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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  އޭ / މާލެ(  -1-1-)ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު  ސީމި މައްސަލައަކީ ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް  

ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ    ގައި ހުންނަކ. މާފުށީ، (A060104އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،   މަާޤމު  ޕްރިންސިޕަލްގެ  އިބްރާހީމްގެ   ވަނަ  2012މަރުކަޒުގެ  ޒަރީރު  ޙަސަން   ވަޒީފާ އަހަރު 

ކަމެއް ކޮށްފައިވާ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ނިންމުމަކީ  ނިންމި  ބަދަލުކުރަން  ވަޒީފާ  އެފަރާތުގެ  ކަމަށްބުނެ  ބަދަލުކުރުމުން، 

ހުށަހަޅުމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް  ހައިކޯޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަ    VTR/2012/53ބަލާފައިވާ    ވަޒިފާއާބެހޭ 

 HC-A/182  (12/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    ފައިވާއެކޯޓުން ބަލައި ނިންމާ  ،އިސްތިއުނާފް ކުރެވުމުން

އެއްގޮތަށްޙުކު  މައްސަލައިގެ(  2014ނޮވެންބަރު   އިބްރާހީމް    މާ  ޒަރީރު  ތަޙަސަން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ލީމާއި  ޢު ކުރިން 

 

 VTR/2020/42 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުން  55ޢުމުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020 ފެބުރުވަރީ 13 ހުށަހެޅި ތާރީޚު: މައްސަލަ  

 2021 ނޮވެންބަރު 01 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އޭ / މާލެ(-1-1-ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް )ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު  ސީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A060104)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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މަާޤމަށް ޕްރިންސިޕަލްގެ  މަރުކަޒުގެ  ކުޑަކުދިންގެ  އުނގަންނައިދޭ  )ހައެއް(   6  ،ރުޖޫޢަނުކޮށްއަނބުރާ    މަސައްކަތް 

ގައި    2018ފެބުރުވަރީ    06ވަހު ލިޔެފައިވާ ޗިޓެއް  ވަނަ ދު  2018ޖަނަވަރީ    29އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ހޭދަވުމަށްފަހު  

އިބްރާހީމަށް   ޒަރީރު  ނެރުމެއްނެތި،  ދީފައިވީޙަސަން  ވަޒިފާއަށް  އިބްރާހީމް  ޒަރީރު  ޙަސަން  ސިވިލް  ދިވެހި  ނަމަވެސް 

ނަންބަރު  ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ާޤނޫނު    3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    229ގެ    2014ވިސްގެ ގަވާއިދު  ރސަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް    49)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( ގެ    2007/5

ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް    55ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، އުމުރުން     04އަހަރުވުމުން 

ނިންމުމެއް   ަޝންގެ ނިންމުމަކީ ަޞއްޙައިވާތީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ  2019ސެޕްޓެންބަރު  

ނޫންކަމަށާއި، އެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް ދިނުމަށާއި، ކޮމިަޝނަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ހެޔޮނިޔަތުގައި  

 ، ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓަށް ކޮށްފައި އޮތްނޫންކަމަށާއި، އެއީ ގެއްލުން ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ނިންމެވި ނިންމުމެއްކަމަށާއި

އަށް ފުރިހަމައަށް ޙައްލު ލިބިފައިނުވާ ޙާލަތުގައި ނިންމާފައިވާ  ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ވަޒީފާއަށް ނުނެރެ ބެހެއްޓި މައްސަލަ

ފާއަށް ނުނެރެ  ގައި ބަދަލުކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން އެވަޒީ  2012ނިންމުމެއްކަމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ  

އެ ވަޒީފާ ފުރިހަމައަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކާނުލައި، "ވަޒީފާއަދާކުރާ" ނުވަތަ "މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ" މުވައްޒަފަކާއިމެދު  

އެފަރާތް  ޙާލަތަށް  މުވައްޒަފެއްގެ  އަޅާފައިވަނީ،  ފިޔަވަޅު  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  ފިޔަވަޅެއް  އަޅާ 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، "ވަޒީފާ އަދާކުރާ" ނުވަތަ "މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ" މުވައްޒަފަކަށް ނުވާ    ކަމުގައިރުޖޫޢަނުކޮށް  

އެއްގޮތަށްނޫންކަން   ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާއި  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު  މުސްކުޅިކުރިކަމުގެ  މީހަކާއިމެދު  ހުރި  ޙާލަތުގައި 

ވަނަ އަހަރުން   2012ޠިލު ނިންމުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ކޮމިަޝނުގެ ނިންމުމަކީ ބާ

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   މީހެއްކަމުގައި  ހުރި  މަާޤމުގައި  ޕްރިންސިޕަލްގެ  މަރުކަޒުގެ  ކުޑަކުދިންގެ  އޭނާއަކީ  ފެށިގެން 

އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،   މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެ  ނެރުމަށް  މުސާއެވަޒީފައަށް  ޢިނާޔަތްތައް އެންމެހައި  ރައާއި 

 13ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ފަރާތުން  ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމްގެ    ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.   2020ފެބްރުއަރީ 

 



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

އޭ / މާލެ( -1-1-)ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު  ސީ ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ  .1

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ފަރާތް"  A060104)ދިވެހި  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ   )

ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް(  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ކަމުގައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން )މީގެ ފަހުން    ފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރުބަޔާންކޮށް

ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދެކޮޅަށް  އާ  ފަރާތް(  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ރައްދުވި  "މައްސަލަ 

އަސާސަކީ، ހުށަހެޅުމުގެ  ހައިކޯ  ަޝކުވާ  ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނޮވެންބަރު   HC-A/182  (12/2013ޓުގެ 

)ހައެއް(  6ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަނުކޮށް  ( މައްސަލައިގ2014ެ

 އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ހޭދަވުމަށްފަހު ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިންނަމަވެސް، އެ ވަޒިފާއަށް 

ސަދިވެހި  ނެރުމެއްނެތި،   ގަވާއިދު  ރސިވިލް  ގެ    229ގެ    2014ވިސްގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   3ވަނަ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ގެ    2007/5ނަންބަރަށް  ާޤނޫނު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ވަނަ    49)ދިވެހި 

އު ދަށުން،  އިޚްތިޔާރުގެ  ލިބިގެންވާ  ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  އިން  )ހ(    55މުރުން  މާއްދާގެ 

މުސްކުޅިކޮށް   ވަޒީފާއިން  އިބްރާހީމް  ޒަރީރު  ޙަސަން  ގައި    2019ސެޕްޓެންބަރު    04އަހަރުވެފައިވާކަމަށްބުނެ 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް   1.1 ނަޒަރުކުރާއިރު،  އެގޮތުން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  ހުރި  ފެށިގެން    އިން  2010އޮގަސްޓު    20މައްސަލަ  މާފުށީގައި  ތަޢުލީމާއި  " ކ. 

މަރުކަޒު  ކުޑަކުދިންގެ  އުނގަންނައިދޭ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  "  މަސައްކަތް  މަާޤމު  ޕްރިންސިޕަލްގެ  ގައި 
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ތަޖު  35ފަރާތެއްކަމަށާއި،   ޚިދުމަތުގެ  ފަރާތެއްކަމަށާއި، އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ާޤބިލު  އަދި  ރިބާހުރި 

މައްސަލަ    2012 އެ  ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަހަރު  ވަނަ 

ގަވާއިދާ   ާޤނޫނާއި  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

މެންބަރުންގެ    2012ރު  ނޮވެންބަ  01ޚިލާފަށްކަމަށް   ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި ގައި   01  އަދި  އިއްތިފާގުން 

ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ފައިވާކަމަދުކޮށްޢީދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެ ނިންމުމަށް ތާގައި    2014ނޮވެންބަރު  

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.

އެއް 1.2 ނިންމެވުމާ  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަރާތް އެގޮތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް    ގޮތަށް 

ކަމާބެހޭ   ދަޢުލަތުގެ  ނުނެރުމުގެ ސަބަބުން  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  އެތަކެއް އިދާރާތަކަށް  ނެރެފައިނުވާކަމަށާއި، 

ވަޒީފާއަ  އެހެން  އެއްފަދަ  އެއާ  އަދި  އެވަޒީފާއަށްވެސް  ލައިގެންވެސް  ނެރެފައި ކަށްސިޓީތަކެއް   ވެސް 

ޒީފާއަށް ނެރެދިނުމަށް އެދި ލިޔުމުން ކުރެވުނު އާދޭސްތަކަށް އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ޖަވާބެއް ނުވާކަމަށާއި، ވަ

މަރުކަޒު ދީފައިނުވާކަމަށާއި،   ކުޑަކުދިންގެ  އުނގަންނައިދޭ  މަސައްކަތް  މިނިސްޓްރީއެއްގެ    ތަޢުލީމާއި  އެތައް 

ބަދަލުވެފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތަށް ބަދަލުވި ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަޒީފާއަށް ނެރުމަށް އެދި އެ ދަށަށް ތަކުރާރުކޮށް  

އެއްވެސް   ނަމަވެސް  އާދޭސްކުރެވުނުކަމަށާއި،  ކޮމިަޝންގައި  ސަރވިސް  ސިވިލް  މިނިސްޓްރީއެއްގައާއި 

މަސައްކަވަމު އެއްވެސް  ނެރުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެއް  އްސަސާއަކުން 

އެގޮތުން   އަސާސީގެ    6ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ާޤނޫނު  މުއްދަތާއި،  ދުވަހުގެ  އަހަރު  ވަނަ    37)ހައެއް( 

ޙައްާޤއި  އަދާކުރުމުގެ  ވަޒީފާ  ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ  އަދިމާއްދާއިން  ވަޒީފާގެ      ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތުން    ކެރިޔަރ ރައްދުވި  ކިބައިން ޙައްަޤކައިނުއެއްވެސް  މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލައި 

އެގޮތުން  ނިގުޅައިގެންފައިވާކަމަށާ ބަދަލު   2012އި،  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަހަރު  ވަނަ 

އެއަށްފަހު  އޮތްކަމަށާއި،  ފުރުަޞތު  ދިޔުމުގެ  ކުރިއަށް  ދެމިހުރެގެން  ވަޒީފާގައި  އެފަރާތަށް  ނުކުރިނަމަ 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ    2014އުނަލުންނާއި،  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބި

ޢުމުރުން   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެރުނުނަމަ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  އަހަރު  )ފަންސާސް(    50ހުށަހެޅި 
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ވަޒީފާގެ ދެމިހުރެގެން  ވަޒީފާގައި  އޮތްކަމަ  ނުވަނީސް  ފުރުަޞތު  ބިނާކުރުމުގެ  ނަމަވެސް  ކެރިއަރ  ށާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި  ގެއްލުވާލާފައިވާކަމަށް    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެ ފުރުަޞތު

 އޮވެއެވެ.  

ަޖަނަވީރ    29)ަހެއްއ( އަަހުރ ުދަވްސ ޭވުތުވަމށްފުަހ    6ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފަާއްށ ެނުރެމްއނިެތ   1.3

ިޗެޓްއަވަނ ުދވުަހ ިލޔަެފިއ  2018 ސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރަތްށ ިސވްިލ  ަގިއ ަމްއ  2018ފުެބުރަވީރ    06  ، ވާ 

ާދްނ   ިމިންސޓީްރައްށ  ުގިޅެގްނ  ިޗާޓ  ިއްސވަެބާޔްނކެުރުވުނ  ަހވުާލޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ،  ޮކިމަޝުންނ  ަސރިވްސ 

އްޮފ   ިމިންސްޓީރ  ަބއްދުަލުކަރްނ    ޯހްމއެެފާއަޒްށެއްނުގުމްނ  ިޒްނމާާދުރެވިރާޔާއިއ  ާހިޟުރެވ 

މަީހާކިއ   އްިސ  ްޕޮރިކުއަމންްޓެގ  ަބއްދުަލުނިވަކަމާށިއ،  އަެފާރާތ  ަނަމވްެސ  ަމަސްއަކްތުކިރަކަމާށިއ، 

ަބއްދުަލިވަކަމާށިއ، މި ިޗޓާ ުގޅެިގްނ ަވޒާީފައްށ ިނކްުނަންނީވ ގްޮތ ސުާފުކުރުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް  

ަފިއުނާވަކަމާށިއ، ެއަކން ެއނގަިލްއާވީނ ޕަރަމަންންޓ ެސްކރަެޓީރައްށަކމަށިާއ، ާޕމަަންނޓް  ޝެާދްއ ީދަވިކ ިއުރ

ެއަވުޤުތ   ުކެރުވުނ    " ިބީޒަކމްުނ" ެސްކެރަޓީރ  ެއައށްފުަހ  ަބއްދުަލުނުކެރޭވެނަކަމްށ ވާިދުޅވަެފިއާވަކަމާށިއ، އިަދ 

ަބއްދުަލވަެފ ބުޭފަޅާކ  ެއއެްވްސ  ެއިއްނ  ަފާރުތްނ  ިއުނަވަކަމްށެވްސަމަސްއަކުތްނެވްސ  ުހށެަހިޅ    ަމްއސަަލ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ސީިޓ 1.4 ިމންިސްޓީރައްށ  ެނރަެފިއުނާވތީ  ވަޒާީފައްށ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ައްނގާފިައާވެނަކަމާށިއ،  ަމްއސަަލ  ިއްނ 

ެއނުގުނަކމާަށިއ، ިސވްިލ ަސރިވްސެގ    ލުިޔުމްނ  ިސވްިލ ަސރިވްސ ކިޮމަޝަންށެވްސ ަތުކާރުރކްޮށ  ެއޮގުތްނ

ަޖާވުބަގިއ ެއ ަމްއސަަލ ބަަލުމނާްދަކަމާށިއ، ިފަޔަވުޅ އުަޅްއާވެނކަަމްށ ބާަޔްނޮކށަްފިއީވަނަމެވްސ އަެކާމ ުގިޅެގްނ  

ަމރަުކ ުކަޑކިުދްނެގ  ައްނގަާފިއުނާވަކަމާށިއ،  ަކެމްއ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ެއްއެވްސ  ެދެނަގުތމާަށއި  ޙަާލުތ  ުޒެގ 

ައްށެވްސ  ިސީޓ  މަޢޫުލާމާތިއ ަތުނގެ އުިތުރ މަޢޫުލާމުތ ސުާފުކުރަމށް ިމިންސްޓރަީއްށ ސިޓީ ޮފުނިވަނަމެވްސ ެއ 

 ެއްއެވްސ ަޖާވެބްއ ިލބަިފިއުނާވކަަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ފަާހަގޮކށަްފިއ ޮއެވެއެވ.  
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ަފާރ 1.5 ުހށެަހިޅ  ފަާހަގޮކށަްފިއަވީނ  ަމްއސަަލ  ިއުތަރށް  ެފިށެގްނ    2018ެފުބުރަވީރ    06ުތން    13ިއން 

ެނެރ  2019ޮނެވްނަބުރ   ަވޒާީފައްށ  ަހަމައށް  ެއްއެވްސ  ާއ  ުކެރުވުނ  ެނުރމްަށ  ަވޒާީފައްށ  ވަާފިއުނާވަކަމށިާއ، 

ހުށެަހިޅ  ަމަސްއަކެތްއ ަމްއސަަލ  ކޮށަްފިއުނވަާކަމާށިއ،  ިޚްއާޞ  ަފާރަތށް  ުހށެަހޅި  ަވޒާީފ    ަމްއސަަލ  ފާަރްތ 

ފިަހޮކށިްދުނެމްއެނިތ،   ަކެމްއ  ެއްއެވްސ  މިިއްނ  ަމްސއިޫލްއަޔާތިއ،  ަވޒާީފެގ  އާަދުކާރނެ  ަތަނާކއި،  އާަދުކާރެނ 

އަަހުރަވނެްދްނ ަމުޑޮކްށެގްނ ިމންިސްޓީރްނާނިއ  )ަފްނާސްސ ފެަހްއ(    55ުމުރްނ  ުޢަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ  

ސުްދަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ެގއުްލނީްދ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ  ަޤ  ޮކިމަޝުންނ ިއްނިތާޒުރުކަރުމްނ ިދަޔީއ

ުނެނެރ   ަވޒާީފައްށ  ަޤބުޫލުކެރޭވަކަމާށިއ،  ަކުމަގިއ  'ުދްއވަާލްނ'  ެކިރައރ    9އަަހާރިއ  )އެެކްއ(    1ަފާރުތެގ 

ިނަޔާފިއުތެވ  ަމްސ  )ުނަވެއްއ(   ޮކިމަޝުނެގ  ުނުވުމްނ  ިފަޔަވެޅްއ ައޅަާފިއ  ެއްއެވްސ  ެއަކުމަގއި  ިދޔިައުރ  ްތ 

ަގިއ    2019ޮނެވނަްބރު    13ޮއްތޮގތް ސުާފާވަކަމާށިއ، މި މުއަްދުތެގ ެތޭރަގިއ ަވޒީފާ އާަދކޮށަްފިއުނާވަކަމށް  

ޮއްނަނަކަމ ބާަޔްނޮކށަްފިއ  ިޗުޓަގިއެވްސ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ  ެނ  ާށިއ، ަހވުާލޮކށަްފިއާވ  ުރުމަގިއ  ަވޒާީފައށް 

ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުފރަިހަމޮކށަްފިއުނާވިއުރ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތަށް    ަޢމުަލުކާރެނ ިއުޖރަާޢުތަތްއ ަމއްސަަލ

ަމސްއިޫލްއަޔެތްއ ެއްއަބްސުވެމްއ،  ަހވުާލުކުރަމްށ  ިޒްނާމެއއް    އިަދ  ަވޒާީފެގ  ަކެމްއ  ިމިއން  ެންތަކަމާށއި، 

 ަޢމުަލުނުކާރަކަމެށެވ. ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ަމްއސަަލ   1.6 ޯކޓްަށ  ިސވްިލ  ިލުބުމން  ަޚަބުރ  ުއޭޅަކުމެގ  ަވިކުކަރްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ުހށަހަޅަާފިއަވިނޮކްށ  ުހށަަހޅަާފިއާވެނަކަމާށިއ،   ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއން    2019ޮނެވނަްބުރ    13ެއޯކޓްަށ  ގިައ 

ަހވުާލޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ،   ިޗުޓ  ެތޭރގިައަވިކުކިރ  ަތނީްފާޒުގޭޅ   ެއުމއަްދުތެގ  ުހށެަހުޅނު  ޯކަޓްށ    ިސވްިލ 

ންިނމަާފިއާވަކަމާށިއ، ިސވްިލ ޯކުޓްނ  ިސވްިލ ޯކޓްުނ  ަމްއސަަލ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރަތށް ެއްނުގަމާކނަުލއި  

ިންނުމުމަގ ޯކުޓްނ  ަމްއސަަލ  ރާިޢަޔްތޮކށަްފިއުނާވަކމާަށިއ، ިސވްިލ  ަކްނ ިހނގަާފިއާވޮގަތށް  ަމްއަސަލިއަގިއ  ިއ 

ަޚަބރު   ުއޅަޭކުމެގ  ަވިކުކަރްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުހށަަހޅަާފިއަވިނކްޮށ  ަމްއސަަލ  ެއޯކަޓްށ  ިންނމަާފިއަވިނ  ަމްއސަަލ 

ްޓަރިއބުިއނަަލ ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލ  ަވިކުކާރ  ަވޒާީފިއން  ބާަޔްނކްޮށ  ހުށަަހަޅން  ްށ  ިލުބުމްނ  ޭބންުނާވކްަނ 
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ްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއ  ިސވްިލ ޯކުޓެގ ަމްއސަަލ ައނުބާރ ެނުގަމްށ އެދަިފިއަވިނޮކްށަކަމ 

 ޮއްނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ްއސަަލައްށ ުފރަިހަމ  އެެހްނަކުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއވީަނ ަވޒާީފައްށ ެނުރުމެގ ަމ 1.7

)ަފނާްސްސ ފެަހްއ(    55  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތްށ   އުްލނިްދުނަމްށ ަމުޑކްޮށެގނިްތެބ ަފުރާވ ނީުދަކަމާށިއ، ެގ

އަަހުރ ުވުމްނަކަމާށިއ، އެެހްނަކމްުނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ ަވޒާީފަގިއ ުހިރ މެީހްއަކަމްށ ުނބެެލޭވަކަމާށިއ،  

ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާތްަށ ޮފުނިވ ސީިޓަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ    2020ެފުބުރަވީރ    02ެއޮގުތްނ  

ިފަޔަވ ުކުރުމެގ  ެގނިްދަޔ  ުމްސުކިޅ  ަމަސްއަކްތުކަރްއަވމްުނ  މުަރަކުޒަގިއ  "ުކަޑކިުދްނެގ  ައޅަާފިއަވީނ  ޅު 

ެތެރިއން   ުމަވްއޒުަފނެްގ  ަމސްައަކްތުކަރުމނިްދަޔ  ަމުރަކުޒަގިއ  ަވިކކޮށުްލަމާށިއ،  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ 

ުމްސކިުޅ   55ުއުމުރްނ   ަމިތްނ  ޮގުތެގ  ަގާވއުިދަގިއާވ  ުމަވްއޒުަފްނ"  ވަެފިއާވ  ުކީރަކަމްށ  އަަހުރ   

ނުދާާތ   ަމަސްއަކްތުކަރުމން  އަެތުނަގއި  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  )ައެށއް(    08ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، 

ުނަވްނަނަކަމްށ ކެެޓަގީރއްަށ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  އެެހްނކުަމްނ  ުހށެަހިޅ  އަަހުރވަެފިއާވަކަމާށިއ،  ަމއްސަަލ  ެވސް 

 ަފާރުތްނ ބާަޔްނޮކށަްފއި ޮއެވެއެވ.  

ަމ 1.8 ުނކެުރޭވަކަމާށިއިމަކަމީކ  ޤަބުޫލ  ުކިރަކެމްއަކަމްށ  ިނަޔެތްއަގއި  ތުެދެވިރ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ، ްއސަަލ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ިލބަިފިއާވ ިއްޚިތާޔުރގެ ަދުށން ިފޔަަވެޅްއ ެއުޅްއުވުމެގ ުކިރްނ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ  

ޮއ ތޮްގްތެވްސ ބަލަާފިއުނާވަކަމާށއި، ިމ ިންނުމްނ  ަފާރާތ ވަާހަކ ަދްއަކިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ނަިޔތް 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިންނމަާފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަވޒާީފ އާަދުކުރަމްށ ޭބުންނވަެފިއާވ  

އެެހްނ   ލެވްެލެގ  އެ  ންެތަނަމ  ެއަވޒާީފ  ަމުރަކޒަުގިއ  އެ  ަކމާަށިއ،  ުހްއަޓިއ  އިެދއިެދ  ެއަކަމށް  ޙަާލުތަގިއ، 

ިންނެމިވ  ަވޒާީފ ަފރުާތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަނަމވްެސ  ަދިނކްޮށަކަމާށިއ،  އޭާދްސުކަރުމްނ  އެދި  ައަކްށ 

ިންނެމުވުމެގ ަސބުަބްނ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރތްަށ އުިތރްަށ ވަޒާީފެއްއ އާަދުނުކެރޭވެނ ގަޮތށް ުމިޅ ުއުމަރށް  

ިސިވްލ  ިދވިެހ  ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނާނިއ   ިދވިެހަވޒާީފިއްނ ިރަޓަޔރ ުކެރވަިފިއވާުމެއުކ، ިމ ިންނެމުވަމީކ  

ަވނަ    3ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ    229ަވަނ ެޗޕަްޓާރިއ ެއަގާވއުިދެގ    23ެގ    2014ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  
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އާަދުކަރުމނިްދަޔ"   "ަވޒާީފ  ެއްއޮގަތށް  ަގާވއާިދ  ާޤޫނާނިއ  މުެދެވިރެވެގްނ  ސަަބުބ  ުބާނ  ަންނަބުރަގިއ 

ެއޅަިފިއ މުެދ  ުހށެަހިޅ  ުމަވްއޒަަފާކިއ  ަމއްސަަލ  ނެުދޭކަކަމްށ  ިންނުމެމްއަކުމަގިއ  ޢަދުުލެވިރ  ިއްނޞުާފެވިރ  ާވ 

 ަފާރުތްނ ބާަޔްނޮކށަްފއި ޮއެވެއެވ.  

ނިންމުމެއް   .2 ަޞއްޙަ  ނިންމުމަކީ  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އެދިފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނުމަށާއި، ކޮމިަޝނަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ  ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް ދި

ޕަބްލިކް   ނިންމުމެއްކަމަށާއި،  ނިންމެވި  ބޭނުމުގައި  ދިނުމުގެ  ގެއްލުން  އެއީ  ނޫންކަމަށާއި،  ހެޔޮނިޔަތުގައި 

ރިހަމައަށް ޙައްލު  އިންޓްރެސްޓަށް ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ވަޒީފާއަށް ނުނެރެ ބެހެއްޓި މައްސަލައަށް ފު

ގައި ބަދަލުކުރި   2012ލިބިފައިނުވާ ޙާލަތުގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ  

"ވަޒީފާއަދާކުރާ"   ހަމަޖައްސައިދިނުމަކާނުލައި،  ފުރިހަމައަށް  ވަޒީފާ  އެ  ނުނެރެ  ވަޒީފާއަށް  އެ  ފެށިގެން  ހިސާބުން 

ރަމުންދިޔަ" މުވައްޒަފަކާއިމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅެއް ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު  ނުވަތަ "މަސައްކަތްކު

އަދާކުރާ"   "ވަޒީފާ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ކަމުގައި  ރުޖޫޢަނުކޮށް  އެފަރާތް  ޙާލަތަށް  މުވައްޒަފެއްގެ  އަޅާފައިވަނީ، 

ކުރަމުންދިޔަ" މުވައްޒަފަކަށް ނުވާ "މަސައްކަތް  މުސްކުޅިކުރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު    ނުވަތަ  މީހަކާއިމެދު  ހުރި  ޙާލަތުގައި 

ބާޠިލު  ނިންމުމަކީ  ކޮމިަޝނުގެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  އެއްގޮތަށްނޫންކަމަށް  ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާއި  އަޅާފައިވަނީ 

ކީ ކުޑަކުދިންގެ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ  2012ނިންމުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  

މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަާޤމުގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެވަޒީފައަށް ނެރުމަށް ކޮމިަޝންގެ  

 މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، އެންމެހައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށެވެ. 

ފަރާތުގެ   .3 ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  މައްސަލަ  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް 

ކަންކަމަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ނަޒަރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ސަރވިސް   3.1 މާފުށީސިވިލް  ކ.  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ގައި  ކޮމިަޝންގެ 

އެ   ފާގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމަށާއި،ހުންނަ "ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު" ގެ ވަޒީ 

މަސައްކަތްތައް   އެ    2016މަރުކަޒުގެ  އައިސްފައިވާތީ،  ހުއްޓުމަކަށް  ތިބި ގައި  ވަޒީފާގައި  މަރުކަޒުގައި 

ގަވާއިދު   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ރައްދުވި    23ގެ    2014މުވައްޒަފުން،  މައްސަލަ  ޗެޕްޓަރާއި  ވަނަ 

ސަރކިއުލާއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން   2018/17ފަރާތުގެ ނަންބަރު  

އު  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ވަޒީފާއިން  ދޫކޮށްލުމުގައި  މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ޞޫލު" 

އުމުރުން   ތިބި  ތެރޭގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އެ  ވަޒީ   55ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު،  މުވައްޒަފުން  ވެފައިވާ  ފާއިން  އަހަރު 

ދު  އެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީވެސް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއި   މުސްކުޅިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ގެ    229ގެ    2014 )ހ(  މާއްދާގެ  ނަންބަރު    3ވަނަ  ާޤނޫނު  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނަންބަރަށް   2007/5ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ   49)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( ގެ  

ވަކިކުރެ 2019ސެޕްޓެންބަރު    CSC/2019/00985  (04(2)ނަންބަރު   "ވަޒީފާއިން  އިން (  ޗިޓް"  އްވި 

 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.  

އޮފީހުން    2018ނޮވެންބަރު    18އެގޮތުން   3.2 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގުޅިގެން  ބަދަލުވުމާ  ސަރުކާރު  ގައި 

ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ކ. މާފުށީގައި ހުންނަ ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ  މިނިސްޓްރީ ތަކުގެ މެންޑޭޓް 

މެންޑޭޓުގެ   ސަރވިސަސްގެ  ސޯަޝލް  އެންޑް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަރުކަޒު،  ކުޑަކުދިންގެ 

މަސައްކަތައްތަ މަރުކަޒުގެ  އެ  އިރުވެސް  ގެނެވުނު  ބަދަލު  މި  ހިމަނާފައިވާކަމަށާއި،  ހުއްޓުމަކަށް ތެރޭގައި  އް 

ގައި އާންމުކުރި ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން   2015އައިސްފައިވާކަމަށާއި، އެ ގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިަޝނުން  

ތެރޭގައި    2016 އަހަރުގެ  ތަންތަނަށް  ވަނަ  އެހެން  ކުދިން  ދިރިއުޅެމުންދިޔަ  މަރުކަޒުގައި  އެ 

އެހެންކަމުން   އަހަ  2016ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  މަސައްކަތްތައް ވަނަ  މަރުކަޒުތަކުގެ  އެ  ފެށިގެން  ރުން 

އުވިފައިވާތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އެ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން  

ސޯޝަލް   އެންޑް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި،  މަސައްކަތްތަކެއް  ދޫކޮށްލުމުގެ 
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ސްގެ ދަށުން އެ ސެންޓަރު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން އެ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސަ

ހަމަޖައްސާފައިވަނީ   ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ދީފައިވާކަމަށާއި،  ގަވާއިދު ދިވެހި  ނޯޓިސް    ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

-459އިކަން އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  ގައި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށްފަހުގަ  2014

HR/1/2019/73  (07    ުފަރާތުން  2019އޮގަސްޓ ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮންނަކަމަށް  އެނގެން  ސިޓީން   )

 ފާހަގަކޮށްފައި އޮވެއެވެ.  

ެއޮގުތްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ފާަރުތްނ ޫދކޮށެްލޭވ ުމަވްއޒުަފްނންަށ ިޢާނޔްަތަތއް ެދޭވެނ ގުޮތެގ ތްަފޞުީލ ިދވިެހ   3.3

ަގާވިއުދ   ަސރިވްސެގ  ޖުަދވުަލ    2014ިސވްިލ  ޖުަދވުަލެގ    16ެގ  ެއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  ަވަނ    1ަގިއ 

ޫދކޮށަްލްނޖޭެހ   ަވޒާީފިއްނ  ުއުމުރން  ަންނަބުރަގިއ،  ަވޒާީފިއްނ    55ުމަވްއޒަަފީކ  ަފރެާތއަްނަމ،  ވަެފިއާވ  އަަހުރ 

ްލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝަންށ ިލބޭިދ ިއްޚިތާޔުރެގ ދުަށން  ިވޫދޮކށުްލުމެގ ބަދުަލަގިއ ޭއާނާއ ޭދެތޭރ ަޢމުަލުކެރޭވީނ ިސ

ަބޔާނޮްކށަްފިއާވަކަމާށިއ،    55ުއުމުރްނ   ެއްއޮގަތްށަކމްަށ  ުމަވްއޒަަފާކ  ުމްސުކިޅުކެރޭވ  ަވޒާީފިއްނ  ުވުމްނ  އަަހުރ 

 ަފާރުތން  އެެހްނަކުމްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރާތމުެދެވްސ ަޢމުަލޮކށަްފިއާވީނ އެފަަދިއްނަކަމށް ަމްއސަަލ ރައުްދިވ

 ފަާހަގޮކށަްފިއ ޮއެވެއެވ. 

ަޤިޟްއާޔެގ ުޙުކާމ ުގިޅެގން  ( 2014ޮނެވްނަބުރ   12)  HC-A/182/2013ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ  3.4

ަމްއސަަލިއެގ ިންނުމްނ     ( 2012  ނަްބުރޮނެބ  01)   VTR/2012/53ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލެގ ންަނަބުރ  

ަފާރުތެގ ަވޒާީފ އަނުބާރ ުރޖަޫޢުކުރަމްށަޓަކިއ ޮކިމަޝުނެގ ފާަރުތްނ ިގަނުގނަ   ަތނީްފުޒޮކށް، ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި 

ަމުރަކުޒެގ   ުކޑަކިުދްނެގ  ުއނގްަނަނއޭިދ  ަމސްައަކްތ  ތަޢީުލާމިއ  ަނަމެވްސ  ޮކށަްފިއާވަކމަށިާއ،  ަމަސްއަކްތަތެކއް 

ަރީއސްުލުޖ ތަފާތު  ެމްނޭޑަޓށް  ބަދުަލަތާކިއ  ެއިކެއިކ  އާިދީރ  ިދާމިވ  ުގިޅެގން  ބަދަލަުތާކ  ެގްނެނިވ  މޫްހިރްއާޔ 

"  ( "ަވޒާީފ ެދްއިވ ިޗްޓ2018ަޖަނަވީރ    29)   CSC/2018/000584(1)ޮކިމަޝްނެގ ަނންބުަރ    ަދިތަތާކެއުކ

ުކަޑކިުދްނެގ   ުއނަގްނނައޭިދ  ަމަސްއަކްތ  "ތަޢީުލާމ  ެގނިްދޔަ  އާަދުކަރުމްނ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިއްނ 

  2018ފުެބުރަވީރ    01ަމުރަކުޒ" ެގ ްޕިރްނިސޕްަލެގ ވަޒާީފައްށ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރްތ އަނުބރާ ުރޖަޫޢޮކްށ،  

ޮކިމަޝްނެގ ަނ ަފާރތަށް  ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި  ެއަކން  ެފުބުރަވީރ    ER/ASJ/2018/41   (01-188ނަްބރު  ަގިއ 
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ަފާރތަށް  2018 ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިޗޓު،  ެދްއިވ  ވަޒާީފ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ  ައްނގަާފިއވަާކަމާށިއ،  ިސީޓިއން   )

ަރއުްދވަެފިއާވަކްނ ިމިންސްޓީރ އްޮފ ޯހްމއެެފާއްޒެގ ަތެކތި ަހވުާލުކާރ ޮފުތގެ ޮކީޕއިން ެއނެގން ޮއްނަނަކަމްށެވސް  

 ސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގުކެރެއެވ. ަމްއ

ަންނަބުރ   3.5 ަހިއޯކުޓެގ  ުޙުކާމ  2014ޮނެވްނަބރު    HC-A/182   (12/2013ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ޤިަޟްއާޔެގ   )

ެއްއޮގަތށް ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރަތށް ިލެބްނޖޭެހ އްެނމަެހިއ މާުސަރާއިއ ިޢާނަޔތަްތްއ އަެފރަާތށް ިލބިދަީފިއާވަކްނ  

ޮކ ަސރިވްސ  ަންނަބުރ  ިސވްިލ  ސީިޓާއިއ  2019ެފުބުރަވީރ    ER/ASJ/2019/79   (12-188ިމަޝްނެގ   )

އޮފް   ަނނަްބުރ  ޯހްމއެެފާއިމިންސްޓީރ  ިމިންސްޓީރގެ  ޮފުނވަާފިއވާ  ަފާރތްަށ  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  -10ުޒްނ 

C/INDIV/2019/29   (05    ިސީޓިއން އެނެގްނ ޮއްނަނަކމާަށިއ، ޭއގެ އުިތުރްނ ަމްއސަަލ  2019ެފުބުރަވީރ )

ުރޖަޫޢޮކްށ   އަނުބާރ  ަވޒާީފއްަށ  ަފާރްތ  ަހވުާލޮކށް    2018ެފުބރަުވީރ    06ުހށެަހިޅ  ިޗުޓ  ަފރަާތށް  ެއ  ަގިއ 

ަފާރތްަށ   އެ  ިނކުުތމްަށ  ަމަސްއކަަތށް  ެގ  ަމުރަކޒު"  ުކަޑކިުދްނގެ  ުއނގްަނަނއޭިދ  ަމަސްއަކތް  "ތަޢީުލާމިއ 

ަމުރަކުޒެގ   ަވޒާީފައްށ ާހިޟުރވަެފިއުނާވީތ، ެއ ަމުރަކުޒެގ  ައްނގަާފިއާވ ަނަމެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އެ 

ަމުރަކުޒ  އެ  ަދްނަނަވިއ،  ަފރަާތށް  އެ  ިނކުުތމްަށ  ަފާރުތން  ަވޒާީފައްށ  ިލޔްުނ    2018މޭ    31ެގ  ަގިއ 

ަހވުާލުކުރަމްށ ުކެރްއިވ ަމަސްއަކްތ ާކިމޔުާބވަެފިއުނާވަކަމާށިއ، އެ ިސީޓާއ ަޙވުާލުވަމްށ ެއ ަމުރކުަޒްނ ަމްއސަަލ  

ޯފ  ުހށެަހިޅ އެފަަދ  ަފރަާތށް  ޯންނނާނަެކަމާށިއ،  ިސީޓެއއް  ަހވުާލުކަރްނޖޭެހ  ަމުރަކުޒން  އެ  ެއނެްގުވުމްނ،  ުނން 

ުޒން ަކަމްށ ުބނެ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ ިލުޔާމ  ޯހްމއެެފާއިލުޔްނަތްއ ަޙވުާލުކަރްނޖޭެހީނ މިިންސްޓީރ އްޮފ  

އްޮފ   ިމިންސްޓީރ  ަނޯހްމއެެފާއަހވުާލވަެފިއުނާވަކްނ  (  2018ޫޖްނ    20)   C/188/2018/29-10ްނަބުރ  ްޒެގ 

 ިސީޓިއްނ ެއނެގން ޮއްނަނަކމަށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއ ޮއެވެއެވ.  

ަންނަބުރ   3.6 ްޓަރއިިބުއނަލެުގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ފަާހަގޮކށަްފިއަވނީ  ިއުތަރށް  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

53/VTR/2012   (01    2012ޮނވްެނަބުރ  )   ަމްއސަަލ އިެދ  ތަނީްފުޒޮކށިްދުނމަށް  ިންނުމްނ  ަމްއސަަލިއގެ 

ަޤިޟްއާޔަގިއ،    Cv-C/2019/1531ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ިސވްިލ ކަޯޓށް ުހށެަހުޅުމްނ ބުެލުނ ެއ ކުޯޓެގ ަންނަބުރ  

ްޓަރިއިބުއނުަލ ަވޒާީފާއބެހޭ  ރާިޢަޔްތކްޮށ  ުނކާުތތަަކްށ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ގެ  ޮކިމަޝުނެގ 



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް  VTR/2020/42މައްސަލަ 
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ަކނަޑައަޅއި    VTR/2012/53ަންނަބުރ   ވަެފިއާވަކަމށް  ަތނީްފުޒ  ިންނުމްނ  ަމްއސަަލިއެގ 

މި   އެެހނަްކުމްނ  ެތެރިއްނ  ުޙުކްމޮކށަްފިއާވަކަމާށއި،  ަމރުހާަލަތުކެގ  ަޝރީުޢ  ޮގތްުނާނއި  އާިދރީ  ަކްނަކަމކީ 

ަވޒާީފާއބެހޭ   ުގޭޅގޮތްުނ  ކްަނަކާމ  ިމ  ކަަމާށިއ،  ަކްނަކން  ިލބަިފިއވާ  ަޙއުްލ  ަފރަާތށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ބުަހ ުހށަަހަޅިއ  އުަލްނ  ޮކިމަޝުންނ  ްޘްޓަރިއިބުއނަަލށް  ެންތަކމްަށ  ަތެނއް    ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ުކާރނެ 

   ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

އެދިފައިވަނީ،   .4 ފަރާތުން  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ވަޒީފާ  ސިވިލް  ފަރާތް  އެ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 229ގެ    2014އަދާކުރަމުންދިޔަ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް އުވުމާ ގުޅިގެން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ    2007/5ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ާޤނޫނު ނަންބަރު    3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށްވާތީއާއި، އެ   49ގެ  ާޤނޫނު(  

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ބަދަލުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި އެ ފަރާތުން    2012ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ތަން  

ބެލު  ހުށަހެޅުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ނަންބަރު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ    VTR/2012/53ނު، 

ފަރާތް   އެ  ކޮމިަޝނުން  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  އެ  ތަންފީޒުކޮށްފައިވާތީ،  ނިންމުން  މައްސަލައިގެ 

ފަރާތަ  މުސްކުޅިކުރުމަށް އެ  ނެރުމަށާއި،  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ކަމަށާއި،  ނިންމުމެއް  ބާޠިލް  ނިންމުމަކީ  ށް ނިންމި 

ާޤނޫނީ   އަދި  ަޝރުޢީ  އަމުރުކުރާނެ  މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެ  ދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި 

 ވެ. ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެ

މި   .5 ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ފަރާތުން  އިބްރާހީމްގެ  ޒަރީރު  ޙަސަން 

ނުކުތާއެއް   އިޖުރާޢީ  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  އެ  ކުރިން  ވުމުގެ  ޖަވާބުދާރީ  ގޮތުން  މައުޫޟޢީ  މައްސަލައަށް 

ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން،  ނަންބަރު  ނަގާފައިވެއެވެ.  ސިވިލް    R-311/2014ގަވާއިދު  )ދިވެހި 

ގަވާއިދު   ގެ    229ގެ  (  2014ސަރވިސްގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ާޤނޫނު   3ވަނަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނަންބަރަށް  ވަނަ 

ގެ    2007/5ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މުވައްޒަފުގެ    49)ދިވެހި  އިން،  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ފަހެއް  55ޢުމުރުން   ކޮމިަޝނަށް  )ފަންސާސް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  އަހަރުވުމުން   )



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ވަނަ މާއްދާގެ   28ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ކިކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ަޝކުވާ ވަޒީފާއާބެހޭ  )ށ( އަށް ބަލާއިރު، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަ

ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ  މި  ލިބިދީފައިނުވާތީ،  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ޙައްުޤ  ހުށަހެޅުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞްޞ ލިބިފައިނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް، މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ  

ސަރވިސް  ޓް ސިވިލް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  މައްސަލައެއްކަމަށް  ނެތް  ބެލެން  ރައިބިއުނަލުން 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވީނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ކޮމިަޝންގެ 

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ   R-311/2014 ނަންބަރު  ގަވާއިދު)ފަންސާސް ފަހެއް( އަހަރުވުމުން،    55ޢުމުރުން  

 5/2007ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ާޤނޫނު ނަންބަރު    3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    229ގެ  (  2014ގަވާއިދު  

ގެ   ާޤނޫނު(  ކޮމިަޝނަށް ލިބޭ    49)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އިން ސިވިލް ސަރވިސް  )ހ(  ވަނަ މާއްދާގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި    28ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ކަމުގައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން

ވަ ފަދައިން،  ގޮތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކުރަންޖެހޭޒީފާގެ  މުސްކުޅި  ނުވަތަ  ދޭންޖެހޭ  ދުވަސްއައުމުން    އިސްތިޢުފާ 

ނެތުމު ބެލެވެން  މުވައްޒަފެއްކަމަށް  ވަކިކުރެވިފައިވާ  ނަންބަރު  ން،  ވަޒީފާއިން  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

42/VTR/2020    ީޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލައަކ ލިބިގެންވާ  ބެލުމުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އިޚްތިާޞްޞ 

ނަންބަރު  މައްސަލައެއްކަމުގައި   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ޑިސެންބަރު    VTR/IJ/2020/  (23-48200ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ގޮތް' ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. ( 'އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި 2020

 ިމަޝުންނ ަޢމުަލޮކށަްފިއާވ ގްޮތ: ަހިއޯކުޓްނ ުކިރ ޙުުކާމ ގުޅިެގްނ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކ ިދެވިހާރްއޭޖެގ   .6

އަެފާރުތްނ   6.1 ުގިޅެގްނ  ބަދުަލުކުރާމ  ަމާޤުމ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  އަަހ   2012ަމްއސަަލ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވަނ  ުރ 

ުހށަހިެޅ ަވޒީފާާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލެގ ންަނަބރު  ްޓަރ (  2012ޮނވްެނަބުރ    01)   VTR/2012/53ިއިބުއނަަލށް 

ންަނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ިއްސިތުއނުާފުކުރުމްނ  ޮނެވްނަބރު    HC-A/182   (12/2013ަމްއސަަލ 

ަމާޤަމްށ  (  2014 ުހިރ  ުކިރން  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުކަރްއވަާފިއަވީނ  ޙުކްުމ  ަޤިޟްއާޔަގިއ 



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް  VTR/2020/42މައްސަލަ 
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ުޙުކމް   ިމ  އިަދ  ޮއެވެއެވ.  ެއނެގްނ  ބުެލުމްނ  ަޤިޟްއާޔައްށ  ިއްސވަެބާޔނުްކެރުވުނ  ބަދުަލުކުރަމްށަކްނ 

 ުނާވަކްނ ފަާހގުަކެރެވެއެވ.  ދަެފާރުތްނުކެރ ަފާރަތުކްނ ިދވެހާިރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ ޯކޓްަށ ިއސިްތުއނުާފޮކށަްފިއ  

)ީއ.ީޓ.ީސ.ީސ(   6.2 ަމުރަކޒު  ުކަޑކިުދްނެގ  ުއނަގނަްނއޭިދ  ަމަސްއަކތް  ޮގާތއި  ތަޢީުލާމިއ  ެގްނުގޭޅ  ުކަޑކިުދްނ  ަގއި 

ަވަނ އަަހުރ ެނުރުނ ިރޯޕަޓކާ    2015ިހުއަމްނ ަރއްިޓްސ ކިޮމަޝްނ އްޮފ ަދ މްޯލިޑްވްސެގ ަފާރުތްނ  ބޭެހޮގުތްނ  

އަަހ  2016ުގިޅެގްނ   ަތ ަވނަ  އެެހްނ  ކިުދން  ިދިރުއެޅުމނިްދޔަ  ަމުރަކުޒަގިއ  އެ  މުެދެތޭރަގއި  ްނަތނަށް  ުރެގ 

ުއވަިފިއާވީތ، ިމިންސްޓީރ އްޮފ ެއިޑުއޭކަޝނިާއ، ިމިންސްޓރީ  ެއުކ  ބަދުަލުކުރާމ ެގ ަމަސްއަކްތަތއް  ީއ.ީޓ.ީސ.ސީ 

ަފއާިވެނަކަމާށިއ، އަދި  ްށެކްއ ޮކ ިއްނ ީއ.ީޓ.ީސ.ީސ ެގ ުމަވްއޒުަފްނ ޫދޮކށުްލަމްށ ަމަސްއަކތަްތ  ްޒޯހްމއެެފާއއްޮފ  

ަމުރަކުޒެގ   ެއ  ުގިޅގެން  ބަދުަލުކެރްއުވާމ  ީއ.ޓީ.ީސ.ީސ.  ޮގުތަގއި  ަމުރަކެޒްއެގ  ިހްނގާ  ަދުށން  ިމިންސްޓީރެގ 

ިމިންސްޓރީ   ޮކިމަޝުންނ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ެގނިްދުޔަމށް  ުކިރައށް  ަމަސްއަކްތަތއް  ޫދޮކށުްލުމެގ  ުމަވްއޒުަފްނ 

ެއ ެފމީިލ  ެޖްނަޑރ،  ައްނގަާފިއާވަކަމާށިއއްޮފ  ައްށ  ަސރިވަސްސ  ޯސޝްަލ  ިސިވްލ ިދވިެހ  ެއޮގުތން  ، ްންޑ 

ަސރިވްސެގ ަގާވއާިދ ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމިތްނ ެއ ުމަވްއޒުަފްނންަށ ޯނިޓްސ ދަީފިއާވެނަކަމާށއި، ެއ ުމަވްއޒުަފްނ  

ިމިންސްޓީރ އްޮފ ެޖްނަޑރ، ެފމީިލ  ަޢމީަލ ަމ  ެގަވޒާީފިއްނ ޫދޮކށުްލުމ ަބާޔްނކޮށް  ުކަރުމނާްދަކަމށް  ަސްއަކްތަތއް 

ަނނަްބރު   ެއިމިންސްޓީރެގ  ޮފުނވަާފިއާވ  އޮފަީހްށ  ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ިއްނ  ަސރިވަސްސ  ޯސޝްަލ  ެއްންޑ 

459-HR/1/2019/73   (07    2019ޮއަގްސުޓ  )  ަނަމެވްސ ޮއެވެއެވ.  އެނެގްނ  ބުެލުމްނ    2016ސީިޓައށް 

ަހިއޯކުޓެގ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަހަމައްށެވްސ  ުއުވާމ  ަމަސްއަކތަްތއް  ަމުރަކުޒެގ  ެދްނެނުވުނ  ިއްސެވ  އަަހުރ  ަވަނ 

ަވޒާީފައްށ ައނުބާރ  ްޕިރްނިސޕްަލގެ  ިންނުމްނ ަތނީްފުޒުކުރަމށަްޓަކއި ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ އާަދކަުރުމނިްދަޔ  

 ެނރަެފިއުނާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަނނަްބުރ  ިދވިެހާރްއ 6.3 ަހިއޯކުޓެގ  ިސވްިލ  2014ޮނެވނަްބުރ    HC-A/182   (12/2013ޭޖެގ  ަޤޟްިއާޔިއްނ   )

  ިއއަަހާރ)ިތެންއ(   03ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަމްއަޗްށ ޮކށަްފިއާވ ުޙުކްމ ަތނީްފުޒުކުރމެުގ ޮގުތްނ ާގްތަގނަޑކްަށ 

އިަދ  )ޭދއް(    02 ާފއުިތުވަމ)ަސާތަރ(    17ަމސް  އުަލްނ  ްށުދަވްސ  ަވޒާީފ  ަފރުާތގެ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ފުަހ 



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް  VTR/2020/42މައްސަލަ 
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ަޖަނަވރީ    CSC/2018/00584   (29(1)ިއާވަކްނ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަނނަްބުރ  ަހަމަޖްއަސއިދަީފ

 ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.   ( 'ަވޒާީފ ެދްއިވ ޗްިޓ' އްަށ2018

ަންނަބުރ     6.4 ަހިއޯކުޓެގ  ިސވްިލ  2014ޮނެވްނަބުރ    HC-A/182   (12/2013ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަޤިޟްއާޔިއްނ   )

ކްޮށ ަމްއަޗްށ  ޮކިމަޝްނެގ  ުގިޅެގން، ަސރިވްސ  ުޙުކާމ  ަންނަބރު    ަފިއާވ  ޮކިމަޝްނެގ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ 

(1)CSC/2018/00584   (29    ީ2018ަޖަނަވރ  ) ިއްނ ޗްިޓ'  ެދްއިވ  ަމަސްއަކތް    'ަވޒީފާ  ތަޢީުލާމިއ 

ިމިންސްޓީރ އްޮފ   ެއަކްނ  ަހަމެޖްއުސަމށްފުަހ،  ަމާޤަމްށ  ްޕިރްނިސޕްަލެގ  ަމުރަކުޒެގ  ުކަޑކިުދްނެގ  ުއނަގްނަނއޭިދ 

ެފިށގްެނ  ޯހްމއެެފާއ ތީާރުޚްނ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ  ައްނގަާފިއާވނަެކަމާށިއ،  ޮކިމަޝުންނ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ަޒްށ 

ިލ ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  މިިންސްޓީރަތުކަގއި  ަމްއސަަލ  ަކާމބޭެހ  ިދުނަމށް  ިޢާނޔްަތަތއް  ުމާސަރާއިއ  ެބްނޖޭެހ 

ެފުބުރަވީރ    ER/ASJ/2018/41   (01-188ަދްނަނވަާފިއާވެނަކަމްށ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަންނބުަރ  

ުޓެގ ަންނަބރު  ( 'ައިމއަްލ މުީހްނ ޮފުނާވ ިސީޓެގ ަޖާވުބ' ަގިއ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކ2018

2013/HC-A/182   (12    ަމްއަޗށް  2014ޮނެވްނަބުރ ޮކމަިޝްނެގ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ަޤިޟްއޔިާއްނ   )

ުކުރަމްށަޓަކއި ސިވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝާނިއ، ިމިންސްޓީރ އޮފް  ތަނީްފުޒޙުުކްމ    ޮކށަްފިއާވ ުޙުކާމ ގިުޅެގްނ،  

ުކަޑުކ  ްނޯހްމއެެފާއުޒ ުއނަގނަްނއޭިދ  ަމަސްއަކްތ  ބަދުަލވި  ތަޢީުލާމިއ  މްެނޭޑޓްަށ  ިމިންސްޓީރެގ  ަމުރަކުޒ  ދްިނެގ 

ިއްނ ފިެށެގްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތްަށ ޭދްނޖޭެހ ުމާސރާައިއ ިޢާނަޔތަްތްއ    2016ޫޖން    22ާތީރުޚ ަކުމަގިއާވ  

ަފިއާސ   އެ  ެއްއަބްސވަެފިއާވެނަކމާަށިއ،  ަފާރުތގެ    2018ޮއްކޓަޫބުރ    10ިދުނަމްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަގިއ 

ަނނަްބުރ  ެއަކ ޯހްމއެެފާއްޒެގ  އޮފް  ިމިނސްްޓީރ  ަޖާމުކެރވަިފިއާވެނކަަމްށ   C/INDIV/2019/29-10ުއްނަޓށް 

އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ިސޓަީއްށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ( 2019ެފުބުރަވީރ  05) 

ޅި ަފާރތަށް ައްނގަާފިއާވަކަމާށިއ، ިމިންސްޓީރ އޮފް  ްޕިރްނިސޕްަލެގ ަމާޤަމށް ަހަމަޖއްސަާފިއާވަކްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހ

ުހށެަހޅި   ަމްއސަަލ  ެތެރިއން  ުދަވްސަތުކެގ  ިދަޔ  ިހނަގުމްނ  ަމުރަކޒު  ެއ  ަދށަުގިއ  ެމްނޭޑުޓގެ  ެއިޑުއޭކަޝްނެގ 

ިލބޭިދްނޖޭެހ ުހށެަހ  ަފާރަތްށ  މްައސަަލ  ލިބަިފިއާވަކްނ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިޢާނަޔތަްތްއ  ިޅ  ުމާސަރއިާއ 

އޮނަްނަކަމ ިއނެގްނ  ބުަހްނ  އްޮފ  ަފާރުތެގ  ިމިނސްްޓީރ  ަމުރަކުޒ  ޯހްމއެެފާއާށިއ،  ެއ  ަދށަށް  ެމްނޭޑުޓެގ  ްޒެގ 



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް  VTR/2020/42މައްސަލަ 
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  10ަފިއާސ    ބަދުަލިވ ާތީރުޚްނ ފިެށެގްނ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ިލބިދްޭނޖޭެހ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތކްަށާވ

އްޮފ    2018ޮއްކޫޓަބރު   ިމިންސްޓީރ  ަޖާމުކެރވަިފިއާވެނަކން  ެއަކއްުނަޓށް  ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅި  ަމއްސަަލ  ަގއި 

 ( ިސީޓިއން ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  2019ފެބުުރަވީރ    12)   ER/ASJ/2019/79-188ޯހްމއެެފާއްޒެގ ަންނަބުރ  

ެއްއގަޮތށް   6.5 ުޙުކާމ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ައނުބރާ  ަނަމެވްސ  ަވޒާީފައްށ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަކްނަކން   އެ  ލިބިދަީފިއުނާވީތ،  ޢާިނަޔތަްތްއ  ުމާސަރާއިއ  ަޙްއުޤވާ  އަެފާރތަށް  ެނރަެފިއުނާވީތާއިއ، 

ަސރިވްސ   ސިވްިލ  ިސީޓެއއް  އަެތއް  ލުިޔުމްނ  ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  މްައސަަލ  އިެދ  ަހަމަޖްއަސއިިދުނަމްށ 

ިމިންސްޓރީ   ޯސޝްަލ  ޮކިމަޝަނާށިއ،  އްެންޑ  ެފމީިލ  ެޖނަްޑރ،  އްޮފ  ިމިންސޓިްރ  ޯހްމއެެފާއަޒާށިއ،  އްޮފ 

ަވޒާީފާއބޭެހ   ަފާރުތން  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ހުށަަހޅަާފއާިވަކްނ  އޮފަީހްށ  ެޖެނރްަލެގ  ަސރިވަސްސައާށިއ، އަެޓރނީ 

ްޓަރއިބުިއނުަލެގ ަންނަބުރ    ްނަތުކްނ ެއނގްެނ ޮއނަްނަކާމިއ، ަވޒާީފާއބޭެހްޓަރިއިބުއނަަލްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ ިލެޔިކުޔ

53/VTR/2012   (01    ޯކޓަށް  2012ޮނވްެނަބުރ ިސވްިލ  ތަނީްފުޒުކުރަމްށޓަަކއި  ުޙުކމް  ަމްއސަަލިއެގ   )

ަހަމަޖްއަސއެިދުވުނ ަވޒާީފިއން    2018ަމްއސަަލ ުހށަަހޅަާފިއަވިނޮކށް   ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް  އަަހރު  ަވނަ 

އަެފާރްތ   2019 އަަހުރ  ުހށެަހުޅަމށަްޓަކއި  ަވޒާީފިއްނ  ަވނަ  ްޓަރއިިބުއނަަލށް  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލ  ަވިކުކިރ   

  17ާއިއ  2019ޮއކޫްޓަބރު   13ަމްއސަަލ ަމުޑަޖްއަސއިިދުނަމްށ އިެދ ތަނީްފާޒބޭެހ ިސވްިލ ޯކަޓްށ ހުށެަހޅަިފިއާވ 

ޯކަޓ  2019ޮއްކޫޓަބުރ   ސިވްިލ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ެއނެގްނ    ްށަގިއ  ޮފުނވަާފއާިވަކްނ  ސީިޓ 

ަންނަބރު   ްޓަރިއިބުއނުަލެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  (  2012ޮނވްެނަބުރ    01)   VTR/2012/53ޮއްތަނަމެވްސ، 

ުއނަގްނަނއިދޭ   ތަޢީުލާމިއ ަމަސްއަކތް  ަފާރަތކީ  ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި  ިންނުމުމަގިއ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވ ގުޮތެގ މިަތން 

ަވނަ    01މުަހެގ  ަވނަ އަަހުރެގ ެސޕެްޓނަްބރު    2010ޕްަލެގ ާދިއީމ ަވޒާީފައށް  ުކަޑކިުދްނެގ ަމުރަކުޒގެ ްޕިރނިްސ

ަނނަްބުރ   ޮކިމަޝްނެގ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  މެީހްއަކުމަގިއ  ަހަމޖެހަިފިއާވ  ެފިށެގްނ  ުދވުަހްނ 

(1)CSC/2018/00584   (29    ޮއްނަނ2018ަޖަނަވީރ ެއނެގން  ިއން  ިޗްޓ"  ެދްއިވ  "ަވޒީފާ    ަކަމާށއި، ( 

ިލެޔިކުޔްނަތުކން  ިއްސެވަބާޔްނުކ ުހށެަހޅަިފިއާވ  ަރއްދުުކެރވަިފިއާވަކްނ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ޗްިޓ  ެރުވުނ 

ީތ، ިސވްިލ ސަރިވްސ ޮކިމަޝުންނ އާަދުކަރންޖޭެހ އްިލިތާޒްމަތއް އާަދޮކށަްފިއވަާކުމަގިއ ބަަލިއ،  ެއނެގްނ ޮއްނާނ 
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ންަނަބުރ   ްޓަރިއިބުއނުަލެގ  ިންނުމްނ  VTR/2012/53 (  2012ޮނެވްނަބުރ    01) ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލިއެގ 

( ަޤިޟްއާޔަގިއ  2019ޮއކްޓަޫބުރ    24)   Cv-C/2019/1531ވަެފިއާވަކަމްށ ިސވްިލ ޯކުޓެގ ަންނަބުރ  ުޒަތނީްފ

 ަކނަޑައޅަާފިއެވެއެވ.  

ަންނަބރު   6.6 ްޓަރއިިބުއނުަލގެ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ފަަދިއން  ޮނެވްނަބރު    VTR/2012   (12/53ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ 

ަންނަބރު  2012 ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަމްއސަަލާއިއ،   )2013/HC-A/182   (14    2014ނެޮވްނަބުރ  )

ިޟްއާޔިއްނ ެއނެގން  ްނ ިސވްިލ ޯކުޓެގ ަޤުކްމ ަތނީްފުޒޮކށްފިައާވަކުޙަޤިޟްއާޔަގިއ ުޙުކްމުކަރްއވަާފިއާވ ފަަދިއްނ  

އުިތަރްށ،  ންަނަބުރ    ޮއުތުމެގ  ަގާވއުިދ    R-20/2015ަގާވއުިދ  ްޓަރއިިބުއނުަލެގ  ެގ  2014)ަވޒާީފއާބޭެހ   )5  

ަގިއ،   )ހ(  ާމއާްދެގ  މައްސަލައެއް " ަވަނ  ނިމިފައިވާ  ބަލައި  ނުވަތަ  ހިނގަމުންދާ،  ކޯޓެއްގައި  ޝަރްޢީ  ވަޒީފާއާބެހޭ   އެއްވެސް 

ބަލައިގެންނުވާނެއެވެ  ބަޔާންކޮށްފައި  ، ".ޓްރައިބިއުނަލުން  ަންނަބރު  އޮތަތީ،  މިފަދައިން  ކުޯޓެގ  -Cv/1531ިސވްިލ 

C/2019   (24    ުަޤިޟްއާޔ2019ޮއކޫްޓަބރ ކަނަޑައުޅްއވަާފިއާވ(  ުޙުކމް    ަގިއ  ަހިއޯކުޓެގ  ފަަދިއްނ 

ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ  ޮކށަްފިއާވަކމްަށ ބަަލިއ، ަމްއސަަލ  ުޒަތނީްފ

 ަވޒާީފަގިއ ުހިރ ަފާރެތްއަކުމަގިއ ބަަލްނޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. 

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  .7

ބަޔާންކޮ ގައި  ަޝކުވާ  ާޤނޫނު(  ޙާލަތުގައި  ނުފެންނަ  ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ސަބަބަކީ  އެ  ށްފައިވާކަމާއި، 

ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  އުފުލުމުގެ ޙައްުޤ   ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް   28)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ  ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއި

މި މައްސަލައިގައި    ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން  27ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

ސާބިތުކޮށްދިނުމަ އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކީ މައްސަލަ 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. 
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ަމްއސަަލެއްއަގިއ .8 ުހށެަހޅޭ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ޢަދުުލެވިރ    ، ުމަވްއޒަަފުކ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފިރ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސަބެބްއ  ެއަކީށގްެނާވ  ުނވަަތ  ެއީއ    ، ަހަމާވްނޖޭެހަކާމިއިންނުމަމުކްނޯތ 

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

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

ޢަދުުލެވިރަކަމީކ ަމުއޟީޫޢ  މޮިގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ދޭ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ  ަވޒާީފ  ވިަކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފްނ 

ުހއަްދުކާރ ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ައސެާސްއ  ިޚާޔުރުކާރ  ޢަދުުލެވިރ   ަފާރަތުކްނ  ފަަދ 

ައާސެސ ިޚާޔުރުކރާ  އެ  އުިތުރްނ  ުއްނުސުރަތއް  ަސަބަބކްަށުވުމެގ  ެއންމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ދުަށްނ  ްއެގ 

ެއނޭގަކާމިއ ބުެލްނަކން  ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވޒާީފިއްނ    ، ިއުޖާރއީ  ުމވްައޒަަފުކ 

ުފރަިހ ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކއި  ިންނުމަމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރަމްށ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ    ، ުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ައިއުޖާރ

 ޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބވުަތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތކްުނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  ެއ

ަމ .9 ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމްއސަަލ    (substantive fairness)ުއޟީޫޢ 

 ؛ ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަންުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ،  ާޤިއ

ަވޒީފޭާދ ަފާރުތން ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ޚާިޔުރކާުރ ައާސެސްއ ެއއީ ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފިއްނ   .1

 ؛ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތރްުނ

؛ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދށްުނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ .2

 އިަދ

ުތްނ ތަޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ  ެއ ިޚާޔުރުކރާ ައާސެސްއެގ ަދށްުނ ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއން ަވިކކުުރުމަގިއ ަވޒީފޭާދ ަފާރ .3

 ؛ަހަމައީކ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމައކްަށ ާވަނަމަކްނ



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  އެ  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޯކުޓން    ަޤިޟއްޔާއާއި 

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

 ؛ ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/280/2014ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ   .10

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

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

މެރިން   ން ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަ 

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުކަމަށް    ، ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި 

ހުށަހަޅައި  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ވަކިކުރި  ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ  އެސަބަބުތަކަށް ، ވަޒީފާއިން   

 ، މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި 

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި   ، މިމައްސަލާގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ   ، އެހެންކަމުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  އޮތްތޯއާއި ޙަޤީޤަތުގަ   ، ސަބަބު  އެސަބަބު  އެކަށީގެންވާ    ، އިވެސް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  އެއީ  އޮތްނަމަ  އަދި 

 ސަބަބެއްތޯކަމާއި..." 

ަކނަޑައޅަާފިއާވިއުރ ަބާޔްނކްޮށ  ިއާބާރުތްނ  ަފާރތް    ، ިމ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޖޭެހީނ  ބަަލްނ  ަމްއސަަލިއަގިއެވްސ  ިމ 

ަވިކުކިރ   ަވޒާީފިއްނ  ދަީފިއާވ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ 

ަބާޔްނކޮށަްފ ޫންނޯތެއެވ. ިލުޔުމަގިއ  ުނަވތަ  ރާިޢޔްަތޮކށްތޯ  ސަަބބްަށ  ފަރާތުގެ  މައްެއޮގުތން    ިއާވ  ރައްދުވި  ސަލަ 

ވަޒީފާއިން    'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް' ގައި  (2019ސެޕްޓެންބަރު    04)  CSC/2019/00985(2)ނަންބަރު  

 ؛ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީވަކިކުރެވުނު ސަބަބު

  5/ 2007ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު    3)ހ( ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ    229ގެ    2014]ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

ގެ  ސް )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވި  ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، އުމުރުން    49ގެ ޤާނޫނު(  )ހ( އިން ކޮމިޝަނަށް    55ވަނަ މާއްދާގެ 

 މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް" އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން  

ވަކިކޮށްފައިވަނީ    މިފަދައިންނެވެ. ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލަންޖެހޭނީ  މައްސަލައިގައި  މި  ވީމާ 

ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޗިޓުގައި  ވަކިކުރެއްވި  ވަޒީފާއިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

އެ  ރިޑަން މެދުވެރިވެގެންތޯއާއި،  ޙާލަތު  ޮއްތޯތާއިއ ޑަންސީގެ  ަޙީޤަޤުތަގިއެވްސ  ިރ  ، ަސަބުބ  ަޑްނަޑްނީސެގ  އިަދ 



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް  VTR/2020/42މައްސަލަ 
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ުޢުމަރީކ ެއ ޙަާލުތަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ޙަާލުތަގިއ ުޢުމަރްށ ރާިޢަޔްތޮކްށ އަެފާރުތެގ  ަފާރުތެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ 

 ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް އްޮތ ެއކީަށެގްނާވ ަސބެަބއޯްތެއެވ. 

ތް ދިނުމަށްފަހު އެ  އަހަރުވުމުން، ާޤނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢިނާޔަ   55މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން   .11

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު(   2007/5ާޤނޫނު ނަންބަރު  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  

އެހެންނަމަވެސް ސިވިލް    ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  49ގެ  

ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން  ލާޒިމު  ސަރވިސްގެ  ވަކިކުރުން  މުސްކުޅިކޮށް   (mandatory retirement)   ީޢުމުރަކ

 އަހަރުކަން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( އިން އެނގެން އޮވެއެވެ.  65

އަދާކުރު .12 ވަޒީފާއެއް  އިޚްތިޔާރުކުރާ  ާޤނޫނުއަސާސީގެ  އެމީހަކު  ޙައްަޤކީ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

)ހ(  37ާޤނޫނުއަސާސީގެ   މާއްދާގެ  ރައްޔިތައިން   ވަނަ  ޙައްެޤއްކަމާއި،ކޮންމެ  ލިބިދީފައިވާ  ވަޒީފާއިން    ކަށްމެ 

ވަޒީފާ ތަފާތުކުރުމަކީ  ބަލައި  ޢުމުރަށް  މުވައްޒަފުންގެ  ކަމެއްކަން  ވަކިކުރުމުގައި  މަނާކުރާ  ާޤނޫނު  ާޤނޫނު  އާބެހޭ 

ގެ    2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  އޮވެއެވެ.  ވަ  4)ވަޒީފާއާބެހޭ  އެނގެން  )ހ(އިން  މާއްދާގެ  އެހެންކަމުން، ނަ 

ކޮމިަޝނަށް    55އުމުރުން   އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް  އެ އަހަރުވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ 

ތެރެއިންކަމުގަ ކޮމިަޝނުގެ   ޙުދޫދެއްގެ  ވަކި  ހިފޭނީ  ބޭނުން  އިޚްތިޔާރުގެ  އެ  ލިބިދީފައިވީނަމަވެސް،  އި ާޤނޫނުން 

އުމުރުން   އެގޮތުން،  ވަޒީފާއިން    55ދެކެމެވެ.  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  އަހަރުވެފައިވާ 

)ދިވެހި ސިވިލް    R-311/2014ގަވާއިދު ނަންބަރު    މުސްކުޅިކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް، އެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ

 އެ ޙާލަތްތަކަކީ: ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 229( ގެ 2014ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

 މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ ދަށްވުން.  .        1

މުވައްޒަފުގެ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން، ވަޒީފާ އަދާ   . 2

ކުރުމަށް ނުކުޅެދިގެން ޞިއްޙީ ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު އެކަން ބަޔާންކޮށް ލިޔުމެއް  

 ދޫކުރުން. 

ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއް ނުވަތަ އޮފީހުގެ ހިންގުމަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް އުނިވެ،   . 3
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ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް  VTR/2020/42މައްސަލަ 

                                             

 

34 ގެ  21 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:  
 

 

ކުރަ އުމުރުން  މަސައްކަތް  ތެރޭގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އިތުރުވާ  އިތުރުވެ،  މުވައްޒަފުން  ތިބި  އަހަރުވެފައިވާ    55ން 

 މުވައްޒަފެއް ހުރުން. 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް ލިބިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން. ވަޒީފާ   . 4

ތަމް އެ  ދިނުމަށްފަހު،  އަދާނުކުރެވޭނަމަ  ތަނަވަސްކޮށް  އޮފީހަކުން  އެ  ފުރުޞަތު  ލިބިގަތުމުގެ  ހުނަރެއް  ނުވަތަ  ރީނެއް 

މުވައްޒަފު އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ ދެވުނު ފުރުޞަތާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ނުވަތަ ހުނަރު  

 މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ނުވުން. 

އިދާރާއެއްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން، ނުވަތަ އޮފީހުގެ ހިނގުމަށް އެދޭ ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެކަމަށް  އެ   . 5

ނުވަތަ ތަނުން ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރަން އެ އިދާރާއަކަށް  

 ބޭނުންވުން. 

 

އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް    55ވުނު ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ، އުމުރުން  އިސްވެބަޔާންކުރެ  .13

އިދާރާއެއްގެ   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފު  އެ  އަދި  ލިޔުންތަކާއި  ކަމާބެހޭ  މުސްކުޅިކުރުމަށް 

މަްޝވަރާގަ އެ  މަްޝވަރާކޮށް،  ކޮމިޓީގައި  ސަރވިސް  އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ  ސިވިލް  ލިޔުމުން  ގޮތެއް  ނިންމި  އި 

ހުށަޅަންވާނެކަމުގައި   ނަންބަރު  ކޮމިަޝނަށް  ގަވާއިދު    R-311/2014ގަވާއިދު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  )ދިވެހި 

  ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ. ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 229( ގެ 2014

ގެ    2014ކުރެވިފައިވަނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި   .14

 ؛ތޯ ބަލާއިރުވަނަ ނަމްބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  229

ެގްނުގޭޅ ގާޮތއި   14.1 ުކަޑކިުދން  )ީއ.ީޓ.ީސ.ީސ( ަގއި  ަމުރަކޒު  ުއނަގނަްނއޭިދ ުކަޑކިުދްނގެ  ތަޢީުލާމިއ ަމަސްއަކތް 

ަވަނ އަަހުރ ނުެރުނ ިރޯޕަޓާކ   2015ބޭެހޮގުތްނ ިހުއަމްނ ަރިއްޓްސ ކިޮމަޝްނ އްޮފ ަދ މްޯލިޑްވްސެގ ަފާރުތްނ 

ަމުރަކުޒ  2016ުގިޅެގްނ   އެ  މުެދެތޭރަގިއ  އަަހުރގެ  ަތނަްތނަށް  ަވަނ  އެެހްނ  ކިުދްނ  ިދިރުއެޅުމނިްދަޔ  ަގިއ 

ިމިންސްޓީރ އްޮފ ެއިޑުއޭކަޝނިާއ، ިމިންސްޓީރ  ބަދުަލުކުރާމެއުކ ީއ.ީޓ.ީސ.ސީ ގެ ަމަސްއަކްތަތއް ުއވަިފިއާވީތ،  

ިއްނ ީއ.ީޓ.ީސ.ީސ ެގ ުމަވްއޒުަފްނ ޫދޮކށުްލަމްށ ަމަސްއަކތަްތެކްއ ުކަރްއވަާފިއާވެނަކަމާށިއ،    ްޒއްޮފ ޯހްމއެެފާއ

އިަދ ިމިންސްޓީރެގ ދުަށން ިހނާްގ ަމުރަކެޒްއެގ ގުޮތަގިއ ީއ.ީޓ.ީސ.ީސ. ބަދުަލުކެރްއުވާމ ުގިޅގްެނ އެ ަމުރަކުޒެގ  
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ެގނިްދުޔަމ ުކިރައށް  ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުންނ ިމިންސްޓރީ  ުމަވްއޒުަފްނ ޫދޮކށުްލުމެގ ަމަސްއަކްތަތއް  ށް 

ިސވްިލ   އޮެގުތްނ  ައްނގަާފިއާވަކަމާށިއ،  ައްށ  ަސރިވަސްސ  ޯސޝްަލ  ެއްންޑ  ެފމީިލ  ެޖްނަޑރ،  އްޮފ 

ަސރިވްސެގ ަގާވއާިދ ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމިތްނ އެ ުމަވްއޒުަފްނންަށ ޯނިޓްސ ދަީފިއާވެނަކމާަށިއ، ެއ ުމަވްއޒުަފްނ  

ަޢމީަލ ަމަސްއަކްތަތއް ުކަރުމނާްދަކަމށް ަބާޔްނކްޮށ ިމިނސްްޓީރ އޮފް ޖްެނަޑރ، ެފމީިލ    ެގަވޒާީފިއްނ ޫދޮކށުްލުމ

ެއްންޑ ޯސޝްަލ ަސރިވަސްސ ިއްނ ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފަީހްށ ޮފުނވަާފިއާވ ެއިމިންސްޓީރެގ ަނނަްބުރ  

469-HR/1/2019/73   (07    ސީިޓައށް ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  2019ޮއަގްސުޓ ) 

ޫނ  2016 14.2 ކިުދން  ެފިށެގން  އަަހުރން  މުަރުޅުމގެ  ަވނަ  ިދވިެހ  ަސބަަބށް  ުއވަިފިއާވީތ،  ަމަސްއަކތަްތއް  ަކުޒެގ 

ަގާވއުިދ   ަމުރަކުޒަގއި    223ގެ    2014ިސވްިލ ަސރިވްސެގ  ުކަޑކިުދްނގެ  ަމިތން  ޮގުތގެ  ާމއާްދަގިއާވ  ަވނަ 

ަމާޤުމަތުކެގ  ަވޒާިފ އާަދުކާރ ުމަވްއޒުަފްނަންށ ެއަކޭށެނ ަވޒީފަާތެކްއ ެއ ިމ ންިސްޓީރަގިއ ެނުތުމްނ، ޫދޮކށެްލވޭ 

  01ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ޫދކޮށްލަުމްށަޓަކއި  )ަސްއީވްސ(  24ތްަފޞުީލަތާކެއުކ ަމުރަކުޒަގއި މަަސްއަކްތުކާރ  

ފިެށެގން    2019ެފުބުރަވީރ   ަވޒާީފިއްނ  )ިތެނއް(    03ިއން  ިޢާނޔަތަްތާކެއކު  ުމާސަރާއިއ  މުަހގެ 

ުމއްދުަތެގ  ޫދޮކށެްލޭވަކާމިއ ިނޔަަލށް  )ތެިންއ(    03، ނިޯޓްސ  އަަހުރ  )ަފްނާސްސ ފެަހްއ(    55ަމސުްދވުަހެގ 

ަހަމައށް   ާތރާީޚ  ާއްނުމުކާރ  ެމޯމ  ުމަވްއޒުަފްނާނިއ،  ފެަހްއ(    55ުފރަިފިއާވ  ުފރަިފިއާވ  )ަފްނާސްސ  އަަހުރ 

ުކިރއްަށ  ަކނަްތއަްތްއ  ުކަރްނޖެހޭ  ުކުރަމށް  ުމްސކިުޅ  ަވޒާީފިއްނ  އްޮފ  ެގނިްދުޔަމށް    ުމަވްއޒުަފްނ  މިިންސްޓީރ 

  459-HR/ETCC/2019/1   (29(MEMO)ެޖްނަޑރ، ެފމީިލ ެއްންޑ ޯސޝްަލ ަސރިވަސްސެގ ަންނަބުރ  

 ( 'ެމމޯ' ަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއ ޮއނަްނަކްނ ފަާހަގކެުރެވެއެވ. 2019ެޖުނައީރ  

އުނގަންނައިދޭ   14.3 މަސައްކަތް  'ތަޢުލީމާއި  އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ  މެމޯއާއެކު  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އެގޮތުން 

ބަލާއިރު އެ ލިސްޓުގައި   އަށް  މަާޤމުތަކުގެ ލިސްޓް'  )އީ.ޓީ.ސީ.ސީ( އުވިގެންދާ  މަރުކަޒު    24ކުޑަކުދިންގެ 

ތެ އޭގެ  ހިމަނާފައިވާކަމާއި،  ނަން  ފަރާތެއްގެ  ނަން )ސައްވީސް(  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރޭގައި 

ސަރވިސަސްގެ   ސޯަޝލް  އެންޑް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އޮގަސްޓު    06ހިމެނިފައިވާއިރު، 

ވަނަ   2019ގެ 'ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ( ކޮމިޓީގެ    2019
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 ޔައުމިއްޔާ' އަށް ބަލާއިރު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ބައްދަލުވުމަކީ ތަޢުލީމާއި  ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ  17އަހަރުގެ  

ދޫކޮށްލާއިރު   މުވައްޒަފުން  އުވިފައިވާތީ،  މަސައްކަތްތައް  މަރުކަޒުގެ  ކުޑަކުދިންގެ  އުނގަންނައިދޭ  މަސައްކަތް 

ށްލާއިރު ދެވޭ އިނާޔަތްތައް އަހަރު ވެފައިވާތީ، މުވައްޒަފުން ދޫކޮ)ަފްނާސްސ ފެަހްއ(    55ތިން މުވައްޒަފަކަށް  

އޮންނަކަމާއި،   އެނގެން  ބައްދަލުވުމެއްކަން  ބާއްވާފައިވާ  އެޖެންޑާކޮށް  ބައްދަލުވުމުގައި  ކަނޑައެޅުމަށް  އެ 

)ތިނެއް(    03އިން ފެށިގެން    2019މޭ    20)ހަތެއް( މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަްޝވަރާކުރެވި،    7ބައިވެރިވި  

ދީފައި ނޯޓިސްއެއް  ހަމަވާއިރު    2019އޮގަސްޓު    19ވާއިރު،  މަސްދުވަހުގެ  މުއްދަތު  ނޯޓިސްގެ    03އަށް 

މުވައްޒަފަކަށް   ފެަހްއ(   55)ތިނެއް(  މުވައްޒަފުންނަށް    )ަފްނާސްސ  އެ  ސިވިލް  ދިވެހި  އަހަރުވެފައިވާތީ، 

ވަޒީފާއިން    ގެސަރވިސް ބަދަލުގައި  ދިނުމުގެ  ޕެކޭޖު  ރިޑަންޑަންސީ  މަތިން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ 

މުވައްޒަ މުސްކުޅި ވަޒީފާއިން ކުރެވޭ  މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަށްފަހު  ޢިނާޔަތްތައް  ދެވޭ  ފުންނަށް 

  21މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯަޝލް ސަރވިސަސްގެ  ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމާއި،  

ކޮމިޓީގެ   2019އޮގަސްޓު   )އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ(  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  'ހިއުމަން  ގެ 

އަހަރުގެ    2019 ބައްދަލުވުމުގައި މައްސަލަ    18ވަނަ  އެ  ބަލާއިރު،  އަށް  ޔައުމިއްޔާ'  ބައްދަލުވުމުގެ  ވަނަ 

ފަރާތަށް   ފެަހްއ(   55ހުށަހެޅި  ރި  )ަފްނާސްސ  ވެފައިވާތީ،  ބަދަލުގައި  އަހަރު  ދިނުމުގެ  ޕެކޭޖު  ޑަންޑަންސީ 

  ްޝވަރާކުރެވި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް މަ

 ފަރާތް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ކޮމިަޝނު  14.4 ސަރވިސް  ސަރކިއުލަރ2018ޑިސެންބަރު    25)  2018/17ނަންބަރު    ގެސިވިލް  އިން  ( 

ގޮތުގެ   ޢަމަލުކުރަންވީ  ދޫކޮށްލުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ  "ސިވިލް  ޢާންމުކުރެވިފައިވާ 

 ؛ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި 3އުޞޫލު" ގެ 

ހާލަތްތަކުގެ   ދޫކޮށްލެވޭ  ވަޒީފާއިން  ބަދަލުގައި  "މުވައްޒަފުން  ދޫކޮށްލާއިރު،  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  މެދުވެރިވެގެން  ހާލަތެއް  ތެރެއިން 

އެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ނޯޓިސް  ހޯދައިދިނުމަށް  އޮފީހަކުން  ދަށުގައިވާ  އިދާރާއެއްގެ  އެ  އިދާރާއަކާއި  އެ  ވަޒީފާއެއް  އެހެން    އެކަށޭނަ 

 ".ކުރަންވާނެއެވެ  އްކަތް މުވައްޒަފުގެ ދާއިރާގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ މަސަ



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 ؛އަދި އެ ނަންބަރުގެ )ނ( ގައި 14.5

މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން "ސިވިލް   "އެކަށޭނަ ވަޒީފާއެއްކަމުގައި ބަލާނީ މުވައްޒަފު ހުރި މަގާމުގެ ރޭންކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށް ރޭންކުގެ 

 ".އްޒަފު ޝަރުތު ހަމަވާ މަގާމުތަކެވެ މުވަ ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތު" ތަކަށް ބަލާ 

 ؛ވަނަ ނަންބަރުގެ )ކ( ގައި 4އެ އުޫޞލުގެ  14.6

ބަދަލުގައި އެ މުވައްޒަފާ ދޭތެރޭ   އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމުގެ  55"ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ   ވަނަ މާއްދާއާ   224ގަވާއިދުގެ އަމަލުކުރާނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 

އަހަރުވެގެން    55އަހަރުވެގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފަކާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި އުމުރުން   55އިޚުތިޔާރުގެ ދަށުން، އުމުރުން  

 ".ށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް އެ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަ  ވަޒީފާއިން 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތަށް   14.7 ހުށަހެޅި  )ދީފައިވާ  ވަޒީފާ  މައްސަލަ  ނަންބަރު  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ޖަނަވަރީ    29ސިވިލް 

ވަނަ ދުވަހު    2019ސެޕްޓެންބަރު    04އޮތްނަމަވެސް،  ( 'ވަޒީފާ ދެއްވި ޗިޓް' އަށް ބެލުމުން އެނގެން  2018

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ހަމައަށް އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނެރެފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމަށް ރިޢާޠަތްކުރާއިރު، 

ފަރާތް  14.7.1 ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއަށް  މައްސަލަ  އަންގާފައި    ޗިޓުން  ދީފައިވާ  އެފަރާތަށް  ޢައްޔަނުކުރެވުނުކަން 

އެފަރާތް ނެރެފައިނުވާތީ  އޮތްނަމަވެސް،  މިނިސްޓްރީ  ،ވަޒީފާއަށް   ޒްއަށްހޯމްއެފެއާއޮފް    އެފަރާތުން 

ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،   ތިބި  ސިޓީ  މަރުކަޒުގައި  ކުޑަކުދިންގެ  ޢަދަދާއި،    ދަރިވަރުންގެއެގޮތުން 

ނޫންތޯއާއި، ނުވަތަ  ހުރިތޯ  މަސައްކަތްކުރާ   ޕްރިންސިޕަލްއެއް  މަރުކަޒުގައި  ޙާލަތާއި،  މަރުކަޒުގެ 

ޕްރިންސިޕަލްގެ ޙައިިޞއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދާއި،

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދި  ހަކަށް ޚިއްާޞކުރަންޖެހޭ މަރުކަޒާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު  އިސް މީ

ގައި ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، ހަމަ އެ ތާރީޚުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   2018މާރިޗު    15
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އެފަރާތުގެ   ގުޅިގެން  ޗިޓާ  އަންގައިދޭ  ދެއްވިކަން  ވަޒީފާ  ދީފައިވާ  ކަންކަން އެފަރާތަށް  ވަޒީފާގެ 

ފަރާތްތަކާ   ކަމާބެހޭ  ހޯމްއެފެއާޒްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަްޝވަރާކުރުމަށްޓަކައި  ހަމަޖެއްސުމާގުޅޭގޮތުން 

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދި  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  ބައްދަލުވުމެއް  އެކު 

އިސްވެބަޔާންހޯމްއެފެއާ ފޮނުވާފައިވާކަމާއި،  ސިޓީ  ރައްދުވި  ގެ  ސިޓީ  ކުރެވުނު ޒަށް  މައްސަލަ  ޖަވާބު 

ދީފައިނުވާކަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،ފަރާތުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރައްދުވި    ށް  މައްސަލަ 

ހޯމް  ފަރާތުން މިކަންކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ބައްދަލުކުރުމުގެ    އާ އިސްވެރިޔާރު  ޒިންމާދާމިނިސްޓްރީގެ   އެފަރާތާ  ނަމަވެސް  ބައްދަލުކުރަންދިޔަ 

ލިބިފައިނުވާކަމަ ވާހަކަދެއްކި    ށާއި،ފުރުަޞތު  އިން  އިސްފަރާތާ މިނިސްޓްރީ  ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 

އިރުޝާދެއް   އެއްވެސް  ގުޅޭ  ނިކުތުމާ  ވަޒީފާއަށް  ގުޅިގެން  ޗިޓާ  ދެއްވި  ވަޒީފާ  ބައްދަލުވިނަމަވެސް، 

އެފަރާތާވެސް ދެއްވާ  ސަބަބުން  އުޅުމުގެ  މަްޝޣޫލުވެ  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް  ފައިނުވާކަމަށާއި، 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ބައްދަލުނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް 

ވަޒީފާއަށް   14.7.2 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ނިކުތުމަށް މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  އެމަރުކަޒުގެ  ނިކުމެފައިނުވާތީ، 

ޒަރީރަށް   ޙަސަން  މަރުކަޒުން  ކުރި   2018މޭ    31ދަންނަވައި،  ހަވާލުކުރުމަށް  ލިޔުން  ގައި 

މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެފައިނުވާކަމަށް އެ މަރުކަޒުން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، އެ ސިޓީއާ 

މިނިސް އެދި  ހަވާލުކުރަންޖެހޭ  ހަވާލުވުމަށް  އެމަރުކަޒުން  އެންގުމުން،  ގުޅައި  ފޯނުން  އިން  ޓްރީ 

މައްސަލަ   މިނިސްޓްރީއިންކަމުގައި  ހަވާލުކުރަންޖެހޭނީ  ލިޔުން  އެފަދަ  ނޯންނާނެކަމަށާއި،  ސިޓީއެއް 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވާކަމަށް  ފަރާތުން  މައްސަލަ  ބުނާ  ހުށަހެޅި  ފިޔަވައި،  ބުނުން 

ފަރާތްހުށަހެ ރައްދުވި  ޅި  މައްސަލަ  ާޞބިޠުކުރުމަށް  ކޮށްފައިވާކަން  މަސައްކަތް  ނެރުމުގެ  ވަޒީފާއަށް   

ވަޒީފާގެ   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،  ހެކި  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ފަރާތުން 

ފަރާ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނެރުމަށް  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ހަމަޖައްސައި  އެކަށީގެންވާ   ތުންކަންކަން 

 މިންވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 
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ަމްއސަަލ   14.8 ުގޅަުވިއ  ިރަޑްނަޑްނީސއާ  ރިޢަާޔްތކްޮށ،  ަކްނަކަމށް  ެއްނމަެހއި  ިއްސެވަބޔްާނުކެރުވުނ  އެެހްނަކުމްނ 

ަފާރތަށް   ަވ  55ުހށެަހިޅ  ުމްސުކިޅކޮށް  ަވޒާީފިއްނ  ުވާމއުެކ  އަަހުރ  ފެަހްއ(  ިކުކެރވަިފިއަވީނ  )ަފނާްސްސ 

ތިބި ކިުދްނ އެެހން ަތނަްތަނށް ބަދުަލުކުރުމެގ    ތަޢީުލާމިއ ަމަސްއަކތް ުއނަގނަްނއޭިދ ުކަޑކިުދްނގެ ަމުރަކުޒަގިއ 

ައ ުހްއުޓަމަކްށ  ަމަސްއަކތް  އަެތުނެގ  ުއވުާލަސަބުބްނ  ަމަސްއަކްތަތްއ  ެއތުަނެގ  ަކަމށް  ުގިޅެގްނ  ާމ ުއުމން، 

ޮއތީަތ، ިލެޔކުިޔްނަތކްުނާނިއ ދަެފާރުތެގުހށެަހުޅުނ   ެއނެގން  ުމަވްއަޒ   ވަާހަކަތުކން  ަވޒާީފިއން  ިމޙާލަަތީކ  ފްުނ 

ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ  ިރަޑްނަޑްނީސެގ ޙަާލާތިއ  ެއަކީށެގްނާވ ސަަބބްެއަކްނ ެއނެގްނ ޮއްތަނަމެވްސ،    ޫދޮކށުްލަމްށ

ުކުރ ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއން  ުގުޅަވިއ އަެފރްާތ  ުއުމާރ  ބާަލިއުރ،  ަފާރުތެގ  ަތެންއގެ  ަމށް  ިންނމާފިައާވ  ުއވުާލމްަށ 

ަޢަމާޤެގ    ' ްޕިރްނިސޕްަލ'  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ަތަމްށ  އަެފާރތެުގ  ބަދުަލަގިއ  ީލާމިއ  ުޢްއޔުަނުކުރުމެގ 

ސިވްިލ ަސރިވްސ ،  ރާިޢަޔްތކްޮށ  ިއ، އަެފާރްތ ިސވްިލ ަސރިވްސައްށ ޚުިދަމްތޮކށަްފއާިވ ުމއަްދަތްށަތުޖިރާބއާަށ

ަމާޤުމަތޮކ ެއިކ  ެފްނަވުރެގ  ެއިކ  ފަަދ  އީޮފްސަތްއ  ްއ  ިމަޝްނ  ަމްސއުޫލ  ަސުރާކުރެގ  އާިދާރަތާކިއ  ިހެމޭނ 

ަކްނޮކުޅތަކަުގިއ   ެއިކ  ާދިއާރެއްއަގިއ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  އާިދާރެއްއަގިއ، ާޤިއމުުކެރވަިފިއާވ  ުފާޅ  އެފަަދ    މިުހްނުމ 

އޮފީހަކުން ނުވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ  މަސްއޫލުސަރުކާރުގެ  ަމުރަކަޒުކްނ ުނވަަތ  ެއްއެވްސ  

އެނޫންވެސް ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން  ސަރވިސްގެ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ   ސިވިލް  ާޤނޫނަކުން  ނުވަތަ  ސަރުކާރުން 

  ެއާއ ެއއްފަަދުނަވތަ  ްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަމާޤަމްށ  ަމސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއަކުން  

ަމާޤެމްއ   ަފާރތްަށ  އެެހްނ  ުހށެަހިޅ  އެެހްނ  ުނަވަތ    ުހށަަހޅަާފިއާވކްަނަމްއސަަލ  ެއއްފަަދ  ަމާޤެމްއ  ެއާއ 

ަފާރާތެއކު   ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ަފާރުތން  ަހަމެޖްއުސަމްށަޓަކިއ  ަރއުްދިވ  ަމްޝަވާރޮކށަްފިއާވަކްނ  ަމްއސަަލ 

 ެއނެގްނ ެނތީަތާއިއ،  

ަޤިޟްއާޔަގިއ ަމްއސަަލ  (  2014ޮނެވްނަބރު    12)   HC-A/182/2013ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނންބުަރ   14.9

ުޙުކަމީކ   ުކިރ  ަހަމަޖްއަސއިިދުނަމްށ  އުަލްނ  ަމާޤުމ  އާަދުކަރުމނިްދޔަ  ަފާރްތ  އަަހުރ    2014ުހށެަހިޅ  ަވަނ 

ުޙުކެމްއަކ ަސރިވަސްސެގ  ޮކށަްފިއާވ  ޯސޝްަލ  ެއްންޑ  ެފމީިލ  ެޖްނަޑރ،  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ  ަމްށީވަނަމވްެސ، 

ިހުޔ  2015ިސީޓައކީ    (  2019ޮއަގްސޓު    07)   HR/1/2019/73-459ަންނަބރު   އަހުަރަގިއ    ަމްނަވނަ 
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ެއކަުލވާލަާފިއާވ   ިއްނ  ަދ މްޯލިޑްވްސ  ޮކިމަޝްނ އްޮފ  ަވަނ އަަހުރ    2016ިރޯޕަޓްށ ރާިޢޔްަތކްޮށ  ަރިއްޓްސ 

ިންނުމ ިސީޓެއްއަކާމިއ،   ެމްއިންނމަާފިއާވ  ތަޢީުލާމިއ    ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ  ިސޓަީގިއ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ 

ަމުރަކުޒ   ުކޑަކިުދްނެގ  ުއނަގްނަނއިދޭ  ވަާހަމަސްއަކްތ  ަބުއޭވ  އްޮތަނަމެވްސ،  ކަ  ަވަނ    2019ާޔްނކޮށަްފިއ 

ުމާސަރ  ުނަވަތ ަމާޤުމަތކަުގިއ  ަމަސްއަކުތަގިއ    ެއ ަމުރަކުޒެގ  އަަހާރ ަހަމައްށެވްސ ެއ ަމުރަކުޒެގ ުމަވްއޒުަފްނ

ޙުާލ   ަކމާަށިއ،  ިލޭބ  ޭވުތވިެދަޔ  2019ިއްނ    2016ތިިބ  ަހަމައްށ  އަަހާރ  ުމަވްއޒުަފްނ    ވަަނ  ުމއަްދުތަގއި 

ަފާރުނޫދޮކށެްލވަިފިއ ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮއާވަކްނ  ެއނެގްނ  ބުަހން  އަަހރާ    2018  ްނަނަކާމއި، ުތގެ  ަވަނ 

ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ، ެއ ުމއަްދުތެގ  ާފ ަހަމަޖްއަސއިދަީފިއުނާވަކްނ  ަހަމައްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަވީޒ

ަމްއ ޮގުތްނ  ަތނީްފުޒުކުރުމެގ  ުޙުކމް  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަވޒީފާ  ެތޭރަގިއ  ފާަރަތްށ  ުހށެަހޅި  ސަަލ 

ަރއުްދިވ   ަމއްސަަލ  ަސަބެބްއ  ަމުއޤުޫލ  ެއަކށެީގްނާވ  ހަޭދުކަރްނޖުެހުނ  ުމއަްދެތްއ  ިދުގ  ަހަމަޖްއަސއިިދުނަމްށ 

 ަކާމިއ، ަފާރުތްނ ބުނެެދވަިފިއުނާވ

ަނންބުަރ   14.10 ަހިއޯކުޓެގ  ުޙުކްމ  2014ޮނެވްނަބރު    HC-A/182   (12/2013ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަޤިޟްއާޔަގިއާވ   )

ގުޮތްނ   ުހށެަހިޅ  ަތނީްފުޒުކުރުމެގ  ަނނަްބރު  ދަީފިއާވ    ަފރަާތްށ ަމްއސަަލ  ޮކިމަޝްނެގ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ 

(1)CSC/2018/00584   (29    ިއން  2018ަޖަނަވީރ ިޗްޓ"  ެދްއިވ  "ަވޒާީފ  ަހަމަޖްއަސއެިދުވުނ  (  ަވޒީފާ 

ުޢުމަރީކ    ިއުރ ިތެނއް(    53އަެފާރުތެގ  އިަދ  )އަށް(    08އަަހާރއި،  )ަފްނާސްސ  )ެއާކީވސް(    21ަމސް 

)ަފްނާސްސ ފެަހްއ( އަަހުރ ުފުރަމްށ    55ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ުޢމުުރްނ ޮއްތިއރު،  ުދަވްސަކްނ ެއނެގްނ 

 ަކާމިއ، ުދަވްސަކްނ ެއނެގން ޮއްނަނ)ެއާގަރ(    11މާަހިއ  )ިތެނއް(    03އަަހާރިއ  )ެއެކްއ(    01ާބީކ އީޮތ  ޭއުރ  

އަަހުރ    2018 14.11 ިޗްޓ  ަވނަ  ަހަމަޖްއަސއިދްިނަކުމެގ  ަވޒާީފ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ެއަކިށެގްނާވ  ަފަހވުާލުކެރިވ ަފާރތްުނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެނުރަމށް  ަވޒާީފައށް  އަެފާރްތ  ިއީވަނަމެވްސ، 

ޮކ ެންތިއރު، ަމަސްއަކެތްއ  އެނެގްނ  ަފާރތް    2019ސްެޕޓްެނަބުރ    04  ށަްފިއާވަކން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަގިއ 

ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ިއުރ އަެފާރުތެގ ުޢުމަރީކ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވަިފިއާވަކާމިއ،  
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ފެަހްއ(    55 އިަދ  )ތެިންއ(    03އަަހާރިއ  )ަފްނާސސް  ުދަވްސަކްނ  )ހާަތީވްސ(    27މްަސ 

   ، ްނަނަކާމިއޮއެއނެގްނ

އިިދުނަމްށ  ާފެއްއ ަހަމޖްައަސުނަވތަ ެއއާ ެއއެްފްނަވުރެގ ަވީޒަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް އާަދކަުރުމނިްދަޔ ަވޒާީފ   14.12

ަމްޝަވާރުކުރެމްއެނިތ،  ަފާރާތ  ުހށެަހިޅ  ުޢުމުރްނ    ަމްއސަަލ  ފެަހްއ(   55އަެފާރުތގެ  އަަހުރުވާމ    )ަފްނާސްސ 

ަހިއކުޯޓގެ   ގުޮތްނަކަމްށ  ުޙުކްމާގްތވަެފިއަވިނޮކްށ،  ިންނމަާފިއާވ    ަބާޔްނކްޮށ  ަތނީްފުޒުކުރުމެގ  ުއވާލްަނ 

ަހަމަޖްއަސއިިދުނަމށްފުަހ،   ަވަނ    229ެގ    2014ަގާވއުިދ    ެގިސވްިލ ަސރިވްސިދވިެހ  ަމުރަކެޒްއެގ ަވޒާީފ 

  ުހށެަހިޅ ފާަރްތ ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅކްޮށ ވިަކޮކށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ  އްަށ ރާިޢަޔްތޮކށް    )ނ( ާމއާްދެގ )ހ( ގެ  

މައްސަލަ ،  ުބަރުނެވވީޭތަކަމްށ    (Good faith)  ިނޔުަތަގިއޮކިމަޝަންށ ިލިބެގްނާވ ިއޚިްތޔުާރެގ ަދުށްނ ެހޮޔ

ބަޔާންކުރާ އެކޮމިަޝނުގެ  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޫޞލުތައް  

އުޞޫލު ާޤއިމު ކުރުމުގެ  އިން ޢާއްމު ކުރެވުނު  ( ސަރކިއުލަރ2018ޑިސެންބަރު    25)  2018/17ނަންބަރު  

ޙާލަތަށް  ދޫކޮށްލެވޭ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ދޫކޮށްލެވެނީ،  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ތެރޭގައި  މަްޤޞަދުގެ 

ޙައްުޤތައް މުވައްޒަފުންގެ  ބަޔާންކޮށްފައި   ރިޢާޔަތްކޮށް  ގޮތުންކަމަށް  ޔަީޤންކުރުމުގެ  ހިމާޔަތްކުރެވިގެންކަން 

އެފަރާތުގެ  ދޫކޮށްލުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އުޞޫލުގައިވާފަދައިން  އެ  އޮތްނަމަވެސް، 

 ޙައްުޤ ހިމާޔަތްކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، 

  ުނަވތަ ެއާއވަޒާީފ  ަމުރަކުޒެގ ްޕިރްނިސޕްަލގެ  ަވނަ އަަހުރްނ ފިެށގްެނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރަާތށް    2014   14.13

ަވޒާީފެއްއ    ެއއެްފްނަވުރެގ ަފާރުތްނ  ަހަމަޖްއަސއިިދުނަމްށ  އެެހްނ  ަރއުްދިވ  ،  ަމަސްއަކތުްކުރެމްއެނިތަމްއސަަލ 

ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުކުރެމްއެނިތ،  ަމްޝަވާރ  ަފާރާތެއުކ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ    55  ުޢުމުރްނއިަދ 

ފެަހްއ(   ަމުޑަޖްއސާލަާފިއަވީނ، ަވޒާީފައްށ    އަެފާރްތަވނެްދްނ  ާގްތުވާމ  އަަހުރ)ަފްނާސްސ  ަމްއސަަލ    ެނުރްނ 

ަފާރތް   ޮއެވ ުހށެަހިޅ  ނަިޔެތއް  ަވިކ  ވިަކުކުރުމެގ  ސަަބބްަށޓަަކިއ، ެގްނަކަމްށ  ަވޒާީފިއން  ަމްއސަަލ    ުބަރެވޭވ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ަފާރްތ    (substantive fairness)ުހށެަހިޅ 

 ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ ުބަރުނެވެވެއެވ. 



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް  VTR/2020/42މައްސަލަ 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ޢަދުލުވެރިކަން   .15 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން    (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ނުވާނަމަ،  ބަލަން    (procedural fairness)ޤާއިމުވެފައި  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި   HC-A/209/2010ނުޖެހޭނޭކަމުގައި  ަޤިޟއްޔާގައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން              ، ވީހިނދު

ބުރަވެވެއެވެ.   ލާޒިމުނުވާކަމުގައި  ކަނޑައެޅުން  ނަޒަރުކޮށް  އަދި  ާޞިއްނ  ، އެެހްނަނަމެވްސާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ުފެވިރ 

ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވތޯ   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖރީާޢ  ިއްސވަެބާޔްނކެުރވަިފިއާވ  ާވސުިލުވަމްށަޓަކިއ،  ިންނުމަމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ 

ުބަރެވވިޭހނުދ މިުހްނުމަކުމަގިއ  ަނަޒރުުކުރްނ  ަނަމެވްސ  ވަޒީފާއިން    ، ޚާުލާސޮކްށ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެ 

ުއުމރު   .16 ުކަރްނޖޭެހ  ުމްސކިުޅ  ަވޒާީފިއްނ  ުކިރްނ    (mandatory retirement age)ުމަވްއޒަަފުކ  ިދުއުމެގ  ައްށ 

ިއ ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއ  ަވކުިކާރަނަމ،  ަވޒާީފިއްނ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ުމްސުކިޅޮކްށ  ުޖާރީއ 

ިތީރަގިއ   ުކަޑިމުންނ  ެއްނެމ  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ  ަކނަޑެއޅީޭނ  ޙަާލުތަގިއ  ާޢްނުމ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ 

 ަބާޔްނުކެރވަިފިއާވ ަކނަްތްއަތއް ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވަނަމ ަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. 

ިއ .1 ަޢމުަލުކާރނެ  ުކުރުމަގިއ  ުމްސުކިޅ  ަވޒަީފިއްނ  ުއޞުޫލަތކީަކ  ުމަވްއޒުަފްނ  ުޖާރައުތތާަކިއ 

 ؛ޮކަބިއަކްނ ުކިރއާާލ ުމަވްއޒަފްަށ ައްނގަާފިއުވްނ

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅކުުރަމްށ ިންނުމުމެގ ުކިރން ެއ މަުވްއޒުަފެގ ަމަސްއަކުތެގ ެފްނަވުރ   .2

ބެަހްއ ުމަވްއޒުަފެގ  ުގޭޅޮގުތްނ  ެއެސްސެމްނާޓ  ެއ  ހަަދިއ،  ެއެސްސެމްނޓްެއ  ޮގުތްނ    ބުެލުމެގ 

 ؛ހޯދަާފިއުވްނ

ަވޒާީފާއބޭެހ   .3 ުމްސުކިޅުކުރަމީކ  ަވޒާީފއްިނ  ަވިކުކެރެވީނ،  ުމްސުކިޅޮކްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ަސބެަބްއަކުމގިައ   ެއަކީށެގްނވާ  ަވިކުކެރވޭފަަދ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ަދުށން  ާޤޫނުނެގ 

ުމަވ ަވިކުކެރވޭ  ުމްސުކިޅޮކށް  ަވޒާީފިއްނ  ުވާމެއކު،  ުކރްިނ،  ބަަލިއެގްނަކަމްށ  ަވިކުކުރުމެގ  ްއޒުަފ 



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް  VTR/2020/42މައްސަލަ 
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ވަަނ    25ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ޭދްނޖޭެހ ޯނޓްިސ ުނަވަތ ެއ ާޤޫނުނެގ    22ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

 ؛ާމއާްދެގ ަދުށްނ ނިޯޓސިްދުނުމެގ ބަދުަލަގިއ ޯނިޓްސ ުމއްދަަތްށާވ ަފިއާސ ދަީފިއުވްނ

ިދނަުމ .4 ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ަވކުިކެރޭވ  ުމްސުކިޅޮކްށ  ާޙއަްޞ  ަވޒާީފިއްނ  ަކނަޑެއޅަިފިއާވ  ްށ 

، ިޢާނަޔްތަތްއ ލިބެިދޭވެނޮގާތިއ މްިނަގނުޑަތްއ ުކިރްނ ކަނަޑެއިޅ، ުމަވްއޒުަފްނަންށ ެއްނގަިފިއުވާމިއ

 ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅޮކށް ަވިކުކެރޭވ ުމަވްއޒަަފްށ ެއ ިޢނަާޔތް ިލބިދަީފިއުވްނ. 

ަމްއަސ .17 ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަމްއސަަލ  ަރއުްދިވ  ޢަދުުލެވިރަކްނ ަލ  ިއުޖރީާޢ 

ބާަލިއުރ ަވޒާީފިއްނ  ، ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލ  ަވިކުކުރުމަގއި    ުމްސުކިޅޮކށް 

ެހިޅ ަފާރަތްށ ައްނގަާފިއާވަކްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ  ަޢމުަލުކެރޭވެނ ުއޞާޫލިއ ަހަމަތްއ ުކިރއަާލިއ ަމްއސަަލ ުހަށ

ންިނމަާފިއާވިއުރ   ަވިކުކރަުމްށ  ުމްސުކިޅކްޮށ  ވަޒާީފިއްނ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ާޞިބުތޮކށެްދވަިފިއުނވީާތާއިއ، 

ބެަހްއ ެނތީަތއަެފާރުތެގ  ެއނެގްނ  ހޯދަާފިއާވަކްނ  ަވޒާީފިއން    ،   މްުސުކިޅޮކްށ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ަފިއ ޮއތަްކަމްށ ުބަރުނެވެވެއެވ. ާޤިއުމކްޮށ  (procedural fairness)   ިއުޖރީާޢ ޢަދުުލެވިރަކްނަވިކުކުރުމަގިއ  

އި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިދެވެން އޮތް އެންމެ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ އަލީގައި، މި މައްސަލައިގަ  .18

 ޢަދުލުވެރި ޙައްލަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިޖުރާއީ   .19 ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ 

ބުރަވެވޭތީ ނުވާކަމަށް  'އަންފެއަރ  ، ާޤއިމުކުރެވިފައި  ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ   29އެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    (unfair dismissal)ޑިސްމިސަލް'  

ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ބާވަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ނުވަތަ  ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  2)

ބެހެއްޓުމަށާއި، ވަޒީފާއެއްގައި  އެހެން  ވަޒީފާއިން    އެކަށީގެންވާ  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނުބެލުމަށް މުވައްޒަފެއްކަމުއި  އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް   

ތާރީޚުން   އަދި  ބުރަވެވެއެވެ. ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ރުޖޫޢަކުރެވޭއިރު،  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 
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އި ދެމިހުރިނަމަ ޙައްުޤވާނެ  ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގަ 

މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި 

 އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ިޢާނޔަތަްތއް  ނަމަވެސް   19.1 ުމާސަރާއިއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ފަރާތަށްިއްސެވ  ހުށަހެޅި  ، ިލބެިދޭވިއުރ  މައްސަލަ 

ެއއް ިލުބުމގެ ުފުރަޞތު ނީަފުކުރުމެގ    (unjust enrichment)ުނޙްައުޤ ަމނާްފ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

ސަރވިސް    ަމްޤޞުަދަގިއ،  ސިވިލް  ދީފައިވާ  އެފަރާތަށް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު   ވަކިކުރެއްވި     (2019ޕްޓެންބަރު  ސެ  04)  CSC/2019/00985(2)ކޮމިަޝންގެ  'ވަޒީފާއިން 

ނަންބަރު   ކޮމިަޝންގެ  އެ  އާއި  'ދިވެހި  2019ސެޕްޓެންބަރު    CSC/2019/00158  (04(32)ޗިޓް'   )

ލަ ހުށަހެޅި  ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ދަންނަވާ ޗިޓް' ގައި މައްސަ

ޢި ކުރުމުގެ  މުސްކުޅި  އެއްފަހަރާ  ފަރާތް  ގޮތުގައި  ދެހާސް   52،196.07/-ނާޔަތްތަކުގެ  )ފަންސާސް 

ދަމަހައްޓަން   ޕެންަޝން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އާއި،  ލާރި(  ހަތް  ރުފިޔާ  ހަ  ނުވަދިހަ  އެއްސަތޭކަ 

މަހަކު   ގޮތުގައި  އިނާޔަތުގެ  ޢުމުރަށްދެވޭ  މުޅި  މަހަށް  މަހުން  އެފަރާތަށް   4،626.47/-ބޭނުންނުވާނަމަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، )ހަ ކަމުގައި  ނަގައިދެވޭނެ  ލާރި(  ހަތް  ސާޅީސް  ރުފިޔާ  ސައްބީސް  ހަސަތޭކަ  ތަރުހާސް 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ޢަދަދުތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވިފައިވާނަމަ އެފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހު  

ރައް މައްސަލަ  ފައިސާއަކީ  ޖުމްލައަށްވާ  ޢަދަދުތަކުގެ  ކޮމިަޝންގެ  ދުވި  ޖެހޭ  ސަރވިސް  ފަރާތުން  ސިވިލް 

ޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ދޭން  ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 ފެނެއެވެ.  
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 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލި  ދެންފަހު،  މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި 

ވާހަކަ ދެއްކި  ދެފަރާތުން  ބެލިއިރު،  މަޖިލީހުގައި  ރިޢާޔަތްކޮށް  އިބްރާހީމް  ތަކަށް  ޒަރީރު  ޙަސަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

، (A060104)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  އޭ / މާލެ(  -1-1-)ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު  ސީ

ނަންބަރު    އަށް ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ދެއްވި  '(  2018ޖަނަވަރީ    29)  CSC/2018/00584(1)ސިވިލް  ވަޒީފާ 

ދީފައިވީނަމަވެސް،ޗިޓް'   އަނބުރާ  ވަޒީފާ  އިބްރާހީމަށް  ޒަރީރު  ޙަސަން  ވަޒިފާއަށް    އިން  އިބްރާހީމް  ޒަރީރު  ޙަސަން 

ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،    3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    229ގެ    2014ނެރުމެއްނެތި، ސިވިލް ސަވިސްގެ ގަވާއިދު  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ސިވިލް ސަރވިސް    49)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( ގެ  2007/5ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ލިބި  އުމުރުން  ކޮމިަޝނަށް  ދަށުން،  އިޚްތިޔާރުގެ  ވަޒީފާއިން   55ގެންވާ  އިބްރާހީމް  ޒަރީރު  ޙަސަން  އަހަރުވުމުން 

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމީަޝންގެ ނިންމުމަކީ    2019ސެޕްޓެންބަރު    04މުސްކުޅިކޮށް  

ދިނުމަށާ ބާޠިލުކޮށް  ނިންމުން  އެ  ނޫންކަމަށާއި،  ނިންމުމެއް  އިޚްތިޔާރުގެ  ަޞއްޙަ  ލިބިފައިވާ  ކޮމިަޝނަށް  އި، 

ނިންމުމެއްކަމަށާއި،   ނިންމެވި  ބޭނުމުގައި  ދިނުމުގެ  ގެއްލުން  އެއީ  ނޫންކަމަށާއި،  ހެޔޮނިޔަތުގައި  ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ 

ފުރިހަ މައްސަލައަށް  ބެހެއްޓި  ނުނެރެ  ވަޒީފާއަށް  ނޫންކަމަށާއި،  ކަމެއް  އޮތް  ކޮށްފައި  އިންޓްރެސްޓަށް  މައަށް  ޕަބްލިކް 

ވަޒީފާ   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިންމުމެއްކަމުން،  ނިންމާފައިވާ  ޙާލަތުގައި  ލިބިފައިނުވާ  ގައި     2012ޙައްލު 

"ވަޒީފާއަދާކުރާ"  ، ބަދަލުކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން އެވަޒީފާއަށް ނުނެރެ އެ ވަޒީފާ ފުރިހަމައަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކާނުލައި

"މަސައްކަތްކުރަމުން  ފިޔަވަޅު  ނުވަތަ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  ފިޔަވަޅެއް  އަޅާ  މުވައްޒަފަކާމެދު  ދިޔަ" 

އަޅާފައިވަނީ، މުވައްޒަފެއްގެ ޙާލަތަށް އެފަރާތް ރުޖޫޢަނުކޮށް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، "ވަޒީފާ އަދާކުރާ" ނުވަތަ 

ގައި ހުރި މީހަކާއިމެދު މުސްކުޅިކުރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ  "މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ" މުވައްޒަފަކަށް ނުވާ ޙާލަތު

ނިންމުމެއްކަމުގައި   ބާޠިލު  ނިންމުމަކީ  ކޮމިަޝނުގެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  އެއްގޮތަށްނޫންކަން  ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާއި 

މަރުކަޒުގެ    2012ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   ކުޑަކުދިންގެ  އޭނާއަކީ  ފެށިގެން  އަހަރުން  މަާޤމުގައި  ވަނަ  ޕްރިންސިޕަލްގެ 

ހުރި މީހެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެވަޒީފައަށް ނެރުމަށް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، އެންމެހައި  
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އެދި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތައް  އިބްރާހީމްގެ    މުސާރައާއި  ޒަރީރު  ސަރވިސް  ފަރާތުން  ޙަސަން  ސިވިލް 

 ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،  ކޮމިަޝނަށް 

ވަނަ   2016ކ. މާފުށީގައި ހުންނަ "ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު" ގެ މަސައްކަތްތައް  

ދިވެހި   މުވައްޒަފުން،  ތިބި  ވަޒީފާގައި  މަރުކަޒުގައި  އެ  އައިސްފައިވާތީ،  ހުއްޓުމަކަށް  ސަރވިސްގެ  އަހަރުގައި  ސިވިލް 

ނަންބަރު    23ގެ    2014ގަވާއިދު   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޗެޕްޓަރާއި  ސަރކިއުލާއިން    2018/17ވަނަ 

ގައި  އްޢާ އުޫޞލު"  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ދޫކޮށްލުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ  "ސިވިލް  މުކޮށްފައިވާ 

ވަޒީފާއި މަތިން  ގޮތުގެ  ދޫކޮށްލާފައިވާއިރުބަޔާންކޮށްފައިވާ  އުމުރުން    ، ން  ތިބި  ތެރޭގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އަހަރު   55އެ 

ދިވެހި ސިވިލް  އެގޮތުން ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމަކީވެސް    ވެފައިވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ ނަންބަރަ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    229ގެ    2014ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    49)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( ގެ    2007/5

( "ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް" އިން ވަޒީފާއިން  2019ސެޕްޓެންބަރު    04)  CSC/2019/00985(32)ނަންބަރު  

ވަކިކޮށްފަ ފަރާތެއްކަމަށްމުސްކުޅިކޮށް  ފަރާތުން    އިވާ  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މި  ބުނެ 

 ޖަވާބުދާރީވެފައިވީނަމަވެސް، 

ވިފައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެ މް  ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީ 

ބުރަވެވޭތީ އިބްރާހީމް    ،ނުވާކަމަށް  ޒަރީރު  ޑިސްމިސަލް' ޙަސަން  'އަންފެއަރ  ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި        ވަޒީފާއިން 

(unfair dismissal)    ެާޤނޫނުގ ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަނޑައަޅައި،  )ހ  29އެއްކަމަށް  މާއްދާގެ  )ވަނަ  ގެ  ވަނަ 2(   )

ދާކުރަމުންދިޔަ ބާވަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި،  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް  

  އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމަކީ  ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށާއި،  

މުވައްޒަފެއްކަމަށް މަންފާއެއް             ނުބެލުމަށާއި،    ވަކިވެފައިވާ  ނުޙައްުޤ  އިބްރާހީމަށް  ޒަރީރު  ޙަަޞން 

(unjust enrichment)    ެޢިނާޔަތުގ މުސްކުޅިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މަްޤޞަދުގައި،  ނަފީކުރުމުގެ  ފުރުަޞތު  ލިބުމުގެ 

ކުރުމަށްފަހު، ޙަސަން  ލިބިފައިވާނަމަ އެ ޢަދަދެއް އުނި  ފައިސާގެ ޢަދަދެއްގޮތުގައި ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީއަށް އެއްވެސް  
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ޙަސަން ޒަރީރު  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް  ޒަރީރު އިބްރާހީމް  

ދިނުމަށް ސިވިލް  ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމަށް  ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ޙައްުޤވާނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  އިބްރާހީމް  

 އަމުރުކޮށް،  އަންގައި ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށްސަރވިސް 

އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދުނޫން( (  2021ނޮވެންބަރު    01)  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންތައްތައް މިއަދު،

  03ބަންދުނޫން(  ކުރުމަށްފަހު، އެކަންތައްތައް ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ  ތަންފީޒުފުރިހަމައަށް  )އެކާވީސް( ދުވަހުގެތެރޭގައި    21

ސަރވިސް   ސިވިލް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މި  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދުވަހުގެތެރޭ  )ތިނެއް( 

 ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 1443 ރަބީޢުލްއައްވަލް 26

 2021 ނޮވެންބަރު 01

 ންމީ މި މައްސަލަ ބަލައި ނި

  

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ                                                         

 ހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުއާބެވަޒީފާ

  
 
 
 
 
 


