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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2020/26 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020 ރީވަރުފެބު 04 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 އޮގަސްޓު 15 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

   ގދ.މަޑަވެލި(/  ފިޒާ) ޝަހީމާ މުޙައްމަދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A086266 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:)

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މުޙަ،  މައްސަލައަކީ  މި މަޑަވެލި()  އްމަދުޝަހީމާ  ގދ.   / ނަންބަރު:   ފިޒާ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A086266 )  ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ފިޔަވަތީގައި 'ކުދިނ

ތީ، ވަކިކޮށްފައިވާގައި ވަޒީފާއިން    2019ނޮވެންބަރު    04، ބަލަހައްޓާ' ފަރާތެއްގެ މަގާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް

މަތިންތޯ ބަލައިދިނުމަށާއި،  ވާގޮތުގެނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވަކިކޮށްފައިވަޝަހީމާ މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން  

 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2020/26މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުޝަހީމާ މުޙައްމަދު 
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ބަދަލު   ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ވަކިކުރުމުން  ވަޒީފާއިން  ހޯދައިދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ޝަހީމާ    ހޯދައިދިނުމަށްވަޒީފާ  އެދި 

ގޮތަށް   ރައްދުވާ  ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ފަރާތުން  ވަޒީފާއާބެހޭ    2020ރީ  ވަރުފެބު  04މުޙައްމަދުގެ  ގައި 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު  ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)ފިޒާ / ގދ. މަޑަވެލި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    ޝަހީމާ މުޙައްމަދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ނަންބަރު:   މު   ( A086266ކާޑު  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ފަރާތް( ހާ)މީގެ  ތަބުކުރެވޭ 

ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން،  

ހުޅުމާލޭ ދަށުން  މަގާމުކަމަށާއި،  ސޯަޝލް ސަރވިސްގެ  ފަރާތެއްގެ  ބަލަހައްޓާ'  'ކުދިން  ފިޔަވަތީގައި  ހިންގާ  ގައި 

ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި    ރައްދުވި)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ކަމަށާއި، މައްސަލަ    ގައި 2016އޮކްޓޫބަރު  30ކީ ހައްޔަންކުރެވިފައިވާ ތާރީއަވަޒީފާއަށް  ގެ ބުކުރެވޭ ފަރާތް(މުހާ

ރ.  -/3,100މަހަކު  ގޮތުގައި  މުގެ މުސާރައިގެ  ގާހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަ

ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ރުފިޔާ(   އެއްސަތޭކަ  ހާސްތިން)

 ، ކަމާއިބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ގައި ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް 2019 ނޮވެންބަރު 04

ގައި    2019ޖޫން    15 ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ

މަތީގައި  ތިބޭ ފަޅީގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދަންވަރު ޑިއުޓީ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް ފިޔަވަތީގެ ފިރިހެން ކުދިން



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2020/26މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުޝަހީމާ މުޙައްމަދު 
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 ، އައިސް އެތަނުން ކުއްޖެއް ފަސްއޮށްތަކެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށާއި  ކުކުދިން ބެލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފަ

ދާނެކަމަށާއިގެ  ކުއްޖެއް  ފަސްއޮށަކުން  އޭގެން ދުވަސް  އެކުއްޖެއްގެ  ޖަހައިފިނަމަ  އޮތީ    ސުޕަވައިޒަރު  ،ގައިގައި 

ލެވިފައިނުވާކަމަށް އެ ފަސްއޮށްތައް ގެންގުޅޭ ކުއްޖާ ނުނިދާތީ އަދި އަތު  ،ކަމަށާއިސްއޮށްތައް އަތުލުމަށް ބުނެފައިއެފަ

ބުނުމުން ބުނެ  ،މުވައްޒަފު  ބަލާނީކަމަށް  ނެގޭތޯ  ފަސްއޮށްތައް  ނިދުމުން  ކުއްޖާ  ގެންގުޅޭ  ފަސްއޮށް   ،ފަސްއޮށް 

ނަމަވެސް    ،ފަސްއޮށްތައް އޮތްތޯ ޗެކް ކުރިކަމަށާއި  ، ގެންގުޅޭ ކުއްޖާ ލައިގެން އޮތް ޓްރެކްސޫޓް މަތިން އަތްޖައްސާ

ކަން އެނގުނުކަމަށާއި، އެވަގުތު އެކުއްޖާ ތެޅިލާފައި ލޯހުޅުވުމުން ނުނިދާއޮތްއަޑުނުއިވުނުކަމަށާއި،    ށްތަކުގެފަސްއޮ

 ، ކޮޓަރިން ނިކުންނަން ދަނިކޮށް  ފަސްއޮށްތައް ނެތްކަމަށް އެބައި ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަށް އަތުން އިާޝރާތްކުރުމަށްފަހު

އެކުއްޖާ ތެދުވެ ހިނގައިގަތުމުން ފަސްއޮށްތައް ތެޅުނު އަޑުއިވުނު ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ،  އެކުއްޖާ ފާހަނައަށް ދާން  

 ތޯ ސުވާލުކޮށް، ށްފަސްއޮނުދިނުމުން އެއީ  ޖީބުގައި އޮތީ ކޮންއެއްޗެއްތޯ ސުވާލުކުރުމުން އެކުއްޖާ ޖަވާބު  ،ކަމަށާއި

އަނބުރާ ދޭނެކަމަށް   ދިނުމަށާއި، ކުޅެލާފައި  މަށް އެ ފަސްއޮށްތައްކުޅު  ން ދަތުރުގޮސްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

އެކުއްޖާ ފާހަނާކޮށް ނިމިގެން ނިކުތުމުން  އެ ކުއްޖާ ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  ސް  ބުނިކަމަށާއި، މިގޮތަށް ބުނުމުންވެ 

އެކުއްޖާ    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކުއްޖާގެ ޖީބު މަތިން އަތްލުމުން  ،އަލުން ފަސްއޮށްތައް ދިނުމަށް ބުނެ

ދެވަނަ ފަހަރަށް ޖަހަން އުޅުމުން އެކުއްޖާގެ އަތް ހިފަހައްޓާ   ،ޅި ފަރާތުގެ އަތުގައި ޖެހިކަމަށާއިމައްސަލަ ހުށަހެ

 ، އެބައިގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު  އައިސް އެކުއްޖާ ގައިގައި ހިފެހެއްޓުމުން   ،އެކުއްޖާ ޖަހަން އުޅޭކަމަށް ބުނުމުން

އެކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަށް ފަސްއޮށްތައް   ،އޮށްތައް ނަގައިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެކުއްޖާގެ ޖީބުން ފަސް

ނީ ނިކުމެގެންދާންކަމަށް ދެން ހުރި މުވައްޒަފު އެކުއްޖާ އެއުޅެ  ،އެފްލޯއިން ނިކުންނަން ދަނިކޮށްއެކުއްޖާ    ،ދިންކަމަށާއި

ދޮރު ލެއްޕުމުން އެކުއްޖާ އައިސް ދެތިންފަހަރު ދޮރުގެ    ،ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ތަޅުދަނޑި ދިނުމުން

ފަހަތަށް ޖެހުމަށްފަހު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފުރަގަހަށް ވާގޮތަށް  ދެން އެކުއްޖާ    ،އަތްގަނޑުގައި ހިފިކަމަށާއި

 ، ދިޔަ އަޑުކަމަށާއި   އެއީ އެކުއްޖާ ކޮޓަރިއެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ޖެހުމުން އެތަޅައިގެން  ،އަޑެއް އިވިގެން ބެލިއިރު

އެކުއްޖާ ރޮއެފައިނުވާކަމަށާއި ތަޅާލި ފުރަތަމަ   ،ފަސްއޮށްތައް ނެގުމުން  ބިއްލޫރި  ކުޑަދޮރުގެ  އެކުއްޖާ  މިއީ  އަދި 
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އާއްމުކޮށް   ،ފަހަރުނޫންކަމަށާއި ކުއްޖާ  އެ  ކުރުމަކީ  އަނިޔާ  ކުދިންނަށް  އެހެން  ހަލާކުކުރުމާއި،  ތަންތަން 

 ކުރާކަމެއްކަމަށާއި، 

ތަޅާލުމަށްފަހު   މީހަކު  ބިއްލޫރިގަނޑު  އެއްވެސް  ކަމަށާއި،  ކޮޓަރިއަށް  ތިބި  ނިދާފައި  ކުދިން  ގޮސްވަނީ  އެކުއްޖާ 

ކުއްޖާ ކޮޓަރިއަށް ވަންނައެކުއްޖާއަށް ދިމާއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނާ ކަމަށާއި،   އެބައިގައި    އުމުންދިން  އެ 

ފައި އަތް ކެނޑުނުތޯ ސުވާލުކުރިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ކުއްޖާ ޖަވާބެއް  އްޖާއަށް ގޮވާ ކު މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު އެ  

ލޭއަންނަކަމަށް ނުދޭކަމަށާއި،   އަތުން  ކުއްޖާގެ  ތަޅާލި  ބިއްލޫރިގަނޑު  އައިސް  ކުއްޖެއް  އެހެން  އިރުކޮޅަކުން 

ފަހަ،  ބުނިކަމަށާއި ކުއްޖާގެ  ތަޅާލިއެ  ބިއްލޫރިގަނޑު  ނުކުތްކަމަށާއި،    ތުން  އަތް ސާފުކުރުމަށް ކުއްޖާ  އެކުއްޖާގެ 

ޅިއަޔަސް އެ ކަހަލަ ކަންކަން މުން ފާހާނާއަށް ގެންގޮސް އަތް ސާފުކުރުވި ކަމަށާއި، ރުފާހަނައަށް ދާން އެއްބަސްވު

ނަސޭހަތްދީފައިވާނެކަމަށާއި،   ކުއްޖާއަށް  ރޫމްގަނުކުރުމަށް  ސިޓިންގ  ސާފުކުރުމަށްފަހު  އަތް  އި  އެކުއްޖާގެ 

ހެލްތް   ގުޅައިގެން އުޅުނުކަމަށާއި،  ށްހެލްތް އޮފިސަރައެބައިގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު  އެގަޑީ    ކަމަށާއި،އްވިބޭ

ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް  ރޫމްއަށް ގޮސް އެކުއްޖާ އަތުގައި ބޭސްއަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، މައްސަލަ 

ހޮސްޕިޓަލަ އެހުމުން  ކުޑަކޮށްކަމަށް ގެންދާވަރުނުވޭތޯ  ވަރަށް  ކެނޑިފައިވަނީ  އަތް  ނުވާކަމަށާއި،  ގެންދާވަރު  ށް 

ދުގައި ބޭއްވުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ފަރާތް ނ ނިމުމުން ކުއްޖާ އެ  މަށާއި، ބޭސްއަޅާބުނެފައިވާކަ

 މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަށް ދިޔައީކަމަށާއި،

މިފަދައިން އަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ބަލައިގެން ސުޕަވައިޒަރުގެ މައްސަލަ  ކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް  މަލުކޮށްފައިވަނީ 

ތާ  ނުވާކަމަށާއި، ހަގީގަމަލުކޮށްފައިއަކަމަށާއި، އެކަމުން ކުއްޖާގެ ކަރާމާތާއި އިހްތިރާމް ކުޑަވާ ގޮތަށް    އެންގުމަށް

  އި މައުލޫމާތު ދީގެން މައްސަލަ ހިންގަކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޓާގެޓްކޮށް، ދޮގު  ހިލާފް ވާހަކަތަކެއް އަމާޒު

  ށް ކަންހިނގާދިޔަގޮތް ލިޔުމުން ދިނުމަ ކަމަށާއި،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާންތައްވެސް ބަދަލުކޮށްފައިވާ

އިތުރު ފުރު  ންއެންގުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ސައެއްވެސް  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ދިނުމެއްނެތި،  ވަކިކޮށްފައިވާތީ ތެއް 

 ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، .2

ށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން  ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންތޯ ބަލައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާ އަނބުރާ ހޯދައިދިނުމަ

ކޮށްދިނުމަށްކަން  އަމުރު  މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހޯދައިދިނުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު 

 އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރަ  .3 ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ    އްދުމައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން،  

ންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ  އިން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެ  2016އޮކްޓޫބަރު    20މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

ފިޔަވަތީގައި   އަދި  ހިޔާ  ކުޑަކުދިންގެ  ހިންގާ  ދިޔަ  ދަށުން  ވަޒީފާއަދާކުރަމުން  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކުޑަކުދިން 

އެއިދާރާގައި ފަރާތެއް ދަށުން  ބެލުމުގެ  ދައުލަތުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  މައިގަނޑު  އެފަރާތުގެ  ކަމަށާއި، 

ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ކުޑަކުދިންގެ އެންމެހާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުންކަމަށާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

ލެހެއްޓުމަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮންމެ  ބެ  މަލުތައްއައާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ހިލާފުނުވާނޭހެން    2014

 މުވައްޒަފަކަށްމެ ލާޒިމްވެގެންވާކަމެއްކަމަށާއި، 

ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަ   އެފަރާތް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ގައި  މައްސަލަ  'ފިޔަވަތި' 

އަމަލުކޮށްފައިވާގޮ އެފަރާތުން  ކުޑަކުއްޖަކާމެދު  ނަފްސާނީގޮތުންނާއި  ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ  އެކުއްޖާއަށް  ތުން، 

އާއި ކޯޑް   2014އަމަލަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  އެ  ޖިސްމާނީގޮތުން އަނިޔާވެފައިވާތީ، އެފަރާތުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ދިވެހި ސިވިލް    273ލާފު އަމަލަކަށްވާތީ، އެ ގަވާއިދުގެ  ހިއޮފް ކޮންޑަކްޓާ  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ކަން  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  3ގެ    ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  47ސްގެ ގާނޫނުގެ  ސަރިވ 

އެނގެން  "ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް" އިން    (2019  ނޮވެންބަރު  4)  CSC/2019/01241(2)ނަންބަރު  

 އޮންނަކަމަށާއި،  
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އަހަރު(    9ރިއުޅެމުންގެންދާ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ )ގެ ދަންވަރު ވަގުތެއްގައި، ފިޔަވަތީގައި ދި   2019ޖޫން    15

ކުއްޖާއަށް   އަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުން،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެގުމުގައި  ފަސްއޮށްތަކެއް  ހުރި  އަތުގައި 

އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ނަފްސާނީގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން  

ސަބްކޮމިޓީން  ފެ އައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނެންޓް  ސަރވިސަސްގެ  ސޯަޝލް  އެންޑް  މިލީ 

ފިޔަވަތީގައި  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  އޮންނަކަމަށާއި،  އެނގެން  ރިޕޯޓުން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

މުވައް  އެހެން  ގައިގަމަސައްކަތްކުރާ  ކުއްޖާގެ  ލިބުނު  އަނިޔާ  ހުރި  ޒަފެއް،  ޖީބުގައި  އެކުއްޖާގެ  ހިފަހައްޓައި  އި 

ތަޅާލާފައިވާކަމަށް ކުއްޖާ    އްފަސްއޮށްތައް ގަދަކަމުން ނަގާފައިވާކަމަށާއި، އެކަމާ ކުއްޖާ ރުޅިއައިސްގެން ބިއްލޫރިގަނޑެ

އި  ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން އެކުއްޖާގެ އަތް ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ 

ކުއްޖާއަށް އަނިޔާ ލިބުނުކަން   އި،ށާމިފަދައިން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކުއްޖާ ނިދާފައިވަނިކޮށްކަމައިތުރު މުވައްޒަފެއް  

އަންގާފައިނުވާކަމަށް    އެވަގުތު ސުޕަވައިޒަރަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ރިޕޯޓުގައި މައްސަލަ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

   ކަމަށާއި،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދަ ޒިންމާއެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްގެ    މަލަކީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުންމި އަ

ވަނަ   20ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ށާއި،  ފަދަ އަމަލެއްނޫންކަމަ  ފަރާތުން ފެނިގެންވާނެ

ގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ އިއްޒަތަށާއި   މާއްދާގެ )ވ(

ރައްޔިތަކަށް  އެ  ހު ނޫނުާޤ  ކަރާމާތަށާއި  ހައްގުތަކަށް  ލިބިދީފައިވާ  ހިތަންވާނެކަމަށް އަސާސީން  ރުމަތްތެރިކޮށް 

އަމަލަކީ   ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މާއްދާއިން    35ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ވަނަ 

އެހާލަތުގައި  ފަދަ އަމަލެއް ކަމަށާއި،    ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތްދީފައިވާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ އިއްޒަތާއި ކަރާމާތް ގެއްލޭ

 ހިލާފުވެފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ

މުން ވަޒީފާދޭ  ޓުއަމަލަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއް  ފަރާތުގެ އެ

  273ގަވާއިދުގެ    ކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަކަށްވާތީ، އެފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާ
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ވަނަ ނަންބަރުގެ   3ވަނަ މާއްދާގެ    47އަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނުގެ    ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(

  އި،ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  އަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ކުރެވުނު  އި،  ގާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށާ ތުހުމަތު  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    ކަންކަމާމައްސަލަ  ގުޅޭ 

ހެއްކާއި  ތަހުގީގު ސާބިތުވާމިންވަރަށް  ބަލާއިރު  މިންގަނޑުން  މަދަނީ  ކަންކަން  ތުހުމަތުކުރެވުނު  ރީނާ  ގަ ކޮށް، 

ޒިންމާ   ވަޒީފާގެ  ކުރުމުގައާއި  މަސައްކަތްތައް  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާތީކަމަށާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ،ތީސާބިތުވާ ފަދަ އަމަލެއްކޮށްފައިވާކަން  އުފުލުމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށް، ކުޑަކުއްޖަކަށް ގެއްލުންވާ

ގެއްލުންތަކެއް   އިވަޒީފާގަފަރާތް   ތަނަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ބަހައްޓައިފިނަމަ،  އިތުރަށް 

  273ގެ    2014ފަދަ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ފެންނާތީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    ލިބިދާނެ

ވަނަ މާއްދާގެ   47ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނުގެ    ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ޔަތްކޮށް،އާރި)ށ( އަށް  

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކަމުގައިވުމުން، އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ  ސަބަބެއް   3)ނ( ގެ  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    މުކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށާއި،އަދުލުވެރިކަން ގާއި  އީއޮވެމެ، މައުޟޫ 

މައުލޫމާތު  އެ  ކުރިން   ކަންކަމާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ  މައްޗަށް  ތުހުމަތަކާމެދު   ދީފައިވާނެކަމަށާއި،ފަރާތުގެ 

މައްސަލަ    އެހެންކަމުން  ،ކަމަށާއިތަހުގީގު ކުރުމަށްފަހު   ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު އެފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހު އެ މައްސަލަ

 މަށާއި،ކަ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމުގައި

އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނާއި  މި މައްސަލައިގެ ތެރެ

ހާލަތެއްގައިވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކުރުމަކީ    ގަވާއިދާ ހިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެ

އަސާ  35ާޤނޫނުއަސާސީގެ   ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ  މާއްދާއިން  ދައުލަތުން    ހައްގުސީ  ވަނަ  ހިމާޔަތްކުރުމަށް 

ލިބިފައިވާ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުގެ    އަދާކުރަމުންދާ ޒިންމާއަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ކަމެއްގެ އިތުރުން، ކުޑަކުދިންނަށް

އި  ނިގުޅައިގަތުންކަމަށް ބެލެވޭނެކަމާއި، މި ހާލަތުގައި މުވައްޒަފުގެ ހައްގުގެ ކުރިމަތީގައެކުދިންގެ ކިބައިން    ހައްގު
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ކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށާއި، ވަޒީފާ އްގުއިސްކުރަންވާނީ ކުޑަކުދިންގެ ހަ 

އަނބުރާ ރުޖޫއަކޮށްދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ބަލައި މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ  

  މަސްލަހަތު ހުރިގޮތްކަމަށް ދެކޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަނބުރާ އިއާދަ ނުކުރުމަކީ އެންމެ

އެދިފައިވަނީ،   .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ސިވިލް ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ  ދިވެހި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(އަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނާއި   273ގެ    2014ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭ ފަދައިން   ވަޒީފާ  ވަޒީފާއާެބހޭ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ 

ވަޒީފާއިން    ން އެދިފައިވާ ފަދައިންހަމައެއްނެތް ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު އަނުބރާ އިއާދަކޮށްދޭނެ ގާނޫނީ  

އަމުރުކުރާނެ   މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ަބދަލު ނަގައިދިނުމަށް  ގެއްލުމުގެ  ލިުބނު  ވަކިކުރުމުގެ ސަަބުބން 

  ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގާނޫނީ ހަމައެއްނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމައި ދިނުމަށް

މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  .5

ގޮތުގައި  ދެވުމުން،ތު  ސަފުރު ހެކިންގެ  ޝަފަހީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ނުންވާ  ބޭރުކުރަން  ޟި ހާ  މައްސަލަ 

ނަން    ،ފަރާތްތައްކަމަށްބުނެ އަޒްރާގެ  އައިމިނަތު  އަދި  އިބްރާހީމް  ގައި    2020ނޮވެންބަރު    30ނަދީމާ 

ހާ   2020ޑިސެންބަރު    21ހުށަހެޅުމަށްފަހު،   ފަރާތްތައް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ނެތްކަމަށް ިޟގައި  ރުކުރެވެން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ތުން ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ފަރާރައްދުވި  މައްސަލަ .6

 ؛  (A098797ޢާއިަޝތު ރިްޝމީ )ބަށިމާގެ / ގދ.ގައްދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު:   .1

 (A293224ނިާޝ އަލީ )ޢަްޞރުމާގެ / ހއ. ބާރަށް( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު:  .2

މި  ،  އެދިފައިވަނީ އެއްކަމަކާ ގުޅިގެން ހެކިބަސް ދިނުމަށްކަމަށް ވުމާއެކު  ހާޟިރުކުރުމަށްމި ދެފަރާތް    ހުށަހެޅިކަމާއި،

އިހުތިޔާރުކުރު ފަރާތެއް  އެއް  ތެރެއިން  މައްސަލަ  ފަރާތްތަކުގެ  ފަރާތުން   ރައްދުވިމަށް  އެ  އެންގުމުން،  ފަރާތުން 
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ޢާއިަޝތު   ބަޔާންކުރުމުން،  ނެގުމަށްކަމަށް  ހެކިބަސް  ރިްޝމީގެ  ޢާއިަޝތު  ހެކިބަސް  ރިބޭނުންވަނީ    22ްޝމީގެ 

ހެކިބަސް  ތުގެ ހެކިވެރިޔާގެ ފަރާ  ވިފައިވާކަމާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަ ރައްދު ގާ ގައި ނަ  2020ޑިސެންބަރު  

ގައި ޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު ފުރުސަތަކަށް   2021ޖަނަވަރީ    31ނެގުނުފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

 ގައި ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި  2021ފެބުރުވަރީ  02އެދުނުކަމާއި، އަދި 

 ؛ (A007220ވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ދި( )މާލެ،  ކަނޑޫގެ. މ) އާދަމް ރައިހާނާ .1

 ؛ (A007899ސައިދާ ަޝމްސު )މ. ގުލްަޝން، މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  .2

 ؛(A089484އަސްމާ ހަސަން )ގ. ޖޫލިއަޓްގެ، މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  .3

ަޝ .4 ނަންބަރުއައިަޝތު  ފުލެޓް  )ހުޅުމާލެ.  ކާޑު  ،  G-01-119ކީބާ  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  މާލެ( 

 ؛ (A079943ނަންބަރު: 

 ؛ (A019426ރީނާ އިބްރާހީމް، )މއ. ނިޔާޒް ވިލާ، މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  .5

ގޮތުގައި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަރާތްތައް ަޝފަހީ ހެކިންގެ    ،  ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން،  ހުށަހެޅިކަމާއި 

ހެކި  ަޝފަހީ  ފާއިތުވި  ންހުށަހަޅާފައިވަނީ  މުއްދަތު  ދެވުނު  ހެކިން    ކަމަށްވާތީއާއި  ފަހުން ހުށަހެޅުމަށް  އެފަރާތުން 

ފަރާތު ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ން  ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  ހެކިންގެ  ޝަފަހީ 

 ގިފައި ނުވާނެއެވެ.  ކަމަށްވާތީ، އެ ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ނެ   ފަހުންހާިޟރުކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ނެގުނު

ހުށަހެޅި    ، ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި .7 މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ކްލިޕާ  ވީޑިއޯ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ  ފަރާތުން ފާހަގަކުރާނެކަމެއްނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އަދި ވީޑިއޯ ކްލިޕުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި  

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހިންގުނު އިދާރީ ތަހުގީގުގެ    ، އާއި ތް ސާފުނުވާތީހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމަލުތައް އެދުވަހު ހުރި ގޮ

ކުއްޖާ   މަންޒަރުކަމެއް ނުވަތަ  ކޮއްޕާލާ  ކުއްޖާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ މައްސަލަ  ރިޕޯޓުގައިވެސް، 
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މައްސަލައިގެ    މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދިމާލަށް އަތްފޮޅާލާ މަންޒަރުކަމެއް ސާފުނުވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  

 ވީޑިއޯ ކްލިޕަށް ރިއާޔަތްކުރެވިފައިނުވާނެއެވެ. އެ  ވުމުގައި ނިންމުމަށް ވާސިލު

މައްސަލަ .8 މިވާ  ފަރާތުގެ  އިހުށަހެޅިފައި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވާސިލުވުމަށްޓަކައި،  ނިންމުމަކަށް  އަދުލުވެރި  ގައި، 

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

ފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެ، ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  މަތިން، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ   އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

 އިޖުރާއަތުތައް އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށްފަހު، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  އީމައުޫޟ

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާގޮތަށް އެ ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ  

އިއާދަކޮށްދޭންޖެހޭތޯއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން އެ ފަރާތަށް ބަދަލު ނަގައިދޭންޖެހޭ ގާނޫނީ  

 ތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. ހަމައެއް އޮތް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއަކީ އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ   .9

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ނަ މާއްދާގައި ވަ 27ގެ 

ރި  "މުަވއްޒަފަކު ަވޒިފާއިން ަވކިކުރުމާ ުގޅިެގން، އެމުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ ޝަކުާވއެއް ނުަވތަ ދަޢުާވއެއްގައި، އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކު

ޔަވައި، އެހެނިހެްނ  ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާން ކޮށްފައިާވ ޙާލަތު ފި  29ސަބަބަކީ އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، މި ޤާނޫުނެގ  

 ޙާލަތުތަކުަގއި ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ޒިްނމާއެކެެވ."

 

އަދާކުރަމުންދިޔަ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން،  މައްސަލައާ  މި  ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން،  އިބާރާތުން  މި 

އޮވެ   ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތް  އެ  ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިކަން  އިޖުރާއަތުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ވެރި  އަދުލު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި، މުވައްޒަފު   .10

ނިންމުމަކުންތޯ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯ ބެލުމުގައި ދެ އުންސުރެއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމާއި، އެއީ 

 (procedural fairness)ވެރިކަން  އަދުލުއަދި އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ވެރިކަން  އަދުލު   މައުޫޟއީ

ނަންބަރު  އިމުކުރެގާ ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލުންކަން،  -HC/2011އާއި    HC-A/24/2010ވިފައިވޭތޯ 

A/134    ްވެރިކަމަކީ، މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އަދުލު  މައުޫޟއީ ަޤިޟއްޔާއިން އެނގޭކަމާއި، މިގޮތުނ

ވެރި އަދުލުފަދަ   ން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަކުރާކުރާ އަސާސެއް އެއީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިހިޔާރުވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަކުން  

އެ   އިތުރުން  އުންސުރުތައް  ހިޔާރުސަބަބަކަށްވުމުގެ  އެންމެހައި  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  އަސާސެއްގެ  ކުރާ 

އިޖުރާއީ   އެނގޭކަމާއި،  ބެލުންކަން  ވަޒީފާއިން  ގާ ވެރިކަން  އަދުލު ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ  މުވައްޒަފަކު  އިމުކުރުމަކީ، 

ވާއަދުލުވަކިކުރުމަށް   ނިންމުމަކަށް  ބެލުންތައްސިވެރި  ބަލަންޖެހޭ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ބުެލުމ  ލުވުމަށްޓަކައި  ަގިއ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓން ިނނަްމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނއި   ، ިއުޖާރައުތަތއް ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ

 ޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބވުަތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތކްުނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  ެއ

ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  އުްދިވ ަފާރުތެގ ަވީޒާފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ުހށެަހޅަިފިއ ިމާވ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ަރ .11

ޮއްނަނަކާމިއ،   އެނެގްނ  ނިެތަކްނ  ިދުނެމްއ  ނަންބަރު  ޯނޓެިހްއ  ހައިކޯޓުގެ   HC-A/77/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ަޤިޟއްޔާގައި 

ތެރޭަގއި ތަރަހައިެގ  އެޤާނޫުނެގ  ބަލާއިރު،  ޤާނޫނަށް  ަވޒީފާއާބެހޭ  ަވޒީފާއިްނ    "...  ނުލައި  ދިނުމަކާ  ނޯޓިހެއް  މުަވއްޒަފަކު،  ހިމެނޭ 

ޤާނޫުނެގ   ަވޒީފާއާބެހޭ  ހަމައެކަނި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ    23ަވކިކުރެޭވނީ  އެމާއްދާަގއި  ޙާލަތުަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މާއްދާަގއި  ަވނަ 

 އެނޭގކަމާއި، ..."  ޮގތުެގމަތިންކަން

 

ަފާރްތ ަވިކކޮށަްފިއަވނީ  މިފަަދިއްނ   ަބާޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

 ؛ުރުކިރިއުރަޒވަަނ ާމއާްދާއ ެއްއޮގްތާވ ޮގުތެގމިަތްނޯތ ަނ  23)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  

ަވނަ ާމއާްދ "ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކިއ ނަުލިއ ަވިކުކުރްނ" މި    23)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2020/26މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުޝަހީމާ މުޙައްމަދު 
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ަޝުރ ެދ  ަވިކުކެރޭވީނ  ަވޒީފިާއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެނިތ  ިދނެުމްއ  ޯނިޓްސ  ަދުށްނ  ުފރަިހަމެވެގްނަކަމްށ  ެތާމއާްދެގ  ްއ 

ަންނބުަރ   ަހިއޯކުޓެގ  ެއޫންނ  HC-A/208/2010އިަދ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ  އިަދ  ެވްސ  ަޤިޟްއޔާ 

 ؛ަތީކެއ ެދ ަޝުރ  ، ަވޒާީފާއބޭެހ ަމްއސަަލަތުކަގިއ ދިވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަކނަޑއުަޅްއވަާފިއާވަކާމިއ

 އަދި    ؛ އަެކީށެގްނުނުވްނ  އަހާްލުގ( ަމަސްއަކުތގެ  1)   

ބެެހއުްޓަމީކ  2)  ބާަލިއުރ( ަވޒާީފަގިއ އުިތަރށް  ަވޒާީފ ޭދ ަފާރތަށް    ، ެއކީަށެގްނާވ ަހމަަތަކށް  ުކެރޭވެނ ަކެމްއަކމަށް 

 ނެުފުންނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

މުވައްޒަފު .12 ގާވަޒީފާދޭފަރާތުން  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ވެރިކަން      އަދުލު   މައުޫޟއީއިމުކުރަންޖެހޭ  ން 

(substantive fairness)  ާ؛ ބެލެވޭނީ  އިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައިގ 

ަވިކުކުރމްަށ   .1 ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ުމަވއްޒަަފުކ  ިހޔުާރަވޒީފޭާދ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ުކާރ 

 ؛ ެވިރ ަސަބަބަކްށވުުމެގ ިއުތުރްނއަދުުލފަަދ    ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކާުރ

ެއްނމަެހިއ  ިހާޔުރެއ   .2 ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ުއްނުސުރަތއް  ުކާރ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަވިކުކިހާޔުރެއ   .3 ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ަފާރުތން  ުކާރ  ަވޒީފޭާދ  ުރުމަގިއ 

 ؛ޮކށަްފިއާވ ަހަމައކީ ެއަކށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ ަތތީްބުގ

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  އެ  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޯކުޓްނ    ަޤިޟއްޔާއާއި 

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 
 

އާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ    (substantive fairness)ވެރިކަން  އަދުލު   މައުޫޟއީއިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ   .13

 ަޤިޟއްޔާގައި   HC-A/88/2014ނަންބަރު 

އަދާކުރާ ތަނަށް ެގއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ަވޒީފާދޭ    " ... މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާަގއި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ުނަވތަ ަވޒީފާ

އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ނިްނމުމުގައި، އެނިްނމުމަށް ާވސިލުުވމަށް    ެގފަރާތުން ބަލާ، އެމުވައްޒަފެއްެގ މަސައްކަތު



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2020/26މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުޝަހީމާ މުޙައްމަދު 
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ށް  ފަރާތުން ތަޠްބީޤުކުރި ހަމައަކީ އެކަށީެގންާވ ހަމައެއްކަމަށް ާވންޖެހޭނެކަމަށާއި، ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ ފެންނަ ފެނުމެއްެގ މައްޗަ  ަވޒީފާދޭ

ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅައި    HC-A/24/2010ހައިކޯޓުެގ ަންނބަރު        ަވކިނުކުރެޭވނެކަމަށް، ދިެވހިރާއްޖޭެގއެކަނި މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން

 އޮްނނަކަމާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިާވކަން އެނެގން

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

ބަލާއިރު، ކުރެޭވނޭކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެުނން" ެވސް ފުރިހަމަާވނީ އެމުވައްޒަފަކު   އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގްނާވ ހަމަތަކަށް

ނު  ަވޒީފާގައި ފަރާތަށް  ަވޒީފާދޭ  ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް  ބެހެއްޓުމަކީ  އެކަށީެގްނާވއިތުރަށް  ހަމައަކީެވސް  ެވެގންކަްނ    ފެނުނު  ހަމައަކަށް 

 އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނޭގކަމާއި، ... "
 

 މި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
 

ަވިކުކުރުމަގިއ   .14 ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ާގިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ  ަމުއޫޟއީ ަމްއސަަލ  ަނަޒުރުކާރިއުރ    އަދުުލެވިރަކްނ 

 . ައްނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ

ފަރާތް    އްސަލަމަ 14.1 ަގއި  ހުށަހެޅި  'ފަިޔަވިތ'  ަވޒާީފއާަދުކަރުމނިްދޔަ  އެފާަރްތ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ 

ންަފާސނޮީގުތްނާނއި   ެއުކްއާޖއްަށ  ައމުަލޮކށަްފިއާވޮގުތްނ،  އަެފާރުތްނ  ުކަޑުކްއަޖާކމުެދ  ބަލަަހްއަޓުމނިްދަޔ 

ާއއި    2014ިޖްސާމީނޮގުތްނ ައނާިޔވަެފިއާވީތ، އަެފާރުތގެ ެއ ައމަަލކީ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ިދވިެހ    ަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ަކަމށް ަމްއަސޯކްޑ އްޮފ ޮކްނަޑކާްޓ ހިލުާފ އަމަަލަކްށާވީތ

ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ައށް ިރާއަޔްތޮކށް، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސިރވްސެގ    273ަގާވއުިދެގ    ިސވްިލ ަސރިވްސެގ

ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއްނ  ަވަނ ންަނަބުރެގ ދުަށނަްކްނ ަމްއސަަލ  3ަވނަ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ  47ާގޫނުނެގ 

(  2019ޮނެވނަްބުރ    04)   CSC/2019/01241(2)ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ންަނަބރު  ަކްނ ަމްއސަލަ  ަވިކޮކށަްފިއާވ

 ުކެރެވެއެވ. ަގ ަހ"ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރްއިވ ިޗްޓ" ިއްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކްނ ާފ

ިދިރުއޅުެމްނެގނާްދ  ގެ ަދްނަވުރ ަވުގެތްއަގިއ، ިފަޔވީަތަގިއ    2019ޫޖްނ    15ަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ  ަމްއަސ 14.2

ިއާވޮގުތްނ، ުކްއާޖައށް  އަަހުރ( ައުތަގިއ ުހިރ ަފްސޮއްށަތެކްއ ެނުގުމަގިއ ައމުަލޮކށަްފ 9ިފރެިހްނ ުކްއެޖްއެގ ) 

ިޖްސާމީނ އްޮފ  ންަފާސީނޮގުތްނާނިއ  ިމިނސްްޓީރ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  މި  ިލބަިފިއާވަކްނ  ައނާިޔ  ގުޮތްނ 
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ަސރިވަސ ޯސޝްަލ  ެއްންޑ  ެފމީިލ  ައްއޔުަނކަުރްއވަާފިއާވ  ެޖްނަޑރ،  ެސްކެރަޓީރ  ަޕރަމެންންޓ  ްސެގ 

ިރޯޕުޓްނ  ަތްއާޔުރކޮށަްފިއާވ  އޮންނަކަމަށް  ަސްބޮކިމީޓްނ  ފަރާތުން އެނގެން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ެޖްނަޑރ، ެފމީެލ،  ިދާމިވ ހިާދާސާއުގޅެިގްނ  ަވުގުތަގިއ    ަދްނަވުރ   ެގ  2019  ޫޖްނ  15 14.3 ިމިންސްޓީރ އޮފް 

ިއްނ ަތއާްޔުރޮކށަްފިއާވ 'ިފަޔަވީތގެ ިދިރުއެޅުމނާްދ ިފރެިހްނ ުކްއެޖްއެގ ައުތަގއި  ެއްންޑ ޯސޝްަލ ަސރިވަސްސ

މުަލޮކށަްފިއާވ ޮގުތން، ުކްއާޖައށް ންަފާސީނޮގުތްނާނއި ިޖްސާމީނޮގތްުނ ައިނޔާ  ައ ުހިރ ަފްސޮއްށަތެކއް ެނުގމްަށ  

ސަަލ ބުެލަމްށަޓކިައ ަޕރަމަންނޓް ެސްކަރަޓީރ އިާމަނުތ ޝާިފާނ ައްއަޔުނުކިރ ްސަބޮކެމީޓގެ  ިލބަިފިއާވ ަމްއ

 ްނ ައނަްނިނިވ ަކްނކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ' ިއިރޯޕްޓ

  ުމަވްއޒަފެުގ  ުކެރވަިފިއާވ  ތުުހަމުތ  ެދްނ  ަމްއސާަލަގިއ  ިމ  އުިތުރްނ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 14.3.1

ަގިއ ަނަގިއ، ަމްއސަަލިއގިައ    2019ޫޖްނ    28  ަބާޔްނ  ުސަޕވިައަޒުރެގ  ަފްނގިފާިލެގ  ެއ  ަބާޔާނިއ

ސުާފޮކށަްފިއާވެނަކމަށް   ަމއޫުލާމުތ  އުެދވަހު  ަފާރުތްނެވްސ  ުކަޑުކްއާޖގެ  ިހެމޭނ 

ދަީފިއާވ  ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ، ިމ މްައސަަލިއެގ ެތެރިއްނ ިއްސެވަބޔްާނުކެރުވުނ ަފާރްތ ަތުކން 

 ަހޅަާފިއުނާވކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.ުހަށ  ަބާޔނަްތްއ

 ؛ ެތޭރަގިއ  ަކންތްައަތުކެގ  ފަާހަގުކެރުވުނ  ތުަހީގަގްށ  ިރޯޕްޓަގިއ  ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ 14.3.2

ވާ ހެޭލުވީނ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ  ްއޮއ  ިމަމްއސަަލިއަގިއ ިހެމޭނ ުކަޑުކއާްޖ ނިދަާފިއ .1

 ުކަޑުކްއާޖ ދަީފިއާވ ަބާޔުނަގއި ބުނަެފިއާވަކްނެއުކްއާޖ ަގިއަގިއ ައތުްލުމްނަކން  

ެރުވނު ދަެފާރްތެވްސ، ެއުކްއޖާ ެގްނގުުޅުނ ަފްސއްޮށަތއް ިދުނމްަށ  ުކ  ތުުހަމުތ   ަމްއސަަލިއަގިއ .2

ުފަރަތަމ ުބނަެފިއާވަކަމާށއި، އެފްަސޮއްށަތްއ ނިުދުނުމްނ ތުުހމަތުުކެރުވުނ ދަެފާރްތ ެއުކްއާޖ  
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 ީޖަބށް ައތަްލިއ، ަފްސޮއށަްތއް ނިެގަކަމާށިއ، ެއަކާމ ެއުކްއޖާ  ަގިއަގިއ ހިފަަހްއަޓިއ ގަަދަކުމްނ

 ްނ ިބއޫްލިރަގނުޑ ތަޅިާލަކަމްށ ުބނަެފިއާވަކްނ ްސެގުރިޅައިއ

ަޑުކްއާޖެގ ައުތްނ ަފްސޮއށަްތއް ަނަގްނ ުއުޅީނ ޭއެގްނ ުކްއަޖކްަށ ެގއުްލެމްއ ވާެދެނީތަކަމށް  ުކ .3

ުމަވްއޒުަފ ުބނަެފިއާވިއުރ، ކްުއާޖެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ތުހަުމުތ ުކެރުވުނ ެދ ަވނަ 

ައުތަގިއާވ ަފްސޮއށަްތްއ ެނުގަމށް ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއަވީނ ުކްއާޖ ނިދަާފިއ ޮއްއާވަކްނ ުކްއާޖެގ  

ަފްސޮއްށ    ޮއްއާވަބާޔުންނ ެއނޭގަކމާަށިއ، ެއޭރ އަެވުގުތ ެއުކްއާޖ އިަދ އެެހްނ ކިުދްނ ނަިދްނ  

 ންެތކްަނފަަދ ހަާލެތްއ    ަނަގްނޖޭެހ

  ިނކުުތާމމުެދ  ިއްނާނފާާހ،  ްނޮގްސެގ  ައްށ ާނފާާހ  ، ހެޭލްއުވަމށްފުަހ  ެއުކްއާޖ .4

ެސިކުއިރީޓ    ިގަނިއުރވަެފިއާވަކާމިއ ެއުކްއާޖެގ ައމުަލަތްއ ުހިރޮގުތްނ ިހތަްހމުަނޖެހަިފިއާވަކްނ

 ެކެމާރެގ ުފޭޓުޖްނ ފަާހަގާވަކްނ

  ެނުގުމަގިއ   ަފްސޮއްށަތްއ   މުެދެވިރީވ  ަތޅަާލްނ   ިބއޫްލިރަގނުޑ  ުރިޅައިއްސ  ުކަޑުކްއާޖ .5

 ަބބްުނަކްނ  ަސ   ޮގުތެގ  ައމުަލކޮށަްފިއާވ  ަފާރތަްތްއ  ތުުހަމުތުކެރޭވ

  ުސަޕަވިއަޒަރްށ   ޯވަކެރްއ  ެކައރ   ެއްއެވްސ  ެއަވުގުތ  ދުިއުމްނ  ައްތަކނަޑިއެގްނ  ުކަޑުކްއާޖެގ .6

 ައްނގަާފިއުނާވަކްނ

ަފްސޮއށަްތްއ   .7 ައުތން  ަބޔުާނަގިއ  ުކްއާޖެގ  ުސަޕަވިއަޒުރެގ  ުބނަެފިއުނާވެނަކަމށް  ައތަުލްނ 

 ުބނަެފިއާވަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއވަާކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  ުކްއަޖކްަށ  ޯފުރޮކށެްދުމްނެގނާްދ  ަރްއާކެތިރކްަނ  ަދއަުލތްުނ،  ުހށަހުެޅނަްތުކަގިއ  ޮކިމީޓެގ  ތުަހީގުގަގިއ 14.3.3

  މިފަދަ   ަފާރުތްނ   ުމަވްއޒުަފްނެގ   ތިިބ  ަމާގުމަގިއ  މުީހްނެގ   ބަލަަހްއާޓ  ކިުދްނ   ަމުރަކެޒްއަގިއ  ަދއަުލުތެގ

ަފިއާވ ބާަޔްނަތކްުނ ިލބޭ ަމއޫުލާމާތިއ ިފަޔވީަތގިައ  ެނިގ  ުނވެާނަކަމާށިއ  ުކިރަމިތެވެގްނ   ައމުަލަތެކްއ

ިދްނގެ  ުހިރ ީސީސީޓީވ ުފޭޓުޖން ެފްނނަ ަމްނަޒަރްށ ިރާއޔްަތކްޮށ ަމުރަކުޒގިައ ިދިރުއެޅުމނާްދ ުހރާިހ ުކ

ަރްއާކެތިރަކަމށް ބަަލިއ އުިތރު ކްުއަޖަކްށ އެފަަދ އިަނާޔެއްއ ލުިބުމްނ ުދރުހިެލުކުރަމްށަޓަކިއ، ަމއްސަަލ  



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ެއަކުމަގިއ ބިައެވިރެވ ެދަވަނ ުމަވްއޒުަފ ިއުތަރްށ ަވޒާީފަގިއ ތުިބަމީކ ކިުދނެްގ  

ޒާީފެއްއަގިއ ކަުޑުކްއަޖަކްށ ައނާިޔެއްއ ުކިރ ުނވަތަ  ަރްއާކެތިރަކާމމުެދ ުސވުާލ އުފޭެދ ަކެމްއަކަމާށިއ، ަވ

ުކަޑުކްއަޖަކށް ެގއުްލެމއިްދްނަކަމށް ތުުހަމތުުކެރޭވ މަީހުކ ުހުރަމީކ ަގބުޫލުކެރޭވެނަކެމްއ ޫންނަކުމން ީވ  

ެދަވަނ ުމަވްއޒަފު ަވޒާީފއްިނ    ްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާާތިއ އަެކުމަގިއ ަބއެިވިރިވަމެއްނެމ ުފުރަސެތްއަގއި  

 ުކުރަމްށ ުހށަަހޅަާފިއާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ަވިކ

ކޮށަްފިއާވ ަފާރތަްތުކގެ ަބޔްާނަތއް  ަބާޔްނ  ަނގަާފިއާވަކމްަށ  ަބާޔްނ   ިރޯޕްޓަގިއ  ތްަހީގުގ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ 14.4

ީވަނަމެވްސ،  ޯފުމ' ގެ    ުހށަަހޅަާފިއުނިވަކުމަގިއ  ުހށަަހާޅ  'ަމްއސަަލ  ަފާރތްުނ  ުހށެަހިޅ  ަވނަ    7ަމްއސަަލ 

ަންނަބުރަގިއ، ަފްސޮއްށ ގްެނުގޭޅ ުކްއާޖ ނުިދުމްނ ަފްސޮއްށތްައ ެނޭގޯތ ބިެލަކމާަށިއ، ެއގޮތްުނ ަފްސޮއށް  

ުކިރަކަމ ެޗކް  ޮއތްތޯ  ަފްސޮއށަްތއް  އްަތަޖއާްސ،  ަމިތން  ްޓެރްކސޫޓް  ޮއތް  ަލިއެގން  ުކްއޖާ  ށް  ެގްނުގޭޅ 

ުކްއާޖެގ ަލިއެގްނ ޮއްތ ްޓޭރްކސްޫޓ ަމިތން ައްތެޖްއުސުމްނ ެއ ުކްއާޖ ޯލ ުހުޅިވަކަމށް    ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތާއިއ، 

ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ   ިރޕްޯޓަގިއ  ތުަހީގުގ  ުހށަަހޅާފިައަވ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮއުތމްުނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއ 

ަކާމިއ،  މުަލެގ ަސބުަބން ުކްއާޖ ނިިދްނ ހެޭލުވުނަކމްަށ ބަުރެވޭވފަަދިއްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރުތްނ ުކރި ައ

ުމަވްއަޒ ަމަސްއަކްތުކާރ އެެހްނ  ަގިއ  ަގިއަގިއ ހިފެެހްއުޓުމްނ'ިފަޔަވިތ'  ެއުކްއާޖ  ުހށެަހޅި  ، ަފުކ  ަމްއސަަލ 

ން ގަަދަކުމްނ  ަފާރްތ ެއުކްއާޖެގ ީޖުބްނ ަފްސޮއްށަތްއ ަނގަަފިއާވެނަކމްަށ ަބޔާނޮްކށަްފިއާވީތ، ެއ ުކްއާޖެގ އުަތ

ެއަތަޅިއެގން  ަފ ޖުެހުމްނ  ިބއޫްލިރަގނުޑަގިއ  ޮކަޓިރެއްއެގ  ެއުކްއާޖ  ިއުރޮކެޅއްފުަހްނ،  ެނގާިތ  ްސޮއްށަތްއ 

މުަލކޮށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ  ައުކްއާޖ ެއ ގޮތްަށ  ިދަޔަކަމާށިއ، ުކްއާޖެގ އަތް ެކނުޑުނަކުމަގިއ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވީތ،  

 ެއެވ. ެވަތއް ެނުގމްުނަކުމަގިއ ުބަރެވްށ ގަަދަކުމްނ ަފްސޮއުހށެަހިޅ ަފާރުތން ުކްއާޖެގ އުަތްނ 

  ތުަނަގިއަކަމްށ  ުކަރްނޖޭެހ  ިޑުއީޓ  ުދވުަހ  ެއ ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އެުޅީނ  ުކްއާޖ  ެގްނުގޭޅ  ަފްސޮއްށަތްއ 14.5

ުތން  ުކއާްޖެގ ައ ުކަރނުްނޖޭެހ ަތަނކްަށ ޮގްސ ެއ  ީޓުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ ެއ ަފރްާތ ިޑުއ   ަމްއސަަލ،  ުނާވިއުރ

ުރ ައްނގަާފިއާވަކަމްށ ެއ ކްުއާޖ ުއޭޅ ަފީޅެގ ަމީތަގިއ ކުދްިނ ބުެލުމެގ  ވިައަޒަޕަފްސޮއްށަތްއ އަތުުލަމްށ ުސ
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ުމަވއްޒަަފ ުއޭޅ  ަކިއީރަގިއުކ  ަމަސްއަކުތަގިއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ްށ  ބުުނުމްނަކަމ  ަމްއސަަލ 

ުތޮކށިްދުނމްަށ ެއްއވްެސ ެހްއެކްއ  ިބ ާސަފިއާވަކަމްށ  ުރ ެއޮގަތްށ އްަނާގިއަޒޕަަވަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ، ުސ

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ުހށަަހޅަާފިއުނާވިއުރ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރުތން ިޑއުޓީ ުކަރން ުނޖޭެހަތަނަކށް  

 ެއެވ.  ެވ ަކަމށް ުބަރުނެވެގްނޮގްސ ުކްއެޖްއެގ ައުތން ަފްސޮއްށަތއް ަނގަާފިއަވީނ ުސަޕަވިއަޒރުަކ ައްނަގިއ

  ިދިރުއޭޅ  ގިައ'  ިފަޔަވިތ '   ަފާރތްުނ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ،  ިރާއަޔްތުކާރިއުރ  ަކްނަތއްތަަކްށ   ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ 14.6

ުމަގިއ ަމްއސަަލ  ަތްއ ަނަގްނޖޭެހ ހަާލެތްއ މުެދެވިރވަެފިއާވަކާމިއ، ެއަކްށފްަސޮއ  ާވްއނިދަާފިއ ޮއ  ްއުކަޑުކްއެޖ

ަފާރތްުނ   އްޮތުހށެަހިޅ  ަސަބެބއް  ަފާރުތން  ަކުމަބިއެވިރާވްނޖޭެހ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ުބރުަނެވވިޭހނުދ،  ަގިއ 

ޅުާލުމެގ ަސބުަބްނ ުކްއާޖައްށ ައނާިޔ  ޮކށަްފިއާވ ިމ ައމުަލެގ ސަަބބުން ުކްއާޖ ުރިޅގަަދެވ ިބއޫްލިރަގނެޑްއ ަތ 

ެގ ބުެލުމެގ ަދުށަގިއ ތޭިބ ކިުދްނ  ފަަދ ަދއަުލުތ  މިފަަދ ައމަަލީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ިލބަިފިއާވިއުރ، 

ަމްއސަަލ  ފަަދ ައމެަލްއަކުމަގިއ ުބަރެވވީޭތާއއި،    ވުާލޮކށްފިައާވ ަފާރުތން ެފިނެގްނުނާވޭނ ބެލެެހްއުޓުމެގ ިޒްނމާ ަހ

ވަަނ ާމއާްދިއްނ    35ެގ ަސަބުބން ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުޖމޫްހިރްއާޔެގ ާޤޫނުނައާސީސެގ  ުކމުަލަތުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ައ

ުކަޑުކްއެޖްއެގ  ިހ  ިރަކާމިއްއާކެތަރ ުބޫރައރާފިައާވަކަމްށ  ާމަޔތްދަީފއާިވ  ަރްއާކެތިރަކަމށް  ަކާރާމާތއި 

 ީތާއިއ، ެވޭވުބަރ

ަވނަ މާއާްދެގ )ވ( ަގއި، އެ ުމަވްއޒަފްެއެގ ާވިޖާބއި    20ގެ    2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ގާަވއުިދ    

ްއޒަަތާށއި ކާަރާމަތާށއި ެއަރްއިޔަތކަށް ާޤޫނނަުއާސީސްނ  ިއަމްސއިޫލްއަޔުތ އާަދ ުކުރުމަގިއ ކްޮނެމ ަރްއިޔެތްއގެ  

ިއްސެވބަޔްާނުކެރުވުނ  ުހަތަކށް  ަހްއުގިލބިދަީފިއާވ   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  ާވނަެކަމށް  ހަިތްނ  ުރަމްތެތިރކްޮށ 

ިރ ިހ  ، ަޔތޮްކްށާއަކްނަތތްައަތކްަށ  ާމއާްދާއ  ިމ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ައމުަލޮކށަްފިއާވަމްއސަަލ    ަމްށ ަކލަާފްށ 

ތީ، ަމްއސަލަ  ީތ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ފާަރުތްނ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ޯކޑް އްޮފ ޮކްނަޑކާްޓ ހިލުާފވަެފިއާވޭވެވުބަރ

ާޤޫނނެުގ   ަވޒާީފއާބޭެހ  ަވކޮިކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއން  ަފާރތް  ަބޔާނޮްކށަްފިއާވ    23ުހށެަހިޅ  ާމއާްދަގއި  ަވަނ 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2020/26މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުޝަހީމާ މުޙައްމަދު 
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ފާަރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ަމުއޫޟއީ    ސަލަ ުހށެަހިޅ ހަާލެތްއ މުެދެވިރެވެގްނަކަމށް ބަުރެވޭވީތ، ަމްއ

 ެދެކެމެވ.    ުރަމށްފުަހަކުމަގިއުކުމިއާގއުަދެވިރަކްނ  

އަދުުލެވިރަކްނ   .15 ިއުޖަރީއ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

 ؛ާގިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ

ަނނަްބުރ    HC-A/208/2010  ަނނަްބުރ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 15.1 ާޤޫނނު    2/ 2008ޤިަޟްއާޔަގިއ، 

ަވަނ ާމއާްދ "ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކިއ ނަުލިއ ަވިކުކުރްނ"، ިމ ާމއާްދެގ ަދުށްނ    23)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ  

ިއުޖާރީއ   ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެނތި  ިދުނެމްއ   procedural)ެވިރަކްނ  ދުުލައޯނިޓްސ 

fairness)    ިެވިރަކްނ  އަދުުލ  ަމުއޫޟީއއަދ(substantive fairness)  ިއުމުކަރންޖޭެހަކުމަގިއ  ާގ

ެވިރަކްނ  އަދުުލަލުތަގިއ، ިއުޖާރއީ  ާހަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކާމިއ، ޯނޓްިސ ިދުނެމްއ ެނތި ަވޒާީފިއން ވިަކުކެރޭވ  

(procedural fairness)  ަލުތަތުކަގއި ަކނަޑއޭެޅީނ، ަވޒާީފ ޭދ ަފާރުތން  ާހްއމު  ާއއުިމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ،  ާގ

 ެއްނެމ ުކަޑިމުނން:

ހުރާިހ  ުމ     .1 ެދެވނުްހިރ  ެއިއަރުކ  ަމއޫުލާމުތ،  ަކާމބޭެހ  ތުުހަމުތުކެރޭވ  ަމްއޗްަށ  ަވްއޒުަފެގ 

 ؛ތުަފސަީލާކެއުކ، ެއ ުމަވްއޒަަފކަށް ަވޒާީފ ޭދ ަފާރުތްނ ިދުނމަށްފުަހ 

ެއ ތުުހަމަތާކމުެދ ަޖވާބާުދީރުވުމެގ ުފުރަސުތ ެއ ުމަވްއޒަަފށް ިދނަުމށްފުަހ އިަދ އެފަަދ ުފުރަސެތްއަގިއ   .2

 ؛ްއޒަަފުކ ަކނަޑައޅާ މެީހްއެގ އީެހެތިރަކްނ ހުޯދަމށް އިެދްއެޖަނަމ ެއ ުފުރަސުތ ިދުނމަށްފުަހެއ ުމަވ

 ؛ެއ ަމްއސަަލ އާިދީރޮގުތްނ ތްަހީގުގުކުރަމށްފުަހ .3

ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ ެދ ަޝުރުތ ުފރަިހަމާވަކަމްށ، ެއ    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ   .4

ެއ ުމވްައޒަަފުކ ަވިކުކަރްނ ިންނަމއިިފނަަމ، ެއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވިކޮކށަްފިއވަާކްނ،    ުކެރޭވ ތްަހީގަގަކްށ ެފިނ، 

 ަވިކުކިރ ަސަބބަުތާކެއުކ އެ ުމވްައޒަަފަކްށ ައްނގަާފިއާވަނަމަކާމިއ، 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
 VTR/2020/26މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަހުޝަހީމާ މުޙައްމަދު 
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ިއޖާުރައުތަތްއ   ިއްސެވަބާޔނޮްކށަްފިއވާ  ހަާލުތަގއި،  ަވިކުކެރޭވ  ަވޒާީފިއްނ  ިދުނަމާކނަުލއި  ޯނޓެިހްއ 

އަދުުލެވިރަކްނ  ުފރަިހަމޮކށަްފ ިއުޖާރީއ  ާގިއުމުކެރވަިފިއނާުވަކަމްށ    (procedural fairness)ިއުނާވަނަމ 

ިޑްސިމސްަލ               ައނެްފައރ  ުކުރްނ  ަވިކކިުރ  ަވޒާީފިއްނ  ހަާލެތްއަގިއ  އެފަަދ  ބެެލޭވެނަކާމިއ 

(unfair dismissal)    ަކނަޑއުަޅްއވަާފިއާވަކްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓން  ޮގުތަގިއ ބެެލޭވެނަކަމށް  ެއްއގެ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   

  2019  ޖްޫނ  27، ުކިރްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފއްިނ  ަގިއ  2019  ޮނެވްނަބުރ  04  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 15.2

ުމއަްދަތްށ ުމާސރިަލޭބ ޮގަތށް    ުދވުަހެގ(  ިތރްީސ)   30  ތުަހީގަގްށ  މްައސަަލިއެގ  އްަށ  2019  ޖަުލިއ  26  ިއްނ

  2019ޮއގްަސްޓ    26ިއްނ    2019ޖަުލިއ    27ިއ، ެއ ުމއަްދުތ ަހަމުވުމްނ  އޮފަީހްށ ިނުކުތްނ ަމާނުކިރާމ

ިލޭބ ޮގތްަށ އޮފަީހށް ިނުކުތން    )ިތީރްސ( ުދވުަހެގ ުމއަްދތަށް ުމާސަރުނ  30ައްށ ަމްއސަަލިއެގ ތުަހީގަގށް  

ހަަމަވުމްނ   ުމއަްދުތ  ެއ  ައށް    2019ެސޕެްޓްމަބރ    27ިއްނ    2019ޮއަގްސްޓ    26ަމާނުކިރަކާމިއ، 

ތުަހީގަގްށ   ިނކުުތން    30ަމްއސަަލިއެގ  އޮފަީހްށ  ގަޮތށް  ުމާސަރނިުލޭބ  ުމއަްދތަށް  ުދވުަހެގ  )ިތީރްސ( 

ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ޮއްނަނަކމިާއ، އޮފަީހްށ ުނުކތްުނ ަމާނޮކށްފިައާވ ުމއަްދުތ  ަމާނުކިރަކްނ ެއނެގްނ

ިލުޔުމްނ   ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ިންނމާފިައާވަކަމްށ ަބޔްާނޮކށް، ަވިކުރމްަށ ަކނަޑއެޅަިފިއާވ ަސަބބަުތކަށް 

  )ފެަހްއ( ުދވުަހެގ ުމއަްދެތްއ ދަީފިއާވަކން ެއނެގްނ   05ަގިއ    2019ެސޕެްޓްނބުަރ    22ަޖާވބާުދީރުވަމްށ  

ަތާކ ގިުޅެގްނ ިހްނގުުނ އާިދީރ  ްއ ޅި ަފާރުތެގ ަމްއަޗްށ ތުުހަމތު ުކެރވުުނ ަކްނަތަނިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހްނޮއ

ަގިއ ެއކަުލވާލަާފިއާވީތ، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއޗްަށ ތުުހމުަތ    2019ޖަުލިއ    23ތުަހީގުގ ިރޯޕްޓ  

ގެ  ށެަހިޅ ަފާރްތ ތުަހީގުގެވްސ ަމްއސަަލ ުހިހްނުގުނ ތުަހީގުގ ިނުމަމށްފުަހ  ުކެރުވުނ ަކްނަތއަްތާކ ުގިޅެގްނ

ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ،    ޭބުނަމްށަކމްަށ ަމާނޮކށަްފިއާވަކްނ  ުނކުުތން  އޮފަީހްށ  ނުލޭިބޮގތްަށ  ުމާސަރ 

ަމުޑުކުރަމްށ   ޭގަގިއ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ފަަދިއން    25  އްެނުގަމށްފުަހ، ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ 

ުތެގ ަވޒާީފ ިމިންސްޓީރ އްޮފ ެޖްނަޑރ، ެފމީެލ ެއްންޑ  ަގިއ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ  2019ެސްޕެޓނަްބުރ  

ެއްޑިމ ަސރިވަސްސެގ  ޮއްނަނަކާމިއ،  ިޑިންސްޓޭރަޝްނ  ޯސޝްަލ  ެއނެގން  ބަދުަލުކެރުވުނަކްނ  ިވަޜްނއަށް 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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22 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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ަގިއ   2019ޫޖްނ  15ަގިއ ަވޒާީފއްިނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  2019ޮނެވްނަބުރ   14ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ 

ހިާދާސައ ަފާރާތމެދު  ިހނގިަދަޔ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގން  ާއ  ަމްއސަަލ  މި  ަކަމްށާވިއުރ،  ުގިޅެގން  ާކ 

ިއ ޮގސަްފިއާވަކްނ  ެއޅަިފިއާވ  ިދގަުލިއެގްނ  މްިނަވަރްށުވެރ  ެއަކީށެގްނާވ  ެއުޅުމަގިއ  ިފަޔަވުޅ  ސްލީާހ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ިއްމޮކށަްފިއޭވޯތ ވަަޒްނުކުރަމށް  ާގިއުޖާރީއ އަދުުލެވިރަކްނ    ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުހށެަހޅަިފާރްތ  ަމްއސަަލ 15.3

ާވ ުކިރްނ  ިގާއިމ ަމްއސަަލިއެގ  ަވިކުކުރުމެގ  ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ  ަނަޒުރުކާރިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަތަކްށ 

ތުަހ އާިދީރޮގުތްނ  'ިފަޔަވީތޮކށަްފިއާވަކްނ  ީގުގަމްއސަަލ  ހުށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދާވ  ގެ  ަމްއސަަލ 

މުަލޮކށަްފިއވާ ޮގުތން، ުކްއާޖައށް  ައިދިރުއެޅުމނާްދ ިފރެިހްނ ުކްއެޖްއެގ ައުތަގިއ ުހރި ަފްސޮއްށތެަކްއ ެނުގަމްށ  

ެސްކަރަޓީރ   ންަފާސީނޮގުތްނާނިއ ިޖްސާމީނގުޮތްނ އިަނާޔ ލިބަިފިއާވ ަމްއސަަލ ބުެލަމށަްޓަކިއ ަޕރަމަންނޓް 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ާއއި،  ެއނެގްނ ޮއަތީތްޓ' އްިނ  ާއިމަނުތ ޝާިފާނ ައްއަޔުނުކިރ ްސަބޮކެމީޓެގ ިރޯޕ 

ަމްއސަލަ ުހށަހިެޅ ަފާރުތގެ  ަކނިްހނަގއިިދަޔޮގތް ލުިޔުމްނ ިދުނމްަށ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ިދާމވި ހިާދާސަގިއ  

ައްނގަާފިއާވަކަމށް   ަފާރުތން  ްސަޕަވިއަޒުރ  ުހށެަހިޅ  ުހަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތާއއި،  ަމްއސަަލ  ށެަހިޅ  ަމއްސަަލ 

ަފިއާވ 'ަޖާވބާުދީރުވުމެގ  ަފާރުތްނ ހުށަަހޅަާފިއާވ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރަާތށް ީދ

) ުފުރަސ ުކެރުވުނ  2018ެސޕެްޓްނަބުރ    22ުތ'  ތުުހަމތު  ަމްއަޗްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަގއި،   )

އާިދީރ    ިއެގުތ ދަީފިއާވަކން ެއނެގްނޮއތީަތާއިއ، ަމްއސަަލަސަޖވާބާުދީރުވަމްށ ުފުރޫލާމތީުދ  ުއުކެގ ަމއަްތަކްނަތ

ީދީގަގުހަތ އެނެގނޮްއްނާނީތ،    ިއާވަފްށ  ޮކްނަކެމްއަކްނ  ކެުރެވީނ  ތުުހަމުތ  ަމްއޗްަށ  ަފާރުތެގ  އެ  ަބާޔުނން 

ަމ ުކެރޭވަކާމބެހޭ  ތުުހަމތު  މްައަޗްށ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަޖާވ ުއަމްއސަަލ  ުފުރޫލާމތީުދ،  ުތ  ަސބާުދީރުވަމށް 

ދަީފިއާވަކަމްށ ުބަރެވވީޭތާއިއ، މްައސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވނު ަސބުަބ އަެފރާތް ަވޒާީފިއްނ  

ަވޒާީފިއްނ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވތީ،  ިލުޔުމަގިއ  ދަީފިއވާ  ަފާރތްަށ  ެއ  ަވިކޮކްށ 

ިއުޖާރީއ   ޫންނ  ެއްނެމެވިރަކްނ  އަދުުލަވިކުކުރުމަގިއ  ާގ  ުފރަިހަމައށް  ިއުމޮކށްފިައާވަކުމަގިއ  ަނަމެވްސ 

 ޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކމެެވ.   ަކނަޑައަޅްނ



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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22 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
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ަވިކޮކށަްފިއަވީނ،  .16 ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ފަަދިއްނ  ަންނަބުރ    ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ    2/ 2008ާޤޫނނު 

ސަަބެބއް  ފަަދ އަެކީށެގްނާވ    ވަަނ ާމއާްދެގ ަދށްުނ ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވާިދެނ  23)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ެގ  

ާގިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކްނ   އަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ާގިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ޮއެވ، 

ެއްއގޮތްަށަކަމްށ ަކނަޑައަޅއި،  ާނ  ޫނާޤަވިކޮކށަްފިއވީަނ ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ    ެވޭވީތ، ުބަރ

އެދަިފިއާވ ފަަދ ައުމެރްއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަމްއަޗށް    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން 

   ައަޅިއ މި ަމްއސަަލ ިންނަމްނ ެފެނެއެވ. ުކާރެނ ާގޫނީނ ަހަމެއްއ ންެތަކމަުގިއ ަކނަޑ

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ބެލި މައް  ، ދެންފަހެ މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ޝަހީމާ ޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އާރި  އި، ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާމަޖިލީހުގައި ދެފަ 

  ކުދިން '  ފިޔަވަތީގައި  ހިންގާ  ހުޅުމާލޭގައި  ދަށުން  ސަރވިސްގެ   ސޯޝަލް  އެންޑް   ޖެންޑަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ،މުޙައްމަދު

 ތީ، ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ގައި  2020  ނޮވެންބަރު  04  ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  މަގާމުގައި   ފަރާތެއްގެ'  ބަލަހައްޓާ

 ބަލައިދިނުމަށާއި،  މަތިންތޯ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ގަވާއިދާ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން މުޙައްމަދު ޝަހީމާ

ރވިސް  އެދި ސިވިލް ސަ  ހޯދައިދިނުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު   ވަކިކުރުމުން  ވަޒީފާއިން  ހޯދައިދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ   ވަޒީފާ

 ، ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި ކޮމިަޝނަށް ރައްދުވާގޮތަށް

ުމަޙްއމުަދ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ޝީަހާމ  ބަލަަހްއަޓުމނިްދޔަ  ަވޒާީފިއްނ  ަގިއ  'ިފަޔަވިތ'  އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ަވޒާީފ  އަެފާރތް   ،

ޮގުތްނާނއި ިޖްސާމނީ ޮގުތން ައިނާޔވަެފިއވީާތ،  ުކަޑުކްއަޖާކމުެދ އަެފާރުތން ައމުަލޮކށަްފިއާވޮގުތްނ، ެއުކްއާޖައށް ންަފާސީނ  

އިާއ ޯކްޑ އްޮފ ޮކްނަޑކާްޓ ހިލުާފ އަމަަލަކްށާވީތ، ެއަގާވއުިދެގ    2014އަެފާރުތެގ ައމަަލީކ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ނ( ެގ ަދުށްނ،  ަވަނ ާމއާްދެގ )   47ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ(ައްށ ިރާއަޔްތޮކށް، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނެގ    273
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ަމުއޫޟ ާގިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކކުުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  އަދުުލެވިރަކްނ    ީއުމަވްއޒަަފުކ  ިއުޖާރީއ  އިަދ  އަދުުލެވިރަކްނ 

 ަފާރުތްނ ަޖާވބާުދީރވަެފިއާވިއުރ،  ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ  ިމ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ާގިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމްށުބެނ،  

ަންނަބުރ  ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ   ަވނަ    23)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ާޤޫނނު 

  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ   ، ޮއެވ  ސަަބބްެއ  ެއކީަށެގނާްވާމއާްދެގ ަދުށްނ ުމަވްއޒަަފކު ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް  

ޮކިމަޝްނެގ    ުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކްނާގިއ  ެވިރަކްނައދުުލ  ިއުޖާރީއ  ުމުކަރްނޖޭެހާގިއ ސަރިވްސ    ަފާރުތްނ ސިވްިލ 

ސިވްިލ ސަރިވްސ    ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ިމ  ައުމެރްއ  ފަަދ  އެދަިފިއާވ   ަފާރުތްނ  ޝީަހާމ ުމަޙްއމުަދެގ  ، ސާިބުތކޮށްދަީފިއާވީތ

 . ިންނަމއީިފެމެވ  ަމއްސަަލ  ިމ   ، ަކނަޑައަޅިއ  ެންތަކމްަށ  ަހަމެއްއ  ުކާރެނ   ްއަޗްށޮކިމަޝްނެގ ަމ

 1443ުމަޙްއަރްމ    07

 2021  ޮއަގްސުޓ  15

 ިމ ަމްއސަަލ ބަަލިއ ިންނީމ 

                     

 ާފިޠަމުތ މީަހާރ މަުޙްއމުަދ

 ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުންަލެގ ެމްނަބުރ 

 


