިސްޓްރީއިން   އެންގުމުން  ނިކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ދުވަހު  ވަނަ  2019  ޖުލައި  21  ޒަރިއްޔާއިން  އީމެއިލްގެ

 ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  އެއްބަސްވުމުގައި   ވަޒީފާގެ  ފެށުމުން  ނިކުންނަން  ވަޒީފާއަށް ،ސޮއިކުރުމަށްފަހު  އެއްބަސްވުމުގައި

  މޫސާ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހު  ވަނަ  2019  އޮގަސްޓް  01  މެއިލަކުން  އަންގަވާނެކަމަށް  ފަހުން  ދުވަހެއް  ސޮއިކުރާނެ

 އިނެތްކަމަށާ  ކުރެވެން  ސޮއި  އެއްބަސްވުމުގައި  މެއިލްއަކުން  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ   ، ންނެވިނަމަވެސްދެ  ަޤށްިޞއްދީ 

ގެނައިކަމަށް   އަނބުރާ  މޫސާ   2019  އޮގަސްޓް  27އޮފަރ  ިޞއްިޞއްދީގައި  މޫސާ  އަންގާފައިވާތީ،   ދީްޤަޤށް 

އިޖުރާޢަތުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  މީހުން  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް،  ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

ިޞއް މޫސާ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ކަމުގައި  ވަޒީފާ   ދީޤް ފުރިހަމަނުކޮށް  އަނބުރާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އަށް 

މުސާ  މުއްދަތުގެ  ވޭތުވެދިޔަ  ވަކީލުއިއާދަކޮށްދިނުމާއެކު  އިނާޔަތްތައް  އާއެކު  ފީ  ރައާއި    މޫސާ   އެދި  ނަގައިދިނުމަށް 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،  ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިަޝނަށް ސަރވިސް ސިވިލް ިޞއްދީްޤ

ިޞއް  އޮފް    ދީްޤމޫސާ  އެންޑް  ނެަޝނަލް  މިނިސްޓްރީ  އޮފިސަރގެ  ގެ    ްކަޗރ ިއންްފާރްސްޓަރޕްލޭނިންގ  ފައިނޭންސް 

އައްޔަންކުރުމަށްފަހު މަާޤމަށް  ިޞއް  ކޮންޓްރެކްޓް  އާަދުކަރުމނަްދިނޮކްށ    ދީްޤމޫސާ  ަވޒާީފިއްނ  އަެފާރތް  ަވޒާީފ 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި              ،  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން 

(substantive fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ ފަރާތުން    (procedural fairness)އިޖުރާއީ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ނެތަތީ  ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް ިޞއް  ،ބުރަވެވެން  ވަކިކުރި  ދީޤް މޫސާ  ޑިސްމިސަލް    ވަޒީފާއިން  އަންފެއަރ  ކުރުމަކީ 

(unfair dismissal) ާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅ،  

ިޞއް  ހަމަވެފައިވާތީ  އަދާކުރަމުން    ދީްޤމޫސާ  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ނަންބަރު  ދިޔަ   2008/2ާޤނޫނު 

އަދާކުރަމުންދިޔަ    ިޞއްދީްޤމޫސާ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  
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އެފަރާތް   ުރޫޖމަާޤމަށް  ނެތް  ައނުބާރ  ތަނެއް  ކުރާނެ  އަމުރު  ކަނޑައެޅިނަމަވެސްކުރުމަށް  ނަންބަރު   ،ކަމަށް  ާޤނޫނު 

ަޤްށ ބަދުަލެގ ޮގުތަގިއ ޭއާނައްށ  ިޞއްދީ ޫމާސ  )ރ( ގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

ާއއި ަސރިވްސ އަެލަވްންސެގ    ރ. )ަފަނރާަހްސ ރިުފާޔ( 15،000/ -   ައާސީސ ުމާސަރިއެގ ޮގުތަގިއ ިލެބުމނިްދަޔ  މަަހުކ

ރ. )ައާށީވސާްހްސ  28،800/ -ެގ ުޖމަުލައްށާވ  (  ައްށސޭަތކަ ރިުފާޔ)ޭތރާަހްސ    ރ. 13،800/ -ޮގުތަގިއ މަަހުކ ިލެބުމްނ  

އަށްޑިހަ ހަހާސް  )ރ.  86،400/-( މުަހެގ ުމސަާރާއިއ ިޢާނަޔތަްތކްަށާވ  ތެިންއ)   03ިނސްބުަތްނ    ައްށަސޭތކަ ރިުފާޔ( ެގ

މިއަދު  އިސްވެދެންނެވުނު ފައިސާ   ،ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި  ަޤްށިޞއީްދޫމާސ  އަކީ  ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ(  

ފެށިގެން  (2022  މޭ  12) ނޫން  އިން  ބަންދު  ތެރޭގައި  ހަތެއް)  07  ރަސްމީ  ދުވަހުގެ  މޫސާ  (  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހަމަޖެހޭތާ   ދިނުމަށްފަހުިޞއްދީަޤށް   ލިޔުމުން    3އެކަން  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

މައްސަލަ   ،އެންގުމަށް މި  އަމުރުކޮށް  އަންގައި  މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 .ނިންމައިފީމެވެ

 1443 ޝައްވާލް 11

 2022މޭ  12

 ނިންމީ  ބަލައި މައްސަލަ މި

 

 ނިޒާރު   މިފްރާޒް  هللاޢަބްދު 

 މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ


