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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/30 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ފެބުރުވަރީ  06 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 އެޕްރީލް 28 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 މާލެ      ،04-1-36ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު  ،އާމިނަތު ޝެހެނާޒް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A027187)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ގއ. ދާންދޫ    ،ބީޗްހައުސް ،ދުންޔާ މޫސާ

 (A125435)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މާލެ   ،ހ. ބާދަލް ،މަރްޔަމް އަޝްފާ ޙުސައިން

 ( A050631)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

 މާލެ   ،10471ހުޅުމާލެ.  ،ަޝޒްނާ މޫސާ

 (A050181)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މާލެ   ، ވ. އެލަމް ،ރާހީމް ޔާސިރުއިބް

 (A062318ރު: އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން

 މާލެ   ،ހ. ީޝަޝމް   ،ފާޠިމަތު ާޝޒުލީ

 (A057965)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މާލެ   ،07-3-13ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު  ،އާމިނަތު އާދަމް

 (A047008)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ހދ. ކުމުންދޫ ، މުތްތޮށިގެ  ،ބޫބަކުރުއިބްރާހީމް އަ
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 (A131161)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސ. ފޭދޫ       ،ސޭޗްވިލާ ،ޢަލީ އަމީން

 (        A297531)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 

 ކޮމިަޝން  ސަރވިސް  ސިވިލް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

  

 

 ލައިގެ ޚުލާސާ: ސަމައް 

  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި )ޝެހެނާޒް    އާމިނަތު  ،04-1-36  ނަންބަރު   ފްލެޓް.  ހުޅުމާލެ   މާލެ،މި މައްސަލައަކީ  

  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި) މޫސާ    ބީޗްހައުސް، ދުންޔާދާންދޫ،  .  އާއި، ގއ  (A027187:  ނަންބަރު  ކާޑު

  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި ) ޙުސައިން    އަޝްފާ   ބާދަލް، މަރްޔަމް.  ހ  މާލެ،  އާއި،   (A125435:  ނަންބަރު

ހުޅުމާލެ  (  A050631:ނަންބަރު މާލެ،    ކާޑު   ގައިދޭއަން  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  މޫސާ  ަޝޒްނާ  ، 10471.  އާއި، 

: ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ންރައްޔިތެއްކަ  ދިވެހި)ޔާސިރު    އިބްރާހީމް  އެލަމް،.  ، މާލެ، ވ(A050181:  ނަންބަރު

A062318)  ހ މާލެ،  : ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)ާޝޒުލީ    ފާޠިމަތު  ީޝަޝމް،.  އާއި، 

A057965)  ެއަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި )އާދަމް    އާމިނަތު  ،07-3-13  ނަންބަރު   ފްލެޓް.  އާއި، މާލެ، ހުޅުމާލ  

 އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި )  އަބޫބަކުރު    ، އިބްރާހީމްކުމުންދޫ، މުތްތޮށިގެ.  އާއި، ހދ  (A047008:  ނަންބަރު  ކާޑު

  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)އަމީން    ޢަލީ  ސޭޗްވިލާ،ފޭދޫ،  .  ސއާއި،    ( A131161:  ނަންބަރު  ކާޑު

ގައި   2020ޖަނަވަރީ    29ކޮށް  ކުރަމުންދަނިވަޒީފާ އަދާ  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި   (A297531:  ނަންބަރު

އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟުޢީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ަތްއަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، 

ާޤނޫނާ    ފައިވަނީ ވަކިކޮށްވަޒީފާއިން  ަތްއަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުނުކޮށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،

ފަރާތްތަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  އިއާދަކޮށްދިނުމަށް  ވަ  ކުގެޚިލާފަށްކަމަށް  އަނބުރާ  ޒީފާ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

ނަންބަރު:                                      މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމީހުން  08އާމިނަތު ޝެހެނާޒުއާއި އިތުރު   VTR/2020/30މައްސަލަ 

                                             

 

39 ގެ 3    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:  

 

 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި  

ވަކިކުރި  ނުބެލުމަ ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ވަޒީ   ތާރީޚުންށް  ފާ ފެށިގެން 

އިއާދަކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އިތުރު 

  2020ފެބުރުވަރީ    06ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އިެދ    ިދުނަމްށނަގައިގަޑީގެ ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ  

 .އިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަ

 

 

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 

 ރައުޔު   ގެ ނިޒާރު   މިފްރާޒް  هللاޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

  ދިވެހި )ޝެހެނާޒް    އާމިނަތު  ،04-1-36  ނަންބަރު  ފްލެޓް.  ހުޅުމާލެ  މާލެ،  ަތްއަކމަުގިއާވ  ާރްތަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފ .1

 ދިވެހި )މޫސާ    ދާންދޫ، ބީޗްހައުސް، ދުންޔާ.  އާއި، ގއ  (A027187:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން

ޙުސައިން   އަޝްފާ  ، މަރްޔަމްލްބާދަ.  އާއި، މާލެ، ހ  (A125435:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން

  މޫސާ   ަޝޒްނާ  ،10471.  އާއި، މާލެ، ހުޅުމާލެ  (  A050631:ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)

  ދިވެހި )ޔާސިރު    އިބްރާހީމް  އެލަމް،.  ، މާލެ، ވ(A050181:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)

  ދިވެހި )ާޝޒުލީ    ފާޠިމަތު  ީޝަޝމް،.  އާއި، މާލެ، ހ  (A062318:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން

 ، 07-3-13  ނަންބަރު  ފްލެޓް.  އާއި، މާލެ، ހުޅުމާލެ  (A057965:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން

ހދ  ( A047008:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)އާދަމް    އާމިނަތު ދޫ، ންކުމު.  އާއި، 

.  ސ އާއި، (A131161: ނަންބަރު ކާޑު ދޭއަންގައި ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި) އަބޫބަކުރު  މުތްތޮށިގެ، އިބްރާހީމް
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ސޭޗްވިލާ، މައްސަލަ  (A297531:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)އަމީން    ޢަލީ  ފޭދޫ،   ،

ށް  ށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަހުށަހެޅުމުގެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހު

ގޮސްފައިވަނީ  ނަޒަރުކު އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޓްރާންސްޕޯޓް ރުމުން،  މޯލްޑިވްސް 

މުގެ އަސާސަކީ  ަޝކުވާ ހުށަހެޅު  ށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލައި،  ށާގައިކަމައޮތޯރިޓީ

ފަރާތް ހުށަހެޅި  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،    ތައްމައްސަލަ  ވަޒީފާއިން    2020ޖަނަވަރީ    29ވަޒީފާ  ގައި 

މުގައި ާޤއިމް ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު

ޢިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުކޮށް ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް    ދުލުވެރިކަމާއިޢަމައުޟޫޢީ  ކުރަންޖެހޭ  

ފަރާތްތައް ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަ    ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހަޅި

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާގަ  37މުއްދަތުގައި  ބަޔާންކޮށްވަނަ  ގޮތަށް  އި  ފައިސާ  ފައިވާ  ގަޑީގެ  އިތުރު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންދީފައިނުވާކަ ނަޒަރުކުރުމުން    މަށް  އަށް  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

އި  ވަކިކުރުމުގަ ވަޒީފާއިން    ަތްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތމައް .2

ޖެހޭ  ޤާއިމު ޢަދަލުވެރިކަމާއި  ކުރަން  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް މައުޟޫޢީ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ 

ަފާރްތ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ުހށެަހޅި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ްއ ަތަމްއސަަލ  ޚިލާފަށްކަމަށް    ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،    ގެތަކުލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަ

ނުބެލުމަށް  ކަމުގައި  ފަރާތްތަކެއް  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތްތަކަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަ ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތުން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ވަޒީފާ ކިކުރި  ފެށިގެން 

އާދަކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އި

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ިދުނަމްށަކްނ ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ނަގައިއިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ  

 ެރެވެއެވ.ަގުކފަާހ  ނަޒަރުކުރުމުން
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  ަވޒާީފއާބެހޭ   ަފރުާތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގުޮތްނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .3

  ، ަނަޒުރުކުރުމްނ  ަކްނކަަމްށ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަގިއ'  ފުޯމ  ުހށަަހާޅ  ަޖާވުބ  ަމްއސަަލިއެގ'   ުހށަަހޅަާފިއާވ  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ 

ިއްނާކުރުކާރަކަމާށިއ،  ަލުހށެަހޅަިފިއާވ ިމ ަމްއަސ ަފާރުތްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަްތއް  ައްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ 

ގެ    ( 2014ަގާވއުިދ    ގެ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސ)   R-311/2014ަގާވއުިދ ަންނަބުރ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  

)ިދވިެހ ިސިވްލ    5/ 2007ުރ  ަނނަްބަރްށ ރާިޢޔަތޮްކްށ ާޤޫނުނ ަނނަްބަވަނ    2.1ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    271

، ެއ ާޤޫނނާ ެއްއޮގަތްށ ަކަމާށިއ،  ަވަނ ަންނަބުރެގ ަދށްުނ  03ވަަނ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    47ޫނުނ( ެގ  ަސރިވްސެގ ާޤ

ަތުކާރުރކްޮށ ަގިޑ ޖިެހެގން    ަތްއްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަތއް ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަމ

ވަަނ ާމއާްދެގ )ނ(    271ގެ    2014ާވިއުރ، އަެކަމީކ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވސެްގ ަގާވއުިދ  ވަެފިއޙިާޟުރއޮފަީހްށ  

ަނނަްބުރަގިއ   2.1ެގ   ގެ    2014ަގާވއުިދ    ެގިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސ  ާވީތ، ބާަޔްނުކރާފަަދ ުކެށއަްކުމަގިއ  ަވނަ 

  05  ަޖާވބާުދީރުވަމްށ  ރްާތަތކްަށ ަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފ  2019ޮއކޫްޓަބރު    22ާދެގ ދުަށްނ   ަވނަ ާމްއ  272

ިދުނ ަވޒާިފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ  ަކަމާށިއ،    ަމށްފުަހަގިއ)ފެަހްއ( ުދވުަހެގ ުފުރަޞެތއް  ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަްތއް 

ޅަިފިއާވ ުއސުޫލަތާކިއ، ިދވެހާިރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ  )ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ަގިއ ަކނޑެައ  2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބރު  

  ޢަދުުލެވރިކަމިާއ ަމއުޟީޫޢ  ޤިަޟްއާޔަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ    HC-A/134/2011  އިަދ  HC-A/24/2010  ަންނަބުރ 

ާޤިއުމޮކށަްފިއާވެނަކ ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނިއުޖާރީއ    ަމށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކުރުމުން އަށް ނަޒަރު'  ޯފުމ  ުހށަަހާޅ   ަޖާވުބ  ަމްއސަަލިއެގ' އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ަވޒާީފިއން ަވިކޮކށަްފިއަވީނ،    ަތްއަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ،   .4

ޖުެހުމެގ ަސބަބްުނ، ިދވިެހ ިސވްިލ   ަތކާުރުރޮކްށ ަގޑި  ުކަޑޮކށް  ަފުރާވ  ޙާޟުިރުވުމަގިއ  ަވޒާީފައށް  ަފާރްތަތއް  ެއ 

ަވނަ ަނނަްބަރށް ރާިޢަޔްތކްޮށ، ިދވިެހ ިސވިލް    2.1ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    ވަަނ  271ގެ    2014ެގ ަގާވއުިދ  ަސރިވްސ

ަނނަްބުރެގ ަދށްުނ ަކމްަށ ކަނަޑައަޅިއ، ަމްއސަލަ    3ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ގެ    47ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނެގ   ަވނަ 

ށެަހިޅ ަފާރތަްތކްަށ  ްއ ެންތަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ުހ އަާދޮކށެްދޭވނެ ާޤޫނީނ ހަަމެއިއެގ ަވޒީފާ ައނުބާރ  ަތުކުހށެަހިޅ ަފާރްތ 
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  ަކްނ ކަނަޑައަޅއިިދުނަމްށާނަޔްތަތާކއި ިއތުުރ ަގީޑެގ ަފިއާސ ަނަގއޭިދްނޖޭެހެނ ަހަމެއްއ ެންތ ަކމްަށ  ިޢުމާސަރާއިއ  

 ާފަހަގުކެރެވެއެވ.   'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  

ފަރާތްތަކުން  މައްސަލައާ    މި .5 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވާކަން    2ގުޅިގެން  އަމުރަކަށް  ވަގުތީ  )ދެއެއް( 

 ؛ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެގޮތުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .5.1

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ވާޞިލުވުމުގެކުރިން،  ނިންމުމަކަށް  ޢީގޮތުންގައި މައުޟޫއި ސަލަމައް  ،ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި

  މައްސަލައިގައި   މި  ހަމަޖައްސައިފިނަމަ،  ފަރާތްތަކެއް   އެހެން  ވަޒީފާތަކަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތްތައް

  ބާރު   ނިންމުމެއްގެ  ނިންމާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެއްލި  ޙައްުޤ  ފަރާތްތަކުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  އެއްވެސް   މަާޤމުތަކަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށް،  ކަމަށް  ކެނޑިގެންދާނެ

 މައްޗަށް   ކޮމިަޝންގެ   ސަރވިސް   ސިވިލް  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ޢައްޔަންނުކުރުމަށް  ފަރާތްތަކެއް

އަމުރަކަށް  އެދި    އަމުރުކޮށްދިނުމަށް ނެރެދިނުމަށް    ރު،އިވާއިއެދިފަވަގުތީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 /VTR/VA/2020-7200އެދުނު ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

 ، ( ގައ2020ި  ފެބުރުވަރީ  20ތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް' )ުޤ'ވަ

މައްސަލާގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން    VTR/202030/ނަލްގެ ނަންބަރު  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު

ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅާ މައުޟޫޢީގޮތުން މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ނިޔަލަށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން  

ރުމަށާއި، އެފަދަ  ވެސް މީހަކު ޢައްޔަނު ނުކުއަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާގެ މަާޤމުތަކަށް ދާއިމީގޮތެއްގައި އެއް 

ވަޒީފާއާބެހޭ  މަސައް މަޑުޖައްސާލުމަށާއި،  ވަގުތުން  އެމަސައްކަތްތައް  ހިނގަމުންދާނަމަ،  ކަތެއް 

ނިންމާ  ރުޖޫޢަކުރުމަށް  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލްއިން 

މަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ  ފަދަ ނުވަތަ ތަންފީޛުކުރުރެއްގެ ާޤނޫނީ ބާރު ނެތިދާ ނިންމުމެއްގެ ނުވަތަ ކުރާ އަމު 

 އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ސަރުކާރުން ހިންގާ ރަކީ  އިބްރާހީމް ޔާސި   އިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އާމިނަތު ޝެހެނާޒާ .5.2

މަްޝރޫޢު ފްލެޓަ"ހިޔާ"  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދަށުން  ފަރާތްތަކެއްކަމަށާއި، ގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ށް 

ލިބޭ   ފްލެޓް  ފަރާތްތައް  އެ  ލިސްޓްތަކުގައި  ވަގުތީ  ނެރެފައިވާ  ކޮމެޓީން  މައްސަލަބަލާ  ފްލެޓްތަކުގެ 

ހިމެނިފައި ގޮތުގައި  އާފަރާތްތަކެއްގެ  ނެރުނުއިރު  ލިސްޓް  ދާއިމީ  އެހެންނަމަވެސް  މިނަތު ވާކަމަށާއި، 

ޔާސިއި  ޝެހެނާޒާ  ވަޒީފާއިން  އިބްރާހީމް  ލިބޭ ރަކީ  ފްލެޓް  ބަލައި،  ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ 

ށް ހިޔާ" މަްޝރޫޢުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަމަށާއި، "

މަތިން މާރކްސް ލިބި،   ރަށްއިބްރާހީމް ޔާސި އި  ނާޒާއާމިނަތު ެޝހެކަނޑައެޅި ކެޓަގަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުން  

ފްލެޓް ލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދިޔަ  

މުވައްޒަފުމޯލްޑިވްސް   އޮތޯރިޓީގެ  ވަޒީފާއާ   ،ށްވެފައިންނަޓްރާންސްޕޯޓް  ބިނާވެފައިވާ  މައްޗަށް  އެކަމުގެ 

ގުޅުން މައްސަލައިގަސީދާ  މި  ސަބަބުންކަމަށްވާތީ،  ަޝރުތުތަކުގެ  މައުޟޫ ހުރި  ގޮތެއް   ޢީއި  ގޮތުން 

ޝެހެނާޒާއި  ކަނޑައެޅުމުގައި،   ޔާސިރުއާމިނަތު  މަތިން   ގެއިބްރާހީމް  އެދިފައިވާގޮތުގެ  ފަރާތުން 

ފްލެޓް    އިވާ ލިބިފަށް  އިބްރާހީމް ޔާސިރަ  އި ތުގައި، އާމިނަތު ޝެހެނާޒާމައްސަލައަށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭ ޙާލަ

ދީފި ފަރާތަކަށް  ޝެހެނާ  ނަމަ،އެހެން  ޔާސި  ޒާއިއާމިނަތު  ފްލެޓް    ރަށްއިބްރާހީމް  ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ 

ބޮޑު ފާޅުކަން  އިޙްތިމާލު  މުވައްޒަފަ  ގޮތެއްގައި  ނުލިބުމުގެ  އެހެން  ފްލެޓް  އެ  އަދި  ކަށް  އޮތްކަމަށާއި، 

ޝެހެނާ އާމިނަތު  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ޔާސިރަބްއިޒާއި  ދީފިނަމަ  ގެއްލުން  ށް  ރާހީމް  އިޢާދަނުކުރެވޭފަދަ 

މި މައްސަލައިގައި މައުޟޫޢީ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ  ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް،  

އަންގަންދެން  ންޓްރައިބިއުނަލު ެޝހެނާޒާ  ،ވަކިގޮތެއް  ޔާސިރައި  އާމިނަތު  ލިބިފައިވާ  ށް  އިބްރާހީމް 

ވަ ގެއްފްލެޓްތަކަކީ  ވަކިކުރުމުން  މި ޒީފާއިން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނޫންކަމަށް  ފްލެޓްތަކެއް  ލިފައިވާ 

އެޅިދާނެ  ހުރަސް  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ނިންމުމެއް  ނިންމާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައިގައި 

،  ަޝނަލް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭ ކަމެއް ނުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންއަށާއި،    އެއްވެސް

އަދި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް އަންގައި ވަގުތީ  ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

ނަންބަރު:                                      މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމީހުން  08އާމިނަތު ޝެހެނާޒުއާއި އިތުރު   VTR/2020/30މައްސަލަ 

                                             

 

39 ގެ 8    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:  

 

 

ގެ  އިބްރާހީމް ޔާސިރު  އިޝެހެނާޒާ  އާމިނަތުއަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  

ހުއެދިފައިވާއިރު،    ފަރާތުން ފަމައްސަލަ  ގުޅިގެން، ށަހެޅި  އަމުރާ  ވަގުތީ  އެދުނު  ނެރެދިނުމަށް  ރާތުން 

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  އެދުނު ުޤ'ވަ  /VTR/VA/2021-4200ވަޒީފާއާބެހޭ  އަމުރަށް  ތީ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ    ،( ގައ2021ިމާރިޗު    11ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް' )މައްސަލައިގައި  

މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ    VTR/2020/30ނަންބަރު  

އާމިނަތު އްޔަތުން  ޓްރައިބިއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފެއްގެ ޙައިސި 

މަށް  ޓް ކަށަވަރުވުތްތަކަށް ފްލެފްލެޓް ލިބުމަށް ަޝރުތު ހަމަވެ އެ ފަރާށް  އިބްރާހީމް ޔާސިރަ  އިޝެހެނާޒާ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް   ލިބިފައިވާ ފުރުަޞތު، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ

  ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެފަދަ އެއްވެސް ނިންމުމެއް މި ށް  އިބްރާހީމް ޔާސިރަ  އިއާމިނަތު ޝެހެނާޒާ  ބިނާކޮށް

ވަޒީ  މައްސަލައިގައި  މި  ނުނިންމުމަށާއި،  ނިންމުމެއް  ހިނދަށް  ނިންމާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ފާއާބެހޭ 

ސިވިލް ސަރވިސް  މައްސަލަ ރައްދުވި  ސްއެޅިދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށްންފީޛުކުރުމަށް ހުރަތަ

 ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ވާޞިލުވު .6 ފައިަޞލާއަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  ފަރާތްތައް މަށްޓަކައި،  ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

ކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ  ވަޒީފާއިން ވަ ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި  

އޮވެ ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ، ސަބަބެއް  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އިޖުރާ މުވައްޒަފަކު  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  އީ  މައުޟޫޢީ 

އަދާކުރަމުން   ތައްއެދިފައިވާގޮތަށް އެ ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުންއާއި  ށްފަހުތޯމަރުާޤއިމުކު ޢަދުލުވެރިކަން  

އިޢާދަކޮށް ވަޒީފާ  މުސާރައާއި  ، ދިޔަ  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދުވަހާ  އިޢާދަކުރާ  އަނބުރާ  ނާޔަތްތައް  ޢިވަޒީފާ 

އެ ފަރާތްތަކަށް އިތުރުގަނޑީގެ ފައިސާ  އެދިފައިވާފަދައިން    ތަކުން ފަރާތްއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅިންޖެހޭތޯނަގައިދޭ

  ރައްދުވި ފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުންނާއި މައްސަލަ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން    ނަގައިދެވިދާނެތޯ ބަލާއިރު

 ރެވެއެވެ.  އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކު ޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރުދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލި 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ގެ   2104މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފައިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު   .6.1

ޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުވުމުގައި  ބަވަނަ ނަންބަރުގައި    2.1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    271

އަށް ޙާޟިރީހަރު ފުރޭ ތާރީޚުން ބަލާއިރު، ފާއިތުވި އެންމެ ފަހު އަހަރުގެ  ފާ އަދާކުރަތާ އަމުވައްޒަފެއް ވަޒީ  އެ

  300ހުނު މިނިޓުގެ ޢަދަދު )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހު ގަޑިޖެހި، ގަޑި ޖެ 60ތެރޭގައި  ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ އަހަރު

ގެ )ތިނެއް(    3ކުށުގެ ދަރަޖަ  )ތިންސަތޭކަ( މިނިޓަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާތީކަމަށާއި، މި ކަމަކީ ވަޒީފާގެ  

އެކަމުގެ  ޢަމަލެއްކަމާއި،   ކޮށްފިނަމަ  ކުށެއް  ދަށްކުރުން، ބޮޑު  އެފަދަ  ފަންތި  ވަޒީފާގެ  ބަލައި  ކުޑަމިނަށް 

ފުރަތަމަ އެންމެ  ނުވަތަ  މަނާކުރުން  ނުކުތުން  މަތިން ވަޒީފާއަށް  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  ވެސް  ފަހަރުން   

އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފައިން ވަކުކުރެވޭނެކަމަށް  

ގެ ޢަމަލެއް )ތިނެއް(    3ކުށުގެ ދަރަޖަ    އިސްވެދެންނެވުނު މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  އިވާ ޢަމަލަކީކޮށްފަ

ފާގަކުރެވެއެވެ.  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  އޮފީހަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް  ގަޑި  މައްސަލަ  ޙާޟިރުވުމުގައި   

ރިޢާޔަތްކުރި މުއްދަތުގެ،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  ޖެހިފައިތީ އެ  

 ؛ކުރާއިރުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްތަކަށް ނަޒަރު

 12  އިން  2018ޖޫން    13އެ ރިޕޯޓް އަކީ  ބަލާއިރު،  ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްއަށް    ގެއާމިނަތު ޝެހެނާޒް  .6.1.1

ސަރުކާރުގެ   ގެގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަމާއި، އާމިނަތު ޝެހެނާޒް   2019ޖޫން  

އްދަތުގައި ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މު  ކަމާއި،  1990ޖޫން    13ތާރީޚަކީ  ވަޒީފާ ފެށޭ  

)ފަސް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް(   560)އަށްޑިހަ( ދުވަހު ގަޑިޖެހި، ޖުމްލަ    80އާމިނަތު ޝެހެނާޒް  

 ވެފައިވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޙާޟިރު މިނިޓް ލަހުން އޮފީހަށް 

 23އިން    2017ޑިސެންބަރު    24، އެ ރިޕޯޓް އަކީ  ދުންޔާ މޫސާގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްއަށް ބަލާއިރު .6.1.2

ސަރުކާރުގެ   ގެދުންޔާ މޫސާ   ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަމާއި،  2018ޑިސެންބަރު  

އްދަތުގައި ކަމާއި، ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މު  2001ޖޫން    24ވަޒީފާ ފެށޭ ތާރީޚަކީ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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އަށާރަ)  118  ދުންޔާ މޫސާ ހަތް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ )  791 ގަޑިޖެހި، ޖުމްލަ  ( ދުވަހުސަތޭކަ 

 ރެވެއެވެ.ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކު ވެފައިވާކަމުގައި ބަޔާންޙާޟިރު( މިނިޓް ލަހުން އޮފީހަށް  އެކެއް

 2018މާރިޗު    20ގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްއަށް ބަލާއިރު، އެ ރިޕޯޓް އަކީ  ޙުސައިން  މަރްޔަމް އަޝްފާ .6.1.3

ރިޕޯޓެއްކަމާއި،    2019މާރިޗު    19އިން   ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ނިޔަލަށް  އަްޝފާ ގެ  މަރްޔަމް 

ކަމާއި، ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް   2006  ޑިސެންބަރު   17  ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ފެށޭ ތާރީޚަކީ  ގެޙުސައިން

( ދުވަހު ގަޑިޖެހި، ނުވަދިހަ އެކެއް)  91  މަރްޔަމް އަްޝފާ ޙުސައިންއްދަތުގައި  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މު

ނުވައެއްއެ)  1،599ޖުމްލަ   ނުވަދިހަ  ސަތޭކަ  ފަސް  ހާސް  އޮފީހަށް  އް  ލަހުން  މިނިޓް   )

 ވެއެވެ.ވެފައިވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެޙާޟިރު

އަކީ   .6.1.4  19އިން    2018މާރިޗު    20ަޝޒްނާ މޫސާގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްއަށް ބަލާއިރު، އެ ރިޕޯޓް 

ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ    ގެކަމާއި، ަޝޒްނާ މޫސާ ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް  2019މާރިޗު  

ދަތުގައި އްކަމާއި، ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މު  2006ޑިސެންބަރު    17ފެށޭ ތާރީޚަކީ  

އެއް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ )  1،599( ދުވަހު ގަޑިޖެހި، ޖުމްލަ  ނުވަދިހަ އެކެއް)  91  ަޝޒްނާ މޫސާ

ނުވައެއް އޮފީހަށް  ނުވަދިހަ  ލަހުން  މިނިޓް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ޙާޟިރު (  ވެފައިވާކަމުގައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 28އިން  2018މާރިޗު  01 އަކީ އިބްރާހީމް ޔާސިރުގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްއަށް ބަލާއިރު، އެ ރިޕޯޓް  .6.1.5

ސަރުކާރުގެ   ގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަމާއި، އިބްރާހީމް ޔާސިރުގެ ނިޔަލަށް  2019ފެބުރުވަރީ  

ތާރީޚަކީ ފެށޭ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ   2001ސެޕްޓެންބަރު    09  ވަޒީފާ  ރިޕޯޓް  ޙާޟިރީ  ކަމާއި، 

އެއް )  1،581( ދުވަހު ގަޑިޖެހި، ޖުމްލަ  ނުވަދިހަ ތިނެއް)  93  އިބްރާހީމް ޔާސިރު އްދަތުގައި  މު

އެކެއް އަށްޑިހަ  ސަތޭކަ  ފަސް  އޮފީހަށް  ހާސް  ލަހުން  މިނިޓް  ވެފައިވާކަމުގައި ޙާޟިރު ( 

 ގަކުރެވެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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މޭ   27އިން    2018މޭ    28ފާޠިމަތު ާޝޒުލީގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްއަށް ބަލާއިރު، އެ ރިޕޯޓް އަކީ   .6.1.6

ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ފެށޭ    ގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަމާއި، ފާޠިމަތު ާޝޒުލީ ގެ ނިޔަލަށް  2019

ފާޠިމަތު  އްދަތުގައި   މު ކަމާއި، ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  2004ފެބުރުވަރީ    25ތާރީޚަކީ  

( މިނިޓް ތިން ސަތޭކަ ވިހި)  320( ދުވަހު ގަޑިޖެހި، ޖުމްލަ  ފަސް ދޮޅަސް ހަތެއް)  67  ާޝޒުލީ

 ވެފައިވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޙާޟިރު ށް ހުން އޮފީހަލަ

 ޖޫން   23އިން    2018ޖޫން    24ގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްއަށް ބަލާއިރު، އެ ރިޕޯޓް އަކީ  އާމިނަތު އާދަމް  .6.1.7

ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ފެށޭ  ގެއާމިނަތު އާދަމްގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަމާއި،    2019

  އާމިނަތު އާދަމް އްދަތުގައި  ކަމާއި، ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މު   1992ޖޫން    24ތާރީޚަކީ  

އަށެއް)  78 ޖުމްލަ  ހަތްދިހަ  ގަޑިޖެހި،  ދުވަހު  ފަހެއް)  305(  ލަހުން ތިން ސަތޭކަ  މިނިޓް   )

 ވެފައިވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ޙާޟިރު އޮފީހަށް 

އިން   2017ނޮވެންބަރު    29ރުގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްއަށް ބަލާއިރު، އެ ރިޕޯޓް އަކީ   އަބޫބަކުއިބްރާހީމް .6.1.8

 ގެ ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަމާއި، އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު  2018ރު  ނޮވެންބަ  28

މަހުގެ   ނޮވެންބަރު  ފެށިފައިވަނީ  ވަޒީފާ  ރިޕޯޓް  28ސަރުކާރުގެ  ޙާޟިރީ  ކަމާއި،  ދުވަހު   ވަނަ 

 ( ދުވަހު ގަޑިޖެހި، ފަސްދޮޅަސް ހަތެއް)  67  އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުއްދަތުގައި  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މު

ވެފައިވާކަމުގައި ޙާޟިރު( މިނިޓް ލަހުން އޮފީހަށް  ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިނެއް)  473ޖުމްލަ  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އަކީ  ޢަލީ އަމީންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްއަށް   .6.1.9  30އިން    2018ވަރީ  ޖަނަ  31ބަލާއިރު، އެ ރިޕޯޓް 

ރިޕޯޓެއްކަމާއި، ޢަލީ އަމީންގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ    2019ޖަނަވަރީ  

ޢަލީ އްދަތުގައި  ކަމާއި، ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މު  2018ޖަނަވަރީ    31ފެށޭ ތާރީޚަކީ  

ތިން ސަތޭކަ )  1،349( ދުވަހު ގަޑިޖެހި، ޖުމްލަ  ސްސަތޭކަ ތިރީ)  130  އަމީން އެއް ހާސް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ނުވައެއް ލަހުން  ސާޅީސް  މިނިޓް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ޙާޟިރު އޮފީހަށް  (  ވެފައިވާކަމުގައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އޭވިއޭަޝންއިން   .6.2 ސިވިލް  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  ސިވިލް    2020އޮގަސްޓް    17މިނިސްޓްރީ  ގައި 

ވަނަ އަހަރު    2018ސިޓީގައި،    472/188/2020/18މިަޝނަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު  ސަރވިސް ކޮ

ފެންވަރުބަ މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ  އެއްވެސް  އޮތޯރިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ފޯމު މޯލްޑިވްސް  ލާ 

ހުށަހެޅި    ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރާފައިވަނީ މައްސަލަ  2019ފުރާފައިނުވާކަމަށާއި،  

ބަޔާންކޮށްފައި ެޝހެނާޒުގެކަމަށް  އާމިނަތު  ާޝޒްލީއާއި،  ފާޠިމަތު  ތެރެއިން  މައްސަލަ  ފަރާތްތަކުގެ  ވާއިރު، 

ހުށަހަޅާފައި  ފަރާތުން  މުވައްޒަފުންގެ  ރައްދުވި  ސަރވިސް  'ސިވިލް  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާ 

 ، ރުނަޒަރުކުރާއިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު' ތަކަށް 

ާޝޒްލީގެ   .6.2.1 އަހަރުގެ    2019ފާޠިމަތު   މަސައްކަތުގެ   މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް'ވަނަ 

އިން ލިބުނު ޖުމްލަ މާކުސް'  : ކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓާރސ6ްގެ 'ސެކްަޝން    'ފޯމު  ފެންވަރުބަލާ

ން )ނުވަދިހަ ފަހެއް ޕޮއިންޓް ފަންސާސް އިންސައްތަ( ލިބިފައިވާކަ   %92.50އިން އެ ފަރާތަށް  

ން ލިބޭނެ އެންމެ މަތީ މާރކްސްކަމުގައިވާ : ހާޒިރީ' ބައ5ިފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެ ފޯމުގެ 'ސެކްަޝން  

އިން    5% އިންސައްތަ(  އިންސައް  %3)ފަހެއް  މަރކްސް  )ތިނެއް  ފައިވާކަން ލިބިތަ( 

 'PERFORMANCE APPRAISAL ATTENDANCE'  ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ފޯމާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ

ޖެހިފައިވަނީ  ޔުލި ގަޑި  ާޝޒްލީ  ފާޠިމަތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   20މުގައި،  ދުވަހުކަމަށް  )ވިހި( 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

އަހަރުގެ  2019އާމިނަތު ޝެހެނާޒުގެ   .6.2.2  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް'  ވަނަ 

ލިބުނު ޖުމްލަ މާކުސް'    މަންސް އިންޑިކޭޓާރސްއިން: ކީޕަރފ6ޯގެ 'ސެކްަޝން    'ފޯމު  ފެންވަރުބަލާ

ފަރާތަށް   އެ  އިންސައްތަ(   %77.56އިން  ހައެއް  ފަންސާސް  ޕޮއިންޓް  ހަތެއް  )ހަތްދިހަ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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: ހާޒިރީ' ބައިން ލިބޭނެ އެންމެ މަތީ  5'ސެކްަޝން    ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެ ފޯމުގެ

އިންސައްތަ  %5މާރކްސްކަމުގައިވާ   އިން  )ފަހެއް  އިންސަ  2%(  މަރކްސް )ދެއެއް   އްތަ( 

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ލިބި

ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ    ޙާޟިރީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ   .6.3

 ރެއްގެ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، އަހަ  2.1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    271ގެ    2014  ގަވާއިދު

ޓަށްވުރެ )ތިން ސަތޭކަ( މިނި  300ގަޑިޖެހި، ގަޑިޖެހުނު މިނިޓްގެ ޢަދަދު  ސްދޮޅަސް( ދުވަސް  )ފަ  60ތެރޭގައި  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން    272އިތުރުވެފައިވާތީ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ގަވާއިދުގެ  

ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،   ވަކިކުރުމަށް  އިްޞވުމާއެވަޒީފާއިން  އެޅުމަށްލާޙިފިޔަވަކު  ކަނޑައެޅިފައިވާ    ޅު 

މޯލްޑިވްސް  )ފަހެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވާކާން    5ދާރީ ވުމަށް ރަސްމީ  ސަބަބުތަކަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު

އޮތޯރިޓީ ފަރާތްތަކަށްގައި    2019ކްޓޫބަރު  އޮ  22ން  ޓްރާންސްޕޯޓް  ހުށަހެޅި  ދީފައިވާ    މައްސަލަ 

ލަ  އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުވެއެވެ. މި ލިޔުމުގައި މައްސަ ން  ޔުންތަކުނުމުގެ ލިގެ ފުރުަޞތު' ދި'ޖަވާބުދާރީވުމު 

އަންނާނެކަމަށް  ސިފައެއް  ޢަމަލީ  އިްޞލާޙީފިޔަވަޅަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެޅުމަށް  ފަރާތްތަކާމެދު  ހުށަހެޅި 

ތެ   2019އޮކްޓޫބަރު    30ލަފާކުރެވެނީ   މުއްދަތުގެ  ދީފައިވާ  ކަމާއި،  ޖަވާބުދާ ގައި  ވެފަ ރޭގައި  އި  ރީ 

ކަނޑައަޅާފަނުވިނަ އަޅަން  އެޅޭނެކަމާއި،  އިޞްލާޚީފިޔަވަޅު  ގެނެވޭނީ،  މަވެސް  ބަދަލެއް  ފިޔަވަޅަށް  އިވާ 

ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އިދާރާއަށް ފެންނަ ހިނދެއްގައިކަމަށް   ފަރާތުން  އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތައް މުވައްޒަފުގެ 

 ގަކުރެވެއެވެ. ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަ 

ޓު އެންޑް ސިވިލް ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯ  2020ޖަނަވަރީ    07މިަޝނުން  ރވިސް ކޮވިލް ސަސި .6.4

ނަންބަރު   ފޮނުވާފައިވާ  ފަރުވާ  ޙާޟިރީ ސިޓީގައި،    ER/472/2020/01-188އޭވިއޭަޝންއަށް  އަށް 

ޓްރާންސްޕޯޑަކު ހުށަހަޅާފައިވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ގުޅިގެން  އޮތޯރިޓީގެ  ކުރުމާ  ރަ( )އެގާ  11ޓް 

މައްސަލައާ މުވަ ހުށަހަޅާފައިވާ  ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  ބެލިބެލުމުން،    އްޒަފުން  ކޮމިަޝނުން    މި ގުޅިގެން 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި  ފިޔަވަޅަކީ  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  މުވައްޒަފުން  ހާލަތުގައި 

ޅުތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒިފާއިން  ވާ ފިޔަވަކޮށްފައި)ނ( ގައި ބަޔާންވަނަ މާއްދާގެ    271ގެ    2014ގަވާއިދު  

 ކެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަކިކުރުން ނޫން ފިޔަވަޅުތަ

ޝެހެނާޒްއަށް   .6.5 އޮތޯރިޓީގެ   2020ޖަނަވަރީ    28އާމިނަތު  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް  ފޮނުވާފައިވާ  ގައި 

މޫސާއަށް  ޓީގަ( ސ2020ިޖަނަވަރީ    28)  A/INDIV/2020/28-202ނަންބަރު   ދުންޔާ   28އާއި، 

މޯލް  2020ޖަނަވަރީ   ފޮނުވާފައިވާ  ނަންބަރު ގައި  އޮތޯރިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް                         ޑިވްސް 

202-A/INDIV/2020/29  (28    ީސިޓީގައާއި، މަރްޔަމް އަްޝފާ ޙުސައިންއަށް  2020ޖަނަވަރ )28 

ފޮނުވާ   2020ޖަނަވަރީ   މޯލްޑިވްގައި  ޓްރާފައިވާ  ނަންބަރު   ންސްޕޯޓްސް                     އޮތޯރިޓީގެ 

202-A/INDIV/2020/34  (28    ީސިޓީގައާއި،2020ޖަނަވަރ )   ްމޫސާއަށ ޖަނަވަރީ    28ަޝޒްނާ 

 A/INDIV/2020/33-202ގައި ފޮނުވާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު    2020

އިބްރާހ2020ީޖަނަވަރީ    28) ޔާ( ސިޓީގައާއި،  ފޮނުވާފައިވާ    2020ޖަނަވަރީ    28ށް  ސިރުއަމް  ގައި 

(  2020ޖަނަވަރީ    28)  A/INDIV/2020/32-202ޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސް

ާޝޒުލީއަށް   ފާޠިމަތު  ޓްރާން  2020ޖަނަވަރީ    28ސިޓީގައާއި،  މޯލްޑިވްސް  ފޮނުވާފައިވާ  ސްޕޯޓް ގައި 

ނަންބަރު   އާމިނަތު 2020ވަރީ  ޖަނަ  A/INDIV/2020/30  (28-202އޮތޯރިޓީގެ  ސިޓީގައާއި،   )

ނަންބަރު  2020ޖަނަވަރީ    28އާދަމްއަށް   އޮތޯރިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް  ފޮނުވާފައިވާ          ގައި 

202-A/INDIV/2020/27  (28    ީސިޓީގައާއި،  2020ޖަނަވަރ ) ުޖަނަވަރީ    28އަށް  އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރ

 A/INDIV/2020/31-202ޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު  ވްސް ޓްރާންސްޕޯގައި ފޮނުވާފައިވާ މޯލްޑި   2020

ގައި ފޮނުވާފައިވާ މޯލްޑިވްސް   2020ޖަނަވަރީ   28ޢަލީ އަމީންއަށް  ( ސިޓީގައާއި،  2020ޖަނަވަރީ    28)

( ސިޓީގައި، އެ 2020ޖަނަވަރީ    28)  A/INDIV/2020/26-202ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު  

ވަޒީފައިން ވަކިކުރުމަށް  ފަރާތްތައް  ނަމަވެ   ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،  ކޮމިަޝނުން  ސަރވިސް  ސް  ސިވިސް 

ދިނުމަށް  އިސްތިއުފާ  ދީފައިވާތީ،  ފުރުަޞތު  ދިނުމުގެ  އިސްތިއުފާ  ކުރިން،  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން 
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  ން ލިޔުމުން އެންގުމަށް އަންގާފައިވާކަން ގެ ކުރި  10:00ގެ    2020ޖަނަވަރީ    29ބޭނުންވާނަމަ އެކަން  

 ވެ. ފާހަގަކުރެވެއެ 

ވަކިކުރި   .6.6 ވަޒީފާއިން  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ވަކިކޮށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ    2.1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    271ގެ    2014ގައި، ދިވެހި ސަވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ލިޔުންތަކު

ާޤނޫނުގެ  ށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެނަންބަރަ ގެ  ވަ  47  )ނ(  ވަނަ   3ނަ މާއްދާގެ 

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   2020ޖަނަވަރީ    29ތައް  ނަންބަރުގެ ދަށުން އެ ފަރާތް

  ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެ

 ، ރުކުރާއިރުޒަނަ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ   ޒު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ޝެހެނާއާމިނަތު .6.6.1

( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް' 2020ޖަނަވަރީ    29)  CSC/2020/00202(2)ނަންބަރު  

މަާޤމު އޮފިސަރގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ގޮސްފައިވަނީ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  އެ  އެ   ކަމާއި،ގައި، 

ރ. )ހަ ހާސް ފަސް ދޮޅަސް -/6,065މުސާރައިގެ ގޮތުގައި    ކުރެވުނު އިރުޒީފާއިން ވަކިފަރާތް ވަ

އެލަވަ ރުފިޔާ(، ސަރވިސް  ގޮތުގައި  ފަހެއް  )އެއް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ -/1,500ންސްގެ  ރ. 

އެލަވަންސް   ކޯ  އަދި ސަޕޯޓިންގ  ގޮތުގައި    2ރުފިޔާ(  ރުފިޔާ-/700ގެ  )ހަތް ސަތޭކަ  ( ރ. 

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޔާންކޮށްބަލިބިދެވޭކަމަށް 

ސަރވިސް  .6.6.2 ސިވިލް  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތަށް  އެ  ވަކިކޮށް  ވަޒީފާއިން  މޫސާ  ކޮމިަޝންގެ   ދުންޔާ 

( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް' 2020ޖަނަވަރީ    29)  CSC/2020/00204(2)ނަންބަރު  

އޮފިސަރގެ މަޤާމުކަމާއި، އެ   ކަސްޓަމަރ ސަރވިސްގައި، އެ ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ

ސަތޭކަ ރ. )ފަސް ހާސް ހަ  -/5,610ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

ގޮތުގައި   އެލަވަންސްގެ  ރުފިޔާ(، ސަރވިސް  އަދި -/2,000ދިހައެއް  ރުފިޔާ(  ހާސް  )ދެ  ރ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

ނަންބަރު:                                      މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމީހުން  08އާމިނަތު ޝެހެނާޒުއާއި އިތުރު   VTR/2020/30މައްސަލަ 
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އެލަވަންސް   ކޯ  ގޮތުގައި    2ސަޕޯޓިންގ  ރު-/700ގެ  )ހަތް ސަތޭކަ  ލިބިދެވޭކަމަށް ފިޔާ(  ރ. 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެ .6.6.3 ވަކިކޮށް  ވަޒީފާއިން  ޙުސައިން  އަްޝފާ  ފޮނުވާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް މަރްޔަމް  ފަރާތަށް   

( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި  2020ޖަނަވަރީ    29)   CSC/2020/00203(2)ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  

ގައި އަދާކު ޗިޓް'  ފަރާތް  އެ  ސަރވިސް ،  ކަސްޓަމަރ  ސިސްޓެންޓް  އެ  ގޮސްފައިވަނީ  ރަމުން 

މަޤާމުކަމާ ވަކިކުރެވުއޮފިސަރގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެ  ގޮތުގައި އި،  މުސާރައިގެ  އިރު       ނު 

ރ. )ހަތަރު ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް ރުފިޔާ(، ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ  -/4,465

 2ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް    ސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަދިރ. )އެއް ހާސް ފަސް  -/1,500ގޮތުގައި  

 ންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ބަޔާލިބިދެވޭކަމަށް  ރ. )ހަތް ސަތޭކަ ރުފިޔާ(  -/700ގެ ގޮތުގައި  

ކޮމިަޝންގެ  .6.6.4 ސަރވިސް  ސިވިލް  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތަށް  އެ  ވަކިކޮށް  ވަޒީފާއިން  މޫސާ  ަޝޒްނާ 

( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް' 2020ޖަނަވަރީ    29)  CSC/2020/00207(2)ނަންބަރު  

ރގެ މަޤާމުކަމާއި، އެ ފަރާތް  ގައި، އެ ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ ލައިސަންސިންގ އޮފިސަ

ރ. )ފަސް ހާސް ހަ ސަތޭކަ ދިހައެއް -/5,610ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

ރ. )ދެ ހާސް ރުފިޔާ( އަދި ސަޕޯޓިންގ -/2,000ގޮތުގައި  ރވިސް އެލަވަންސްގެ  ރުފިޔާ(، ސަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ލިބިދެވޭކަމަށް  ރ. )ހަތް ސަތޭކަ ރުފިޔާ(  -/700ގެ ގޮތުގައި    2ކޯ އެލަވަންސް  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ސް ކޮމިަޝންގެ އިބްރާހީމް ޔާސިރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިވިލް ސަރވި .6.6.5

( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް' 2020ޖަނަވަރީ    29)  CSC/2020/00209(2)ބަރު  ނަން

ފަރާތް  އެ  މަޤާމުކަމާއި،  ޑިރެކްޓަރގެ  ޑެޕިއުޓީ  ގޮސްފައިވަނީ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  އެ  ގައި، 

ކަ ހަތްދިހަ ރ. )ހަތް ހާސް އަށް ސަތޭ-/7,875ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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އެލަފަހެ ސަރވިސް  ރުފިޔާ(،  ގޮތުގައި  އް  އަދި -/2,000ވަންސްގެ  ރުފިޔާ(  ހާސް  )ދެ  ރ. 

ގޮތުގައި   އެލަވަންސްގެ  ކޯ  ރުފިޔާ( -/2,205ސަޕޯޓިންގ  ފަހެއް  ދުއިސައްތަ  ހާސް  )ދެ  ރ. 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ލިބިދެވޭކަމަށް 

ރވިސް ކޮމިަޝންގެ  ފޮނުވާފައިވާ ސިވިލް ސަ ކޮށް އެ ފަރާތަށްވަޒީފާއިން ވަކި  ޠިމަތު ާޝޒުލީފާ .6.6.6

( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް' 2020ޖަނަވަރީ    29)  CSC/2020/00205(2)ނަންބަރު  

ގޮސްފައިވަނީ   އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  އެ  އެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ގައި،  މަާޤމުކަމާއި،  އޮފިސަރގެ 

ހާސް ހަތަރު   ރ. )ހަތަރު-/4,465ގައި  މުސާރައިގެ ގޮތު  ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު

ގޮތުގައި   އެލަވަންސްގެ  ރުފިޔާ(، ސަރވިސް  ފަހެއް  ފަސްދޮޅަސް  )އެއް -/1,500ސަތޭކަ  ރ. 

ރ. )ހަތް  -/700ގެ ގޮތުގައި    2ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަދި ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  

 ކުރެވެއެވެ.ވާކަން ފާހަގަބަޔާންކޮށްފައިލިބިދެވޭކަމަށް  ސަތޭކަ ރުފިޔާ( 

އާ .6.6.7 ދަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ އާމިނަތު 

( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް' 2020ޖަނަވަރީ    29)  CSC/2020/00206(2)ނަންބަރު  

ރގެ  ސަރވިސް އޮފިސަ ގައި، އެ ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ އެ ސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ  

ރ. )ހަ -/6,065ރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  މަޤާމުކަމާއި، އެ ފަ

ގޮތުގައި   ފަހެއް ރުފިޔާ(، ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ  )އެއް -/1,500ހާސް ފަސް ދޮޅަސް  ރ. 

ރ. )ހަތް  -/700ގެ ގޮތުގައި    2ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަދި ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ލިބިދެވޭކަމަށް  ކަ ރުފިޔާ( ސަތޭ

އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ  .6.6.8

( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް' 2020ޖަނަވަރީ    29)  CSC/2020/00205(2)ނަންބަރު  

އެ އަ ގައި،  ފަރާތް  ގޮސްފައިވަނީ  ޕްރޮގްރާމަރގެ    ދާކުރަމުން  ކޮމްޕިއުޓަރ  އެސިސްޓެންޓް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ރ. )ހަތަރު -/4,465މަޤާމުކަމާއި، އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

-/1,500ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް ރުފިޔާ(، ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

-/700ގެ ގޮތުގައި    2ޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  ސަޕޯ  ސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަދިސް  ހާސް ފަ   . )އެއްރ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ލިބިދެވޭކަމަށް . )ހަތް ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ރ

ޢަލީ އަމީން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު  .6.6.9

(2)CSC/2020/00208   (29    ީވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް' ގައި، އެ 2020ޖަނަވަރ' )

ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭަޝންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމުކަމާއި، 

ރ. )ހަތަރު ހާސް ހަތަރު -/4,465އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

ފަސްދޮ ގޮތުގައި  އް ރު ފަހެޅަސް  ސަތޭކަ  އެލަވަންސްގެ  )އެއް -/1,500ފިޔާ(، ސަރވިސް  ރ. 

ރ. )ހަތް  -/700ގެ ގޮތުގައި    2ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަދި ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ލިބިދެވޭކަމަށް  ސަތޭކަ ރުފިޔާ( 

)ަވޒާީފާއބެހޭ    2/ 2008ަކަމްށ ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ  ްނާވ ަސބެަބްއ ޮއެވެގްނަކީށެގަވިކުކެރޭވީނ ެއުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ   .7

ާޤޫނުނ( ަގއި ަބާޔްނކޮށަްފިއ ޮއނަްނަކާމިއ، އެ ަސބަަބކީ ެއަކީށގެނާްވ ަސބެަބްއަކަމށް ނެުފްނނަ ޙާލުަތަތުކަގއި ަޝުކވާ  

ެއ ަފާރްތ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކރި  ، ުރަފިއާވިއަފަކްށ ިލބީިދަވަނ ާމއާްދިއްނ ުމަވްއަޒ 28އުފުުލުމެގ ަޙްއުޤ ެއ ާޤޫނުނެގ 

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

  ފާއިންވަޒީ   ރާތްތައްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި    ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނޮކށަްފިއ ޮއްނނަަކާމިއ، 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކޮށްފައި އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ކޮމިަޝންވަނީ  ސަރވިސް    ގެސިވިލް 

 ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަވކޮިކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ  ުފ ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއަޒ  ަމްއސަަލެއްއަގިއ،   ުހށެަހޭޅ   ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .8

ޯތ ބެލުުމަގިއ ެދ ުޢްނުޞެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ، ެއީއ  ޯތ ުނވަަތ ެއަކީށގްެނާވ ަސަބެބްއ ޮއެވެގްނަމުކްނިންނުމ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ަހިއޯކުޓގެ  ،  ަމއުޟީޫޢ  ިދވިެހރްާއޭޖެގ  ބުެލްނަކން،  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ 

ެއނޭގްއާޔިޟަޤ  HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ަންނަބުރ   ަމއުޟީޫޢ  ިއްނ  ިމޮގުތްނ  ަކާމިއ، 

ުމަވްއޒަަފކު   ިޚާޔުރުކާރ ައސަާސީކ  ަފާރަތުކްނ  ަވިކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ޭދ  ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ  ޢަދުުލެވިރަކަމީކ، 

ިއުތ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށވުުމެގ  ަވިކުކުރަމށް  ަދުށަވޒާީފިއްނ  ޚާިޔުރުކާރ އާަސެސްއެގ  އެ  ން  ުރން 

ެއްނމަެހިއ ުޢްނުޞުރަތްއ  ުފިރ ިއުޖރީާއ ޢަދުުލެވިރަކން  ަހަމުކަރްނޖޭެހ  ެއނޭގަކާމިއ،  ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން 

ުލްނަތއް  ާޤިއުމުކުރަމީކ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ޢަދުުލެވިރ ންިނުމަމަކްށ ާވޞުިލުވަމްށޓަަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ެބ

ާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ  ުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ، ިދވިެހޖޭެހ އި ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނ

ެދްނެނުވުނ ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއ ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ބަާވުތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނކަން  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ެތއް އެ   މާއާްދެގ )ނ( ަގއި، ައނގުަބން ޭދ ަނޭޞަޙަވަނ   264ެގ    2014ވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  ިދވިެހ ިސ .9

)ެއެކްއ( އަަހުރގެ ުމއަްދުތެގ ެތޭރަގއި ިއުތރު ކެުށއް ނުުކާރަކަމްށާވަނަމ، އެ    1ަނޭޞަޙެތްއ ޭދ ާތީރޚްުނ ފިެށގްެނ  

އެ ަގާވއުިދެގ    ތާީއިއ، ބާޠުިލާވެނަކަމށް ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ުމަވްއޒެަފްއ ިއޞާްލުޙ ީވަކަމށް ބަަލިއ އެ ަނޭސޙުަތެގ ިލުޔން  

)ެދެއއް( އަަހުރެގ    2 ިލުޔުމްނ ޭދ ަނޭޞޙެަތްއ ެއ ނޭަޞަޙެތްއ ޭދ ާތީރޚްުނ ެފިށެގން  ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ަގިއ   266

ެއ   ީވަކަމްށބަލިައ  ިއޞާްލުޙ  މަުވްއޒުަފ  ެއ  ަކަމްށާވަނމަ،  ުނުކާރ  ކުށްެއ  އުިތުރ  ެތޭރަގިއ  ަނޭޞަޙތް  ުމއަްދުތެގ 

ުހށަަހާޅށަްފިއާބޠުިލާވެނަކމްަށ ބާަޔްނޮކ  ަވނަ    2014ަފިއާވ، ުދނާްޔ ޫމާސއްަށ  ާވީތ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތުން 

ަންނަބރު   ޮއޯތިރީޓެގ  ްޓާރްންސޯޕޓް  ދަީފިއާވ  ދޭ    202A/202/2014/09(OTHER)އަަހުރ  'ައނަގބުަހްނ 

އޯޮތިރީޓގެ    ންްސޯޕްޓަގިއ ދަީފިއާވ ްޓާރ  2014ެއްޕރްީލ     24ަނސަޭހްތ' ިލުޔާމިއ، ަމްރަޔްމ އަޝާްފ ުޙަސިއްނައްށ  

'ައނގަބަހްުނ ޭދ ަނސަޭހްތ' ިލުޔާމިއ، ިއްބރީާހްމ ާޔިސުރައށް    202-A/INDIV/2014/38(OTHER)ަންނަބުރ  

 202-A/202/2015/01(OTHER)ަގއި ދަީފިއާވ ްޓާރްންސޕްޯޓ އޯޮތިރީޓގެ ންަނަބުރ    2015ާމިރުޗ    04

ޓް  ަގިއ ދަީފއާިވ ްޓާރްންސޯޕ  2018ާމިރުޗ    14  ިއްނައްށ' ިލުޔމިާއ، ަމްރަޔްމ ައޝާްފ ުޙަސ'ައނަގބުަހްނ ޭދ ަނސަޭހްތ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

ނަންބަރު:                                      މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމީހުން  08އާމިނަތު ޝެހެނާޒުއާއި އިތުރު   VTR/2020/30މައްސަލަ 
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'ިލުޔުމން ޭދ ަނސަޭހްތ' ިލޔަުމްށ މި ަމްއސަަލ    202-A/INDIV/2018/25(OTHER)ޮއޯތިރީޓގެ ަންނަބރު  

 ިންނުމުމަގިއ ރާިޢަޔްތުކެރވަުފިއ ުނާވެނެއެވ. 

ޢަދުލުވެރިކަން    މައުޟޫޢީގައި  ކުރުމުކިވަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް  ވަޒީފާއިން    ފަރާތުގެމައްސަލަ ރައްދުވި   .10

 ؛ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު

 ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ަގިއ   263ެގ    2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ   .10.1

މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފެއް  ސަރިވސްެގ  ސިިވލް  ދިެވހި  އެޅުމަކީ،  ފިޔަވަޅު  ޒިންމާ  'އިޞްލާޙީ  ފަރުާވކުޑަކޮށްެގން، 

ދިެވހިމަސައްކަނުއުފުލައިެގން،   ދަށްެވެގން،  އަޚުލާޤު  އޮފް  ތުެގ  ކޯޑް  ަގާވއިދާއި،  ޤާނޫނާއި  ސަރިވސްެގ  ސިިވލް 

ކުރި ނުަވތަ ނުކުރި ޢަމަލެއްެގ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައިެގން، އެކަމެއް ރަނަގޅު   ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުެވެގން، އެ މީހަކު

 '.ޅު އެޅުމެެވފިޔަވަ  ކުރުމަށް

 ަވަނ ާމއާްދަގިއ    264، ެއ ަގާވއުިދެގ  ާވކާަމިއިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއ

ކުރުމަށް، ރަނގަޅު  ފެންަވރު  ޚިދުމަތުެގ  ކުރުމަށާއި  ރަނަގޅު  އަޚުލާޤު  މަސައްކަތުެގ  ދުޅަހެޔޮ  'މުަވއްޒަފުންެގ  އަދި 

އެ   ކުރުމަށް،  ގާއިމު  މާހައުލެއް  ނުަވތަމަސައްކަތުެގ  ސުޕަވައިޒަރު  މަސައް މުަވއްޒަފެއްެގ  މުވައްޒަފެއްެގ  ކަތް  އެ 

ބަލައި، ަވުގތުން ަވުގތަށް މުވައްޒަފަށް މަުގދައްކައި  ކުން މުަވއްޒަފުންެގ މަސައްކަތްލެހެއްޓުމާ ހަާވލުެވ ހުރި ފަރާތަބެ

 '.އިރުޝާދު ދޭން ާވނެއެެވ

 ަވަނ ާމއާްދަގިއ    271  ަގާވއުިދެގ  ެއިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކާަމިއ،  

ނަސޭހަތްދީެގން މުވައްޒަފުންނަށް   ޒަފަށް އަނަގބަހުން ނުަވތަ ލިޔުމުން، މުަވއް)ހ( މި ދަރަޖައިެގ ކުށެއް ކޮށްފި ނަމަ '

  .އިޞްލާޙުުވމަށް ފުރުޞަތު ދޭން ާވނެއެވެ 

 )އެކެއް(:1ަވޒީފާެގ ކުށުެގ ދަރަޖަ 

 ފަރުާވ ކުޑަ ކުރުން  ކުރުމާއި ަވޒީފާެގ ޒިންމާ އުފުލުމުަގއިހަާވލު ކޮށްފައިާވ މަސައްކަތަށް ފަރުާވ ކުޑަ  .1

 .ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު ނުކުރެުވން މަސައްކަތެއް ނިންމަންޖެހޭ އަަވސް މިނުަގއި ސައްކަތްތައް އެރެޭވ މަ ކުހަާވލު .2

 ަވޒީފާއަށް ހާޒިރު ވުމުަގއި: .3



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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މިނުޓަށްުވރެ އިތުރުުވން.    30އަދަދު   މިނެޓުގެ )ފަހެއް( ދުަވހު ަގޑިޖެހި، ަގޑި ޖެހުނު    5މަހެއްެގ ތެރޭަގއި   .3.1

  ނުަވތަ

މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުުވން.  75 މިނެޓުެގ އަދަދުދުަވހު ަގޑިޖެހި، ަގޑިޖެހުނު    15ަގއި  އަހަރު ދުަވހުެގ ތެރޭ .3.2

  ނުަވތަ

 )އެކެއް( ދުަވހު ަވޒީފާއަށް ހާޒިރު ނުުވން  1 .3.3

 . ކިޔަމަންތެރިކަން ކުޑަުވން އި އަމުރަށާއި އެންުގންތަކަށްމަސައްކަތު ދާއިރާގައި މުަވއްޒަފު ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާ  .4

 .... 

ދަ މި  ނަމަޖައިެގ  ރަ)ށ(  ކޮށްފި  ަވޒީފާެގކުށެއް  ތަކުރާރުާވނަމަ،  ފުރުޞަތުދީ  ުވމަށް  އިޞްލާޙު  އެ   ،  ފަންތީަގއި 

ަވޒީފާއަށް މުއްދަތަކަށް  ަވކި  ދަށްކުރެިވދާނެކަމާއި،  މަޤާމު  ހުރުމަށް މުަވއްޒަފެއްެގ  ނުަވތަ    ނުނިކުމެ  އެންގިދާނެކަން 

 .ކުރެޭވނެއެެވ އަންަގއި އިންޒާރު ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެކަން 

 )ދޭއް(:  2ަވޒީފާެގ ކުށުެގ ދަރަޖަ 

ކޮންޑަކްޓާއި،  .1 އޮފް  ކޯޑް  ަގވާއިދާއި،  ޤާނޫނާއި،  ކޮމިޝަންެގ ސަރކިއުލަރތަކާއި   ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ 

ލާފުނުާވ ޮގތުެގ  އަދާކުރާ އޮފީހުން ހަދާފައިާވ ަގާވއިދާއި، މި ަގވާއިދާ ޚި މުަވއްޒަފެއް ަވޒީފާއެންުގންތަކާއި އެ  

 ؛އެކަށައަޅާފައިާވ ޕޮލިސީތަކާ މަތީން

 .ަގސްތުގައި ޚިލާފުުވން  .1.1

 .އެއިންކަމަކަށް އިހުމާލުުވން  .1.2

 .ސީއަކާ ޚިލާފުުވންޕޮލި ފަރުާވކުޑަ ކުރުމުެގ ސަބަބުން އެއިން ޤާނޫނަކާ ނުަވތަ ަގވާއިދަކާ ނުަވތަ  .1.3

 :ަވޒީފާއަށް ހާޒިރު ވުމުަގއި .2

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

 މިނުޓަށްުވރެ އިތުރުުވން. ނުަވތަ 

ޮގތުެގ މަތީން އެންުގމަކާ ނުލައި ވިދި ިވދިެގން   .2.2 އަށް  ދުަވހަށް، ަވޒީފާ  ))ތިނެއް   3މި ަގާވއިދުގައިާވ 

 ހާޒިރުނުެވ ހުރުން. ނުަވތަ 

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

 .ހާޒިރުނުެވ ހުރުން

އިރުޝާދަކާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގ   ޤާނޫނާއި ަގާވއިދާ އެއްޮގތްާވ ޮގތަށް މުވައްޒަފުެގ އިސްކޮށް ހުންނަ ެވރިޔަކު ދޭ .3

 .ކުރުމުަގއި އިހުމާލުުވން ން މަސައްކަތް ަގސްތުގައި ނުކުރުން، ނުަވތަމަތީ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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 ... 

ދަށް ކުރުން، ަވޒީފާއަށް   މި ދަރަޖައިެގ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ، އެކުށެއްެގ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި، ަވޒީފާެގ ފަންތި  )ނ(

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

 .ދާނެއެެވ

 )ނެއް)ތި 3ަވޒީފާެގ ކުށުެގ ދަރަޖަ 

 އިހުމާލުުވން  އިޞްލާޙީ ފިޔަަވޅު އަޅަންޖެހޭ ފަދަ މުަވއްޒަފަށް އެފަދަ ފިޔަަވޅެއް އެޅުމުަގއި .1

 :ަވޒީފާއަށް ހާޒިރު ވުމުަގއި .2

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

 އިތުރުުވން. ނުަވތަ 

ަގވާއިދުގައި  .2.2 ިވދިެގން  މި  ވިދި  ޮގތުެގ މަތީން އެންުގމަކާ ނުލައި  ަވޒީފާއަށް  ( 7ާވ  ހަތެއް( ދުަވހަށް، 

 ހާޒިރުނުެވ ހުރުން. ނުަވތަ 

ދުަވހު ަވޒީފާއަށް    15ތެރޭަގއި   ކާއި ނުލައި އަހަރު ދުަވހުެގމި ަގާވއިދުގައިާވ ޮގތުެގ މަތީން އެންުގމަ .2.3

 .ހާޒިރުނުެވ ހުރުން

 .ފަރާތެއް ެގންގުޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުން ރާތެއް ަވޒީފާގައި ެގންުގޅުން އަދި އެފަދަމި ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް އެއްެވސް ފަ .3

'... 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައްތަކުގެ ތެރެއިން ދުންޔާ މުސާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ  އިރު،  މި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ވާފަރު   މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަ ކުރުމާއި ވަޒީފަގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގައި

'އަނގަބަހުންދޭ    202-A/INDIV/2019/32(OTHER)ގައި ދީފައިވާ ނަންބަރު    2019ޖުލައި    04

 2019ސެޕްޓެންބަރު    25އަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން  ޙާޟިރީސޭޙަތް' އާއި،  އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު  ނަ

'އަނގަބަހުންދޭ ނަސޭޙަތް' އާއި،   202-A/INDIV/2019/78(OTHER)ގައި އެ ފަރާތަށް ދީފައިވައިވާ  

އަ އެއްބާރުލުމާއި  ދޭންޖެހޭ  މުވައްޒަފު  ދާއިރާގައި  އެންގުންތަކަށް  މަސައްކަތު  ކިޔަމަންތެރިކަން  މުރަށާއި 

ސަބަބުން ފަރާތަ  ކުޑަވުމުގެ  ނަންބަރު                       2019ނޮވެންބަރު    27  އްއެ  ދީފައިވާ  ގައި 

(OTHER)202-A/INDIV/2019/107    ްއަނގަބަހުންދޭ ނަސޭޙަތް' ފިޔަވައި، އިތުރު އިޞްލާހީފިޔަވަޅެއ'

ިދވިެހ ިސވިލް  މެދު އަޅާފައިވާކަން އެނގެންނެތަތީ،  ތަކާފަރާތްމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  
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ާމއާްދަގިއ ބާަޔްނ  264އިަދ  ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ(    263ެގ    2014ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ   ަފިއވާ  ޮކްށަވނަ 

ަފާރްތަތއް    271ފަަދިއްނ،   ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ުކުރުމްނ،  ުކއަްތެކއް  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ާމއްދަާގިއ  ަވަނ 

 ައޅާފިައެންތަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ަތްއ ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވުޅައަޅްނޖޭެހ ުހރާިހ  ްށ  ިއޞާްލުޙުކުރަމ

ގަވާއިދުގެ .10.2 ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ވަޒީފާ  271  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  މާއްދާގާއި،  އަށް  ވަނަ 

  300)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހު ގަޑިޖެހި، ގަޑި ޖެހުނު މިނެޓުގެ އަދަދު    60އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  ވުމުގައި  ޙާޟިރު

ދަރަޖަ   ކުށުގެ  ވަޒީފާގެ  އިތުރުވުމަކީ  މިނެޓަށްވުރެ  ކުށެއްކަމަށް )ތި  3)ތިންސަތޭކަ(  ގެ  ނެއްގެ( 

މައްދާ  މި  ކުށެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ބަލަންވަނީ،  ގެ  ކަނޑައެޅުމުގައި  އްކޮށްފައިވޭތޯ 

ވަޒީފާއަށް   މުވައްޒަފު  މުއްދަތެއްގައި  ކައިރި  އެކަށީގެންވާ  ދުވަހާ  އެޅޭ  ފިޔަވަޅު  އިްޞލާޙުކުރުމަށް 

ދިވެހި ސިވިލް  ކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން  ޙާޟިރުވުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތަށް

ަގއި ބާަޔްނކޮށަްފިއވާފަަދިއްނ ަވޒާީފައްށ    2.1)ނ( ެގ  ވަނަ މާއްދާގެ    271ގެ    2014ދު  ސަރވިސް ގަވާއި

  300ިމނުެޓެގ އަދުަދ   )ަފސޮްދަޅްސ( ުދވުަހ ގިަޑޖިެހ، ަގިޑ ޖުެހުނ  60ުވުމަގިއ އަަހެރްއެގ ެތޭރަގިއ  ޙިާޟުރ

ޖޫން  13 ާއިމނަތު ޝެެހާންޒެގ  ުމަގއި ރާިޢަޔްތކޮށަްފިއަވީނ)ިތން ސޭާތެކ( ިމނަެޓްށުވރެ ިއތުުރވަެފިއޭވޯތ ބުެލ

ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚާޟިރި ރިޕޯޓަކަށްކަމާއި، ދުންޔާ މޫސާގެ    2019ޖޫން    12އިން    2018

ޚާޟިރި    2018ޑިސެންބަރު    23އިން    2017ޑިސެންބަރު    24 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ނިޔަލަށް  ގެ 

ގެ ނިޔަލަށް    2019މާރިޗު  19އިން  2018ޗު މާރި 20 އަްޝފާ ޙުސައިންގެ ރިޕޯޓަކަށްކަމާއި، މަރްޔަމް

 2019މާރިޗު    19އިން    2018މާރިޗު    20ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚާޟިރި ރިޕޯޓަކަށްކަމާއި، ަޝޒްނާ މޫސާގެ  

އިން   2018މާރިޗު    01 ޚާޟިރި ރިޕޯޓަކަށްކަމާއި، އިބްރާހީމް ޔާސިރުގެ  ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

  28ށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚާޟިރި ރިޕޯޓަކަށްކަމާއި، ފާޠިމަތު ާޝޒުލީގެ  ގެ ނިޔަލަ  2019ފެބުރުވަރީ    28

މްގެ  ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚާޟިރި ރިޕޯޓަކަށްކަމާއި، އާމިނަތު އާދަ  2019މޭ    27އިން    2018މޭ  

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  2019ޖޫން    23އިން    2018ޖޫން    24 ނިޔަލަށް  ރިޕޯޓަކަށްކަމާއި،   ގެ  ޚާޟިރި 

ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ    2018ނޮވެންބަރު    28އިން    2017ނޮވެންބަރު    29ބްރާހީމް އަބޫބަކުރުގެ  އި
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ގެ ނިޔަލަށް   2019ނަވަރީ  ޖަ  30އިން    2018ޖަނަވަރީ    31ޚާޟިރި ރިޕޯޓަކަށްކަމާއި، ޢަލީ އަމީންގެ  

ރިޕޯޓަ ޚާޟިރި  މައްސަ ގެންއޮންނައިރު،  އެނ  ންކަށްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅި  މި  މައްސަލަ  ލައިގައި 

އޮކްޓޫބަރު   22ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު ދީފައިވަނީ  

ގައި    2020ޖަނަވަރީ  29ށަހެޅި ފަރާތްތައް ވަޒިފައިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ގައި ކަމާއި، މައްސަލަ ހު  2019

ޅު އަޅާފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާމެދު ޙާޟިރީއަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުމާ ގުޅިގެން ފިޔަވަމަށްވީއިރު،  ކަ

ކުރެވުނު މައްދަތުތަކުގެ އިސްވެބަޔާންކަމާއި،  ފަހުންކަމަށް ދެކޭ ރެ ދުވަސްވީ ތާ އެކަށީގެންވާވަރަށްވުއެކަން ހިނގި

މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ރައްދުވި    43ސާސީގެ  ޙާޟިރީއާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅުއެޅުމަކީ ާޤނޫނު އަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި   43ވޭކަމާއި، އެހެނީ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ަޤބޫލުކުރެ 

މީހަކާމެދު ވެސް ާޤނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ޢަދުލު އިންޞާފުގެ    އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ކޮންމެ

ޙައްެޤއްހަ ލިބިގެންވާ  އެމީހަކަށް  ކަންކުރެވުމަކީ  މިނެއްގައި  އަވަސް  އެކަށީގެންވާ  އެއްގޮތަށް  ކަމަށް  މަތަކާ 

ާޤނޫނުއަސާސީއިން  ގޮތުން  ހުރި  ޢަމަލުތައް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ    ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ޙައްަޤ އަސާސީ  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަމަށް  ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ  އުނިކަމެއް  ކަށް 

 ބުރަވެވެއެވެ. 

 މާއްދާގައި، މުވައްޒަފުން ކުރާ އާދައިގެ ކުދިކުދި  ވަނަ  265ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު   .10.3

ގައިވާ ކުށްތައް އިާޞލާޙުކުރުމަށް އަޅާ    1ކުށުގެ ދަރަޖަ    ކުށްތަކާއި، އެ ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި

މުވައްޒަފު ވަނަ މާއްދާގައި،    266ގޮތުގައި އަނގަބަހުން ނަޭޞޙަތްދެވޭނެކަމާއި، އެ ގަވާއިދުގެ   ފިޔަވަޅެއްގެ

ޙު ގައިވާ ކުށްތައް އިްޞލާ  1ބަލައި ކުށުގެ ދަރަޖަ   ކުދިކުދި ކުށްތަކާއި، އެ ކުށެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށްކުރާ  

ވިފައިވާ ކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އަދި އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދެ

ނަސޭޙަތްދެވޭނެކަމާއި،   ގަވާއިދުގެ  ލިޔުމުން  މާއްދާ  267އެ  ދަށްވެ  ގައި،  ވަނަ  އަޚުލާުޤ  މުވައްޒަފެއްގެ 

ގައި ނުވަތަ    2ޒަފެއް ކުރިކުށަކީ ކުށުގެ ދަރަޖަ  ނުވިނަމަ، ނުވަތަ މުވައް ނަސޭހަތްތެރިވުމުން ވެސް އިްޞލާޙު

ކު ގައި ހިމެނޭ  3 އަޅާނެ ފިޔަވަޅު ފަދަ  ކޮށްފި ނަމަ  ތަކުރާރު  ތަކުރާރު ނުކުރުމަށާއި،  އެކަން   ށެއްނަމަ 
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އަދި    2ކުށުގެ ދަރަޖަ  ވަނަ މާއްދާގައި،    268އެ ގަވާއިދުގެ  އިންޒާރު ދެވިދާނެކަމާއި،    ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން

އެ މުވައްޒަފެއް   ށް ބަލައި ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަހިމެނޭ ގައި  3

 މަސައްކަތަށް ނުރަގަނޅު އަސަރު  އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް ނެރުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން އެހެން މުވައްޒަފުންނަށާއި، 

ވަތަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން  މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ނު ކޮށްފާނެ ކަމަކަށްވާތީވެ، އެ މުވައްޒަފަކަށް

 ގައި   3ކުށުގެ ދަރަޖަ  ވަނަ މާއްދާގައި،    269އެ ގަވާއިދުގެ  ންގިދާނެކަމާއި،  މަނާކޮށް އެކަން އޭނާއަށް އެ

އެ މުވައްޒަފެއް   ން ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައިހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއި

މަާޤ ގަވާއިހުރިފަންތީގެ  އެ  ކުރެވިދާނެކަމާއި،  ބަދަލު  މަާޤމަކަށް  ދަށްފަންތީގެ  ވަނަ   270ދުގެ  މަށްވުރެ 

ދަރަޖަ   ކުށުގެ  ކުށެއް    3މާއްދާގައި،  ތެރެއިން  ކުށްތަކުގެ  ހިމެނޭ  ސަބަ ގައި  އެކުށުގެ ކުރުމުގެ  ބުން 

ށް ނުވާނަމަ އެ މުވައްޒަފެއް  އެކަށީގެންވާ ކަމަކަ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަކީ

ބަޔާން ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް  ސިވިލް ވަޒީފާއިން  ދިވެހި  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނުފަދައިން  ކޮށްފައިވާއިރު، 

ގާއި، ޙާޟީރީއަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުން ގިންތިކޮށް، މަހެއްގެ ތެރޭގައި  ވަނަ މާއްދާ   271ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  

ތަ )ތިރީސް( މިނުޓަށްވުރެ އިތުރުވުން ނުވަ  30ޑި ޖެހުނު މިނެޓުގެ އަދަދު  )ފަހެއް( ދުވަހު ގަޑިޖެހި، ގަ   5

 ފަހެއް(  )ހަތްދިހަ  75)ފަނަރަ( ދުވަހު ގަޑިޖެހި، ގަޑިޖެހުނު މިނެޓުގެ އަދަދު    15އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  

ވުމުގައި  ޙާޟިރުއަށް  )އެކެއް( ގެ ކުށެއްކަމާއި،  ވަޒީފާ  1މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުވުމަކީ ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ  

)ސަތޭކަ    150ޖެހި، ގަޑި ޖެހުނު މިނެޓުގެ އަދަދު  )ތިރީސް( ދުވަހު ގަޑި  30އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  

ކުށު ވަޒީފާގެ  އިތުރުވުމަކީ  ވަޒީފާއަށް   2ގެ ދަރަޖަ  ފަންސާސް( މިނުޓަށްވުރެ  ކުށެއްކަމާއި،  ގެ  )ދެއެއް( 

  300ދޮޅަސް( ދުވަހު ގަޑިޖެހި، ގަޑި ޖެހުނު މިނެޓުގެ އަދަދު  )ފަސް  60އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  ވުމުގައި  ޙާޟިރު

ދަރަޖަ  )ތިންސަތޭކަ ކުށުގެ  ވަޒީފާގެ  އިތުރުވުމަކީ  މިނެޓަށްވުރެ  ކުށެއްކަމަށް   3(  ގެ  )ތިނެއްގެ( 

ގޮތުން ޙާޟިރީ ވާއިރު،  ބަޔާންކޮށްފައި އިްޞލާޙުކުރުމުގެ  މުވައްޒަފު  ސަބަބުން  ކުރުރުމުގެ  ފަރުވާކުޑަ  އަށް 

ފިޔަވަޅުކަމާއި،    ޅަންޖެހޭ)އެކެއް( ގެ ކުށެއް ކުރުމުން އަ  1ކުށުގެ ދަރަޖަ  ވަޒީފާގެ  އަޅަންޖެހޭނި  ފުރަތަމަ  

އަޅައި އިޞްލާހުވުމަށް  )އެކެއް( ގެ ކުށެއް ކުރުމުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު  1އަދި އެފަދައިން ކުށުގެ ދަރަޖަ  
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)ތިނެއް( ގެ   3ށުގެ ދަރަޖަ  ފުރުަޞތު ދިނުމެއްނެތި، ޙާޟިރީއަށް ފަރުވާ ކުޑުކުރުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ ކު

)ތިނެއް( ގެ ކުށެއް   3އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ  އެ މާއްދާކުށެއް ކުރިކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  

  ބުރަނުވެއެވެ.ކުރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެކަމަށް

  ެދ   ަވިކކެުރޭވީނ  ިއްނ ަވޒާީފ  ޭއާނެގ  ުމަވްއޒެަފްއ  އާަދުކަރުމނާްދ  ަވޒާީފ  ދުަށްނ  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ .10.4

  ިދނަުމާކނަުލިއ  ނިޯޓްސ  އިަދ  ޙަާލާތިއ   ަވިކކާުރ  ޒާީފިއްނ ަވ  ށްފުަހިދުނަމ  ނިޯޓްސ   ެއީއ  ޙަާލެތްއަގިއަކާމިއ، 

ުހށެަހޅަިފއި ިމާވ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ    ެއގުޮތން، ،  ޮއްނަނަކާމިއ  ެއނެގްނ ޙާލްަތަކްނ   ަވިކުކާރ  ަވޒާީފިއްނ

ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމ  ެނިތަކަވކޮިކށަްފިއަވީނ ނޯޓެިހްއ ިދުނެމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަްތއް  ަރއުްދިވ  ން  އް 

 ޤަޟިއްޔާގައި  HC-A/77/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  

ަވ ތެރޭަގއި"...  ތަރަހައިެގ  އެޤާނޫނުެގ  ބަލާއިރު،  ޤާނޫނަށް  ދިނު ޒީފާއާބެހޭ  ނޯޓިހެއް  މުވައްޒަފަކު،  ނުލައި ހިމެނޭ  މަކާ 

ަވޒީފާއާބެހޭ ހަމައެކަނި  ަވކިކުރެޭވނީ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތުގައި އެމާއްދާަގއި ަވނަ    23  ޤާނޫނުެގ  ަވޒީފާއިން  މާއްދާގައި 

 ..."  އެނޭގކަމާއި، އިާވ ޮގތުެގމަތިންކަންބަޔާންކޮށްފަ

ަމްއ ަވޒާީފިއން  ަފރުާތގެ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ،  ަފާރތް  މިފަަދިއްނ  ުހށަހިެޅ  ސަަލ 

ަންނބުަރ   ާޤޫނުނ  ެގ)ަވޒާީފ  2/ 2008ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ާޤޫނުނ(  ެއްއޮގްތވާ    23  ާއބޭެހ  ާމއާްދއާ  ަވަނ 

 ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ޮގުތެގަމިތނޯްތ

ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   .10.5 ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ވަކިކުރެވޭނީ ދެ ަޝރުޠެއް ޒީފާއިންވަން" މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު  ވަކިކުރު

 HC-A/208/2010އަދި    HC-A/24/2010ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވެސް  އެނޫން  އަދި  ކޯޓުން  ޤަޟިއްޔާ 

( 2އަޚްލާުޤ އެކަށީގެން ނުވުން އަދި )ކަތުގެ  އް ( މަސ1ަކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި، އެ ދެ ަޝރުޠަކީ )

ޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއް

 ނުފެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ާޤނޫނު    ،ގައިޤަޟިއްޔާ  HC-A/208/2010ށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  އިސްވެ ބަޔާންކޮ .10.6

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

އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

(procedural fairness)  ީމައުޟޫޢ   (substantive fairness)ރިކަން  ޢަދުލުވެ   އަދި 

ކަނޑައަ ވަކިކުރެވޭ  ، ޅުއްވާފައިވާކަމާއިާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 

މުކުރެވިފައިވާނުވާނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު  ާޤއި  (procedural fairness)ޙާލަތުގައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ވަކިކުރި ޑިސްމިސަލް  ކިކުރުވަ  ވަޒީފާއިން  އަންފެއަރ  ބެލެވޭނީ  އެއްގެ   (unfair dismissal)ން 

 ގައިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގޮތު

އާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ    (substantive fairness)އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން   .10.7

 ޤަޟިއްޔާގައި  HC-A/88/2014ރު ނަންބަ ގެހައިކޯޓު

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

ން ފަރާތު   ދޭއަޚްލާޤު ރަނަގޅު ނޫންކަމަށް ަވޒީފާ އްޒަފެއްެގ މަސައްކަތުެގލިބިދާނެކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ބަލާ، އެމުވަ 

ަވޒީފާ  ާވސިލުުވމަށް  އެނިންމުމަށް  ހަމައެއްކަމަށް  ދޭނިންމުމުަގއި،  އެކަށީެގންާވ  ހަމައަކީ  ތަޠްބީޤުކުރި  ފަރާތުން 

ވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިނުކުރެޭވނެކަމަށް، ފެންނަ ފެނުމެއްެގ މައްޗަށް އެކަނި މު  ާވންޖެހޭނެކަމަށާއި، ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ

ނަންބަރު  ހައިކޯޓު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަނޑައަޅަ  HC-A/24/2010ެގ  އެނެގން ޤަޟިއްޔާގައި  ބަޔާންކޮށްފައިާވކަން   އި 

 އޮންނަކަމާއި، 

ާވ، "އެމުަވއްޒަފަކު ދެަވނަ ޝަރުޠުކަމަށް  ަވނަ މާއްދާ ެގ )ހ( ެގ ދަށުން ފުރިހަމަާވންޖެހޭ   23އަދި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

ދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުން" ެވސް ބަލާއިރު، ކުރެޭވނޭކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާ  ހަމަތަކަށް  ެގންާވށީ ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަ

އަކީެވސް އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުނު ހަމަ  ފުރިހަމަާވނީ އެމުވައްޒަފަކު ަވޒީފާގައި

 ނޭގކަމާއި، ... " މުން އެލުހަމައަކަށް ެވެގންކަން އެމާއްދާއަށް ބެ އެކަށީެގންާވ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ފަދައިން  

ވަނަ މާއްދާގެ   23ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .10.8

ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން   ޙާލަތްތައްކަމަށް ބެލެވޭނެ  އް އޮތްބެ)ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަ



 

 

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

ކޯޕަރޭ މަސްޢޫދު ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ަޝރީޢަތް ވ.  ަޤޟިއްޔާގެ  ލިމިޓެޑް(  ަޝން 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި 33އަދި  32ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ގައި   23'ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނީ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

ެވ.  ތެއްަގއެ ލަެވެގންނެެވ. އަދުލުެވރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާބުނެފައިާވ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮ

 އެއީ: 

(i) ާބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުން. ކަންޅުފ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

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

ހިނަގއިދާނެއެެވ.  ެވ  ނުރާ ކަމަކަށް  ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކު  23 ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  ަވޒީފާއިން

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވނީ   23ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

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

ދިނުމެއް ނޯޓި އަލަމެއްކަމަށް ތި  ނެސް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ  ަވކިކުރުން  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންަވރުެގ  ބެލެޭވނީ، މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅު

( ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައިާވ ަވޒީފާެގ  1ރުސުލޫކީ އަމަލަކީ )އި ޣަ  މުވައްޒަފުެގސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވނަމައެެވ.  

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި  2އެއްބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )

ދެމެދުަގއި އޮންނަންޖެހޭ  ެގ  ތުށްާވ ދެ ފަރާދުަގއި އޮންނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުަގއި ހިމެނޭ އޮންމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަދެމެ 

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

 ކީ ލަނަމަ، އެ އަމަޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ނުަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވއަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތި

 ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެިވދާނެއެެވ.' 

 މި ޢިބާރަތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަވެއެވެ. 

ގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އްއެމުވައްޒަފެ  ވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅުނުވުމަކީ ނުވަތަމު .10.9

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ބޭނުންވާ ާޤބިލުކަން އެމުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިގައި ނެތުމަކީ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

ނަންބަރު:                                      މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމީހުން  08އާމިނަތު ޝެހެނާޒުއާއި އިތުރު   VTR/2020/30މައްސަލަ 
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ކަނޑައެޅު ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްކަމަށް މުމުވައްޒަފަކު  ނުވަތަ  ޢަދުލުވެރި  ގައި 

ޭއާނެގ  ެފުމަވްއަޒ  އި، ބެލެވޭނެކަމާ ެވްސ  ެއުޅަމށްފަހު  ިފަޔަވޅު  ަރނގުަޅކުުރަމްށ  ިމްނަގނުޑ  ައޚާްލީޤ  ްއެގ 

ާމ  ްނަމަސްއަކުތ ައޚާްލާޤިއ ުނަވަތ އާޭނ ަވޒާީފ އާަދުކާރަތްނ ަރނަގުޅޮގުތަގިއ ިހްނުގާމ ުގޅަިފިއާވ ޭއާނެގ ިޒ

ުމަވްއޒަަފުކ ޭއާނެގ ަވޒާީފިއްނ    ާދުކަރުމނާްދއާަދ ުނުކާރަކުމެގ ެއަކީށެގްނާވ ަސަބަބާކ ަލިއެގްނ ެމުނީވ ަވޒާީފ ައ

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވާކާމިއ ިމނަްގނުޑަތކަށް  ، ަވިކޮކްށެގްނުނާވެނަކމްަށ  ައޚާްލީޤ  ތާަބާވްނޖޭެހ  ުމަވްއޒަފްެއ  އިަދ 

ަވނަ ާމއާްދަގިއ    19ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވުޅަތްއ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ    ެނަތާބުނާވަނަމ ެއ ުމަވްއޒަަފާކމެދު ެއޭޅ

  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު   21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ްނ ފަާހަގުކެރޭވކާަމިއ، ެއގުޮތްނަކްނކޮށަްފިއާވަބާޔ

ޚްލާީޤ މިންގަނޑު  އައެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ާޤބިލުކަން ނުވަތަ އޭނާގެ  ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ

ފިޔަ އެ  އެޅުމަށްފަހުވެސް،  ފިޔަވަޅު  އެޅުނު  ރަނގަޅުކުރުމަށް  މުވައްޒަފެއް  ކަވަޅު  އެ  ންކަން 

ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޮންނަހިނދު،  އެނގެން          ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަކަން 

2014/HC-A/53 ،ިޤަޟިއްޔާގައ 

ެގ އަޚްލާޤު މުެގ ކުރިން ަވޒީފާއަށް ޙާޟިރުެވފައިނުުވމުންނާއި، އޭނާެގ މަސައްކަތު ރު'ޝަހުދު އަޙްމަދު ަވޒީފާއިން ަވކިކު 

ށްުވމާއި، ަގޑިއަށް ފަރުާވ ނުބެހެއްޓުމާއި، ކުންފުނިންކުރާ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު ޙިއްސާކުރުމު ެގ ސަބަބުން،  ދަ

އިނަރމޯލް ދީފައިާވކަމަށް  އިންޒާރު  ނަސޭޙަތްދީ،  ފަރާތުން  ޑި އަނގަބަހުން  ލިމިޓެޑްެގ  ޕްރައިެވޓް  ހޮލިޑޭސް  ްވސް 

ަވޒީފާއާބެ ޓްރައިބިތަކުރާރުކޮށް  ޙާޟިރީ  އު ހޭ  އަޙްމަދުެގ  ޝަހުދު  އަދި  އެނޭގކަމާއި،  ފާހަަގކޮށްފައިާވކަން  ނަލްގައި 

ަވޒީފާއަށް ފަރުާވކުޑަކުރުމުެގ ސަބަބުން އޭނާއަށް ނަސޭޙަތާއި އިންޒާރުދެިވ އިާވކަން  ފަ މައްސަލަތައް ހުރިކަމާއި، އޭނާ 

ޕްރައިެވ ހޮލިޑޭސް  އިނަރމޯލްޑިްވސް  ލިމިޓެޑްސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ަވޒީފާއާބެހޭ ެގ  ޓް  ހެކިންެވސް  ފަރާތުން   

މައްސަލައާގުޅޭ ޮގތުން އިނަރމޯލްޑިްވސް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑްެގ   ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުކޮށްފައިވާއިރު، މި

ޮގތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައަ ކަށާއި،ތަފަރާތުން ދައްކާފައިާވ ާވހަކަ ހޭ ބެ ކީ ަވޒީފާއާމައްސަލާެގ ކަންހިނާގދިޔަ 

 '،މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި މައްސަލައެއްކަމުަގއި ބެލެެވން ނެތްކަމާއި ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން 23ޤާނޫނުެގ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ްނ  ިމ ިޢާބަރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ފަދައިން  އިސްބަޔާން .10.10 ވަޒީފާއަށް  ކުރެވުނު  ޖެހުމަ ޙާޟިރުމުވައްޒަފަކު  ގަޑި    ފު މުވައްޒަކީ  ވުމުގައި 

ފަރާތްތައް   އިްޞލާޙުކުރުމަށް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަޅަންޖެހޭކަމެއްކަމާއި،  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޚީ  މުވައްޒަފަށް 

ސިވިލް   ދިވެހި  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ގަވާއިދުވަޒީފާއިން  އެ  2014  ސަރވިސް  އިޞްލާޙީއާއި   އްގޮތަށް 

އަޅާފައިނުވާ ހައިކޯފަޔަވަޅު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަންބަރުއިރު،  ަޤޟިއްޔާގައި،    HC-A/80/2010  ޓުގެ 

ާޤނޫނު ތެރޭގައި،   19ގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ތަކުގެ  ފިޔަވަޅު''  ''އިޞްލާޙީ  ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން  މާއްދާގައި  ވަނަ 

މާއި، އަދި ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ބަލާނަމަވެސް އިްޞލާޙީ ވަކިކުރުން ހިމެނިފައި ނުވާކަ ވަޒީފާއިންމުވައްޒަފު  

ފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނަމަ، އެފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފު އިްޞލާޙްވުމަށް  ޒަ ގޮތުން މުވައްފިޔަވަޅެއްގެ  

ލިބިގެން ނޫން ފުރުަޞތު  އޮތްކަމެއް  ޝައްކެއް  ސިވިލް    ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ،  ކަމަށްނުދާނެކަމީ  ދިވެހި 

ވަޒީފާއަށް  ރވިސްގެ  ސަ ޖެހުމުގެ ސަބަބުޙާޟިރު މުވައްޒަފަކު  ގަޑި  މުވަ ވުމުގައި  އެ  ވަޒީފާއިން  އްން  ޒަފު 

 އާ   2014  ވަނަ މާއްދާއާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު   19ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނުނޫގެ    ވަކިކުރެވޭނީ

 21 ނުވާނަމަ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ވެފައިޙު ފިޔަވަޅު އެޅުމުން ވެސް އިޞްލާޙީއެގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިޞްލާ

ބުރަ ދަށުންކަމަށް  މާއްދާގެ  ވަޒީފާއާށް  ،  ވެވޭތީއާއިވަނަ  ޖެހުމަކީ  ޙާޟިރުމުވައްޒަފަކު  ގަޑި  ވުމުގައި 

ަނނަްބުރ   ްސްޕީރްމޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ޤަޟިއްޔާގައި    SC-A/27/2014ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ 

  ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ،  ާއިއުރސޫުލީކ ަޢމެަލްއަކުމަގިއ ުބަރުނެވޭވީތާފުޅަކްނޮބުޑ ަޣިއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ

 ގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް   3ވަނަ މާއްދާގައި، ކުށުގެ ދަރަޖަ    270ގެ    2014ގަވާއިދު  

މުވަ އެ  ބަލައި  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  އެކުށުގެ  ސަބަބުން  ބެހެއްޓުމަކީކުރުމުގެ  ވަޒީފާގައި  ގެންވާ  އެކަށީ އްޒަފެއް 

ކޮށްފައިވުމުން، ވަޒިފާގެ ކުށުގެ  ންކަމަށް ބަޔާކަމަކަށް ނުވާނަމަ އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ 

ގޮތުގައި   3ދަރަޖަ   ފިޔަވަޅެއްގެ  ކުރުމުގެ ސަބަބުން  އެކުށެއް  ކުއްތަތަކީ،  ހުރިހާ  ހިމެނޭ  ގައި  )ތިނެއް( 

ނޫންކަން  ވަޒީފާއި ކުއްތަކެއް  ވަކިކުރެވިދާނެ  ފަރުވާ ން  ޙާޟީރީއަށް  މުވައްޒަފު  އެނގެންއޮންނަކަމާއި، 

ސިވިލް  )އެކެއް( ގެ ކުއްތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނިފައިވާތީއާއި،    1ރަޖަ  ދަގެ ކުށުގެ  ކުޑަކުރުން ވަޒީފާ 

ކޮމިަޝނުން   ޓްރާންސްޕޯޓު  2020ޖަނަވަރީ    07ސަރވިސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ސިވިލް    ގައި  އެންޑް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ފޮނުވާފަ ނަންބަރު  އޭވިއޭަޝންއަށް  ފަރުވާ  ޙާޟިރީ ސިޓީގައި،    ER/472/2020/01-188އިވާ  އަށް 

ގުޅިގެކުދަކު އޮތޯރިޓީގެ  ން ރުމާ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  )އެގާރަ(   11 

އެ   ބެލިބެލުމުން،  ކޮމިަޝނުން  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން 

އިޞްލާޙުކުހާ މުވައްޒަފުން  ފިޔަވަޅަލަތުގައި  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ދިވެހި  ރުމަށް  ސަރވިސްގެ  ސި ކީ  ވިލް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒިފާއިން    271ގެ    2014ގަވާއިދު  

މައްސަލަ   ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމަށް  ނޫން  ވަޒީފާއަށް  ވަކިކުރުން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި 

ސަބަބުންޙާޟިރު ޖެހުމުގެ  ގަޑި  ވަނަ   270ގެ    2014ގަވާއިދު  ްލ ަސރިވްސެގ  ިވިދވިެހ ިސ  ވުމުގައި 

 ތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް ނުދެކެމެވެ. ތްމާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އެ ފަރާ

ަވޒާީފާއަމ ަކްނަތްއތަަކްށ ރާިޢަޔތޮްކށް  ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ .10.11   23ބޭެހ ޤޫާނުނެގ  ްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަތއް 

ާމްއ ަބާޔްނުކާރ ހަާލެތްއ މުެދެވިރެވެގްނަކަމށް  ާދަވަނ  ާމއާްދަގިއ  ެއ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަދުށްނ  ެގ 

ަވިކުކެރވަިފިއަވ ަވޒާީފިއން  ުހށެަހޅަިފާރްތަތްއ  ަމްއސަަލ  އުަދެވިރަކްނ  ުބަރުނެވޭވީތ،  ަމއޫުޟީއ  ީނ 

 ުނޮކްށަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. ާޤިއުމ

ރަ  .11 މައްސަލަ  އްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތްތައް  ހުފަރާތުން  ޢަދުލުވެރިކަން  ށަހެޅި  އިޖުރަޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން 

 ؛ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު

ނަންބަރު   .11.1 ހައިކޯޓުގެ  ނަންބަރު  ާޤ  ،ޤަޟިއްޔާގައި  HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2008/2ނޫނު 

މި މާއްދާގެ ދަށުން  ،ރުން"ކު ހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިވަނަ މާއްދާ "ނޯޓި  23ހޭ ާޤނޫނު( ގެ )ވަޒީފާއާބެ

ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް          ނޯޓިސް 

(procedural fairness)  ްޢަދުލުވެރިކަނ މައުޟޫޢީ    (substantive fairness)  އަދި 

ތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އް ނެނޯޓިސް ދިނުމެ، ކަމާއިާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

ޢަދުލުވެރިކަން   ޙާލަތުތަކުގައި   (procedural fairness)އިޖުރާއީ  ޢާއްމު  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، 

 އެންމެ ކުޑަމިނުން:  ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ހުރި ހުރިހާ ތަފުޞީލަކާއެކު، ވެންޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެމުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މަ .1

 ؛އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

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

 ؛ަޞތު ދިނުމަށްފަހުފުރު  މަށް އެދިއްޖެނަމަ އެވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދު އެ މު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

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

ފެނިކުރެ ތަޙްީޤަޤކަށް  އެވޭ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  މުވައްޒަފަކު  ،   

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ، ވާކަންށްފައިވަކިކޮ

އިޖުރާއަ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ތުތައް ނޯޓިހެއް 

ޢަދުލުވެރިކަން  ފުރިހަމަކޮށް އިޖުރާއީ  އިނުވާކަމަށް  ވިފަ ޤާއިމުކުރެ  (procedural fairness)ފައިނުވާނަމަ 

ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތެއްގައި  އެފަދަ                ބެލެވޭނެކަމާއި 

(unfair dismissal)  ަވާފައިވާކަން  އިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއް އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހުށަހެޅި  .11.2 ވަކި  އްތަފަރާތްމައްސަލަ  ާޤއިމްކޮށްފައިވޭތޯ ވަޒީފާއިން  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ކުރުމުގައި 

ނަޒަރުކުރާއިރު،   ވާޤިޢާތަކަށް  މައްސަލައިގެ  މި  ފަރާތްވަޒަންކުރުމަށް  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން    ތައްމައްސަލަ 

ކުރި ހުށަހެޅިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތްމައްސަލަ  ފުރުަޞތު  ތަކަށް  މައް ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ހުށަހެޅި  ސަލަދީ،   

ފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ލިޔުމުގައި އެ ފަރާތްތައް ވަޒީ  ތައްތްފަރާ

ގޮތުން  ފައިވީނަމަވެސްބަޔާންކޮށް ބޭނުމަށް ތަޙުީޤުޤކޮށްފައިވާކަ، މައްސަލަ އިދާރީ  ން ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ 
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ރިޕޯޓްއިދާރީ  މައްސަލައިގެ   ހުށަހަތަހުީޤުޤ  ނެ  ފަރާތް  ތަތީ ޅާފައި  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން    ތައްމައްސަލަ 

 ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްނުކޮށްކަން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

 

ނު .12 ރިޢާޔަތްކުއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތް، ރާއިރުކުތާތަކަށް  ހުށަހެޅި  ވަކިކު  ތައްމައްސަލަ  ރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

އަދި   (substantive fairness)އްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  މުވަ

ޢަދުލުވެރިކަން   ބުރަވެވޭތީ،ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި  (procedural fairness)އިޖުރާއީ  ހުށަހެޅި    ކަމުގައި  މައްސަލަ 

ފަރާ  ތައްފަރާތް ރައްދުވި  ވަޒީފާއިންމައްސަލަ  ނަންބަރު    ތުގެ  ާޤނޫނު  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ވަކިކުރެވިފައިވަނީ 

އަންފެއަރ   ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  އާ  ާޤނޫނު( 

 އެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  (unfair dismissal)   ޑިސްމިސަލް

ހުށަހެޅި .13 ރުޖޫޢަކޮށް  ތަކުންފަރާތް  މައްސަލަ  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އެފަރާތް  ފަދައިން   ، އެދިފައިވާ 

ޙައްުޤވާ   ތްތަކަށްވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާ

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،އިރުދާނެތޯ ނަޒަރުކުރާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދެވި

ންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ  އެކަށީގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  29

 އްޔާގައި ޤަޟި  HC-A/555/2016ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ާޤނޫނީ ޙައްލުތަކަށާއި ދިވެހި

ހުރި ަވޒީފާަގއި އަލުން    އްނެރުމުަގއި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންާވނީ އެމުަވއްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރުމުރެ" ... އަ

 ... " ،ޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއިބެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އެަވޒީފާއާުގޅޭ ނުަވތަ އެނޫންެވސް އޭނާއާ އެކަށީެގންާވ ވަ 

ޢި ކަނޑަޅާ މި  އެނގެންއޮތަތީއާއިފައިބާރާތުން  ފަރާތް  ،ވާކަން  ހުށަހެޅި  ވަކިކުރުމުގައި    ތައްމައްސަލަ  ވަޒީފާއިން 

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

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2ރ  ންބަގޮތަކީ ާޤނޫނު ނަމި މައްސަލައިގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރި ، ފައިނުވާތީާޤއިމުކޮށް

އަދާކުރަމުން ދިޔަ   ތައްވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  1ގެ    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  29ގެ  

  ފާއިން ވަޒީ  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ރާތްތަކަކީފަހުށަހެޅި    އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި، މައްސަލަ  ތައްއެފަރާތްވަޒީފާއަށް  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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 HC-A/111/2018އިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ނުބެލުމަށްކަނޑައަޅައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ  ރާތެއްކަމުގައިފަ  ވާވަކިވެފައި

 ވަނަ ނަންބަރުގައި، 15ޤަޟިއްޔާގެ 

ރުޖޫ އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާއަށް  ކުރުމާއި  ވަކި  ވަޒީފާއިން  މުޅި 'މުވައްޒަފަކު  ހިނގާ  ދެމެދު   ޢަކުރުމާ 

 މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާށާއި، ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ   ކަމަދިނުން ލާޒިމް ނޫންމުއްދަތަށް ބަދަލު  

ބަދަލު ދެވޭ  މުވައްޒަފަށް  ކަމަށާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ވެސް  ފަރާތުގެ  އަނެއް  ފަރާތްނޫން   ޚިލާފުވި 

މުއްސަ ބޭއިންާޞފު  އިންާޞކަނޑައެޅުމުގައި  ކުރުމަކީ  އަމުރު  ގޮތަށް  ލިބޭ  ކަމެއް  ގޮތެއް ދި  ފުވެރި 

ކަނޑައެޅުކަމަނޫން އިނާޔަތް  މުސާރައާއި  ނަމަ  ށާއި،  އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއެއް  ތަނެއްގައި  އެހެން  މުގައި 

ގެ  އެނޫން ގޮތަކަށް އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައިވާ ނަމަ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭ ނުވަތަ

އިވާ ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ށްފަފާހަގަކޮ އްޔާގައިަޤޟި  SC-A/36/2019ނަންބަރު   ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

އުނިކުރެވޭނީ،   އިސްތިއުނާފު ހަމައެކަނި  ބަލައި،  ގޮތަށް  ކަންހިގާފައިވާ  މައްސަލައިގައި،  ކުރެވިފައިވާ 

އަށް އަބުރާ ވަޒީފާ ދިން ދުވަހާއި ހަމައަށް  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން، އޭނާ  ޢާއިަޝތު ނިާޝނާ

ސް ގޮތަކަށް އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާކަން  ފާއެއް އަދާކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫންވެވަޒީ އިަޝތު ނިާޝނާއަށްޢާ

 ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރެއް އެކަންޏެވެ.'  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންއަށް

ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޢިބާރާތުން  ހުށަހެޅި  މި  އާމިނަތު އަދާމް    މައްސަލަ  ތެރެއިން  ޓުބަރު އޮކް  05ފަރާތްތަކުގެ 

ހޮފެށި  އިން  2020 މެމޯރިއަލް  ގާންދީ  އިންދިރާ  ވަޒީފާ  ގެން  ރިސެޕްަޝނިސްޓެއްގެ  ސްޕިޓަލްގައި 

)ހަތަރު ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ  -/4,465އަދާކުރަމުންދާކަމާއި، އެ ފަރާތަށް އަސީސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި   ރ. 

އް ހާސް ފަސް  . )އެރ-/1,500ގޮތުގައި  ރުފިޔާ( ލިބިދެވޭކަމާއި، ސަރވިސް އެލަނަވްސްގެ  ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް  

ގޮތުގައި   އެލަވަންސްގެ  ކޯ  ސަޕޯޓިންގ  ރުފިޔާ(،  ރިސްކް  -/700ސަތޭކަ  އަދި  ރުފިޔާ(  ސަތޭކަ  )ހަތް  ރ. 

( ރުފިޔާ ލިބިދެވޭކަމާއި،  ރ. )ހަތްދިހަ ފަހެއް-/75ވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  ޙާޟިރުއެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތަށް  

ބްރާހިމް ޔާސިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭަޝނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިން  ން އިއިރާތްތަކުގެ ތެރެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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  އިން ފެށިގެން، ޓްރާންސްޕޯޓް ސްޕެަޝލިސްޓެއްގެ މަާޤމު   2021މާރިޗު    10އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި  

ފަރާތަށް އަސާސީ   ، އެފައެއްކަމާއިކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އަދާކުރަމުންދާ ވަގުތީ ވަޒީ  އެއީއަދާކުރަމުންދާކަމާއި،  

-/18,000ރ. )އަށާރަ ހާސް ރުފިޔާ( އަދި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  -/18,000މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

ޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އާމިނަތު . )އަށާރަ ހާސް ރުފިޔާ( ލިބިދެވޭކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެރ

ްޝފާ ޙުސައިން، ަޝޒްނާ މޫސާ، ފާޠިމަތު ަޝޒުލީ، އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު  އަޔަމް   މޫސާ، މަރް ޝެހެނާޒު، ދުންޔާ

 މިއަދި ޢަލީ އައިމަން އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  

ސް އެއްވެސް  އަށް ވެން މިއަދާހަމަ  ހިސާބުން ފެށިގެވަޒީފާއިން ވަކިކުރި   ތައްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލައިގައި

ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށް މުސާރައެއް ލިބިފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް 

 ބުނެފައިނުވާތީ، 

ްނ  ަތއަްތްއ އުަލަވޒާީފެގ ަކްނ ެގަފާރްތަތުކާތީރުޚްނ ެފށެިގްނ، ެއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް

ަހަމައްށަހަމ ާތީރޚާ  ފަރާތްތައް  ، ޖޭެހ  ހުށަހެޅި  ުމާސަރާއިއ    މައްސަލަ  މާަޤުމެގ  އާަދުކރި  ަވިކުކިރިއުރ  ަވޒާީފިއްނ 

ަފިއާސ ުހށެަހިޅ  ިޢާނަޔްތަތކްަށާވ  ަމްއސަަލ  ޮކިމަޝުންނ  ސަރިވްސ  ިސވްިލ  ަރއުްދިވ  ަފާރތަްތަކށް  ަމއްސަަލ   

ަކ އަދި  މައްސަލަ    ަނަމެވްސއެެހްނނަޑައަޅއި،  ޭދްނޖޭެހަކަމްށ  އާދަމް  އާމިނަތު  ތެރެއިން  ފާރަތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި 

އެ ވަކިކުރުމަށްފަހު،  ވަޒީފައިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޔާސިރު  އަދާކުރަމުން  އިބްރާހީމް  ވަޒީފާއެއް  ހެން 

  ގެ ލިބުމު   އެއް (unjust enrichment)  ންފާމަ  ނުޙައްުޤބްރާހީމް ޔާސިރުއަށް  ގެންދާތީ، އާމިނަތު އާދަމް އަދި އި

އާމިނަތު އާދަމް އަދި އިބްރާހީމް ޔާސިރު    ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު،  މަްޤަޞދުގައި  ނަފީކުރުމުގެ  ފުރުަޞތު

ވަޒީފާގައި   ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  އޮތޯރިޓީގައި  ޓްރާންސްޕޯޓް  ޙައްުޤވާނޭ މޯލްޑިވްސް  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ހުރިނަމަ 

އިގެ ގޮތުގައި  މުންގެންދާ ވަޒީފާގެ އުޖޫރައެ ފަރާތްތައް މިހާރު އަދާކުރަ ،ތެރެއިން ޖުމުލައިގެ  އިސާގެފަ އްވާއަޖޫރައު

 ފައިސާ އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. ލިބޭ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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އްވެސް  ކަމުގެ އެވެސް، މިދޭންޖެހޭ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ނަގާއިދިނުމަށް އެދިފައިވީނަމަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް   .14

ދީފައިނުވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ތަފްޞީލެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

މަސައްކަތް އިތުރަޑިގައި  ފަރާތުން  އެ  މުއްދަތުގައި  އަދާކުރި  ލިބިފައިނުވާކަން  ވަޒިފާ  އުޖޫރަ  އެކަމުގެ  ކޮށް، 

ޅި ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާ ފަދައިން  ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެއެއްވެސް  ބޭނުމަށް  ސާބިޠުކޮށްދިނުމުގެ

 ޑީގެ ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. އިތުރުގަ

 

 ގެ ރައުޔު މުޙައްމަދު   މަހީރާ   ފާޠިމަތު 

މަޖިލީ ބެލި  މައްސަލަ  ރިޔާމި  ބެލެހުގެ  މެންބަރު  ސަތު  އަޅުގަނޑު  ގެ  ނިޒާރު  މިފްރާޒް هللاޢަބްދުހެއްޓެވި  ރައުޔަށް 

ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަނޑުވެސް މި މައްސަލަ    ނިޒާރު  މިފްރާޒް هللاޢަބްދުމެންބަރު  ތާއީދުކުރަމެވެ. އަދި  

 އި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.ނިންމުމުގަ

 

 

 ގެ ރައުޔު ހައިރު ޒު  هللاޢަބްދު އާމިނަތު 

މެންބަރު    މި ބެލެހެއްޓެވި  ރިޔާސަތު  މަޖިލީހުގެ  ބެލި  އަޅުގަނޑު    ގެނިޒާރު  މިފްރާޒް هللاޢަބްދުމައްސަލަ  ރައުޔަށް 

ނޑުވެސް މި މައްސަލަ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަ  ނިޒާރު  މިފްރާޒް هللاޢަބްދުމެންބަރު  ތާއީދުކުރަމެވެ. އަދި  

 ވާ ކަންތައްތަކެވެ.ނިންމުމުގައި ބަލާފައި 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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 ލައިގެ ނިންމުން: މައްސަ 
 

  ަމްއސަަލބިެލ  ިލެޔިކުޔްނަތކާަށިއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ނާްނިއަތުކފާަރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ެދނަްފެހ

- 36  ނަންބަރު  ފްލެޓް.  މާލެ ހުޅު  މާލެ،  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ، ބިެލިއުރ  ރާިޢޔްަތކްޮށ  ްށވަާހަކަތަކ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ  ަމޖިލުީހަގިއ

ދާންދޫ، .  އާއި، ގއ  (A027187:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)ެޝހެނާޒް    އާމިނަތު  ،1-04

ބާދަލް،  .  ހ  އާއި، މާލެ،  (A125435:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)މޫސާ    ބީޗްހައުސް، ދުންޔާ

. އާއި، މާލެ، ހުޅުމާލެ  (  A050631:ނަންބަރު  ކާޑު  ދޭ އަންގައި   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)ޙުސައިން    އަޝްފާ  މަރްޔަމް

  އިބްރާހީމް   އެލަމް،.  ، މާލެ، ވ(A050181:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި )  މޫސާ  ަޝޒްނާ  ،10471

ލީ ާޝޒު   މަތުފާޠި  ީޝަޝމް،.  މާލެ، ހ  އާއި،  (A062318:  ނަންބަރު  ކާޑު  ގައިދޭއަން  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)ޔާސިރު  

  ، 07-3-13  ނަންބަރު  ފްލެޓް.  އާއި، މާލެ، ހުޅުމާލެ  (A057965:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)

ކުމުންދޫ، މުތްތޮށިގެ، .  ހދއާއި،    (A047008:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)އާދަމް    އާމިނަތު

  ޢަލީ   ފޭދޫ، ސޭޗްވިލާ،.  އަދި ސ  (A131161:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ންއްޔިތެއްކަރަ   ދިވެހި )  އަބޫބަކުރު  އިބްރާހީމް

ވަޒީފާ    މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި  (A297531:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)އަމީން  

ވަޒީފާއިން   ަތްއ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަމްއަސަލ،  އިން ވަކިކޮށްފައިވާތީގައި ވަޒީފާ  2020ޖަނަވަރީ    29ކޮށް  ދަނިއަދާކުރަމުން

ަމްއަސަލ    މައުޟުޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުނުކޮށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ  އްސަލަ ހުއަޅައިދިނުމަށާއި، މަާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑަ  ށްފައިވަނީވަކިކޮވަޒީފާއިން    ަތްއުހށެަހިޅ ަފާރްތ 

ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން  

  ވަކިކުރި   ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިންއަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ކަނޑަވަކިވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލުމަށް

ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އިއާދަކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އެއްފަހަރާ   އެކީ  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  ދޭންޖެހޭ  ކޮމިަޝނަށް އިެދ    ުނަމްށިދނަގައިފަރާތްތަކަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް 

 ،މައްސަލައިގައި މި ޅިހުށަހެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭގައި  2020ރީ ފެބުރުވަ 06ދުވާގޮތަށް ރައް



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
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ފަރާތްތައް ހުށަހެޅި            ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   މައްސަލަ 

(substantive fairness)  ިޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދ  (procedural fairness)   ަމްށ ުބަރުނެވޭވީތ، ުކެރވާިފަކާޤިއުމ   

 ، ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ

  ޑިސްމިސަލް   އަރއަންފެ    ، ޚިލާފު  ހަމަތަކާ  ނޑައަޅާފައިވާކަ  ގައި(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު

(unfair dismissal) ްކަނޑައަޅައި ކަމުގައި އެއ،   

  ެނިތ   ަސަބެބްއ   ެއަކީށެގްނާވ ،  ަދށްުނ  ެގ (  ހ )   ާމއާްދެގ  ވަަނ  29  ެގ(  ާޤޫނުނ   ވަޒާީފާއބޭޭހ)   2/ 2008  ަނނަްބުރ  ާޤޫނުނ

        ަނނަްބުރ  ަހިއޯކުޓެގ   ިދވިެހާރްއޖެޭގ  ަޙއްލަުތަކށިާއ  ާޤޫނީނ  ިލޭބ   ުމަވްއޒަަފްށ   ސަބުަބްނ   ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ

2016/HC-A/555  ަވޒާީފިއން   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް  ފަަދިއްނ  ިއްސވެފަާހަގކެުރުވުނ،  ރާިޢަޔްތކްޮށ  ޤިަޟްއޔަާއްށ  

 2008/2  ނަންބަރ  ާޤނޫނު،  ަފިއުނާވީތާޤިއުމުކެރިވ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ   އިަދ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމއުޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ

  އަދާކުރަމުންދިޔަ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   1  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ގެ(  ާޤނޫނު  ޒީފާއާބެހޭވަ)

ަވިކވަެފިއާވ  ެއްއެވްސ ޙެާލްއގިައ ަވޒާީފިއްނ    ީކަކމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަ  ،ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި  އަނބުރާ  މަާޤމަށް އެފަރާތް

ަވޒާީފެގ    ަފާރްތތުަކެގަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތީރުޚްނ ފިެށެގން، ެއ    ތައްޅި ފަރާތްމައްސަލަ ހުށަހެާށއި،  ަފާރެތްއަކުމަގިއ ުނބުެލަމ

ަހަމޖޭެހ ތީާރާޚ ަހަމ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކިުރިއުރ އާަދުކިރ ަމާޤުމެގ    ތައްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ، ައްށ ަކްނަތއަްތްއ އުަލން 

  ަފާރތަްތކްަށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ިމަޝުންނަސރިވްސ ޮކިސވްިލ  ސަަލ ަރއުްދިވ  ަމްއ  ާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތތަަކްށވާ ަފިއާސުމ

އަދި އިބްރާހީމް    ފާރަތްތަކުގެ ތެރެއިން އާމިނަތު އާދަމްމައްސަލަ ހުށަހެޅި    އެެހްނަނަމެވްސ  ޭދްނޖޭެހަކަމްށ ަކނަޑއަަޅިއ، 

ފަރާތުގެ  ޔާސިރު ވަކިކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ ރައްދުވި  އާމިނަތު   ،ތީން ގެންދާވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމު  އެހެން  ވަޒީފައިން 

އިބްރާހީމް ޔާސިރުއަށް   އަދި    ނަފީކުރުމުގެ   ފުރުަޞތު  ލިބުމުގެ   އެއް (unjust enrichment)  މަންފާ  ނުޙައްުޤއާދަމް 

އިބްރާ  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު،  މަްޤޞަދުގައި އަދި  އާދަމް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އާމިނަތު  މޯލްޑިވްސް  ޔާސިރު  ހީމް 

ވަޒީފާގައި  ގެން   މުންއަދާކުރަ  އިއޮތޯރިޓީގަ ޙައްުޤވާނޭ  ހުރިނަމަ  ދިޔަ  ފަރާތްތަކަށް    ޖުމުލައިގެ   އިސާގެފަ  އްވާއުޖޫރައަ އެ 

 ފައިސާ އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި،  ގެ ގޮތުގައި ލިބޭއިމިހާރު އަދާކުރަމުންގެންދާ ވަޒީފާގެ އުޖޫރަ އެ ފަރާތްތައް ،ތެރެއިން



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

ނަންބަރު:                                      މައްސަލަ ށަހެޅި ހުމީހުން  08އާމިނަތު ޝެހެނާޒުއާއި އިތުރު   VTR/2020/30މައްސަލަ 
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  ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ(  ސާދަ)  14  ފެށިގެން  އިން(  2021  އެޕްރީލް  28)  އަދުމި   ކަންކަން  މެހައިން އެ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނަލަށް ލިޔުމުން )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު  3އެކަން ހަމަޖެހޭތާ    ،ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު   ފުރިހަމައަށް

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ، ރުކޮށްއަންގާ އަމުއަށް ންަޝސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި މައްސަލަ ރައްދުވި   އެންގުމަށް،

 1442 ރަމަޟާން 16

 2021 އެޕްރީލް 28

 

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 
 

 މުޙައްމަދު ފާޠިމަތު މަހީރާ     މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު     ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

ރު          ބިއުނަލްގެ މެންބަޓްރައި ވަޒީފާއާބެހޭ ރައީސް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 )ރިޔާސަތު(

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު

 


