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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 ލާސާ: ހު މައްސަލައިގެ  

މައްސަލައަކީ   ގުލްޗަންޕާމާގެ،މި  ަޝރީފް  ވ.ފުލިދޫ،  ނަންބަރު:    އިބްރާހީމް  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A105545)  ،1995   ްއުފެދުމަށްފަހު ކުޑަކަތީބު ކަމުގެ މަގާމް އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން   ފެށިގެން  ވަނަ އަހަރުނ

ވަޒީފާ އަ  ވ.   ޑިސެންބަރު   5ދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  ފުލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމުގައި 

  22ޗުއްޓީއެއް ނަގައި،    )ފަންސަވީސް( ދުވަހުގެ އުމްރާ  25ގެ ނިޔަލަށް    2020ޖަނަވަރީ    4  އިން ފެށިގެން  2019

)ދިހައެއް( ދުވަސްފަހުން ވ. ފުލިދޫއަށް    10ގައި އުމްރާގެ އަޅުކަން ނިންމައި މާލެ އައުމަށްފަހު އޭގެ    2019  ޑިސެންބަރު

ދިއުމުން ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް ަޝރީފް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ ޗިޓް ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، 

ޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ސަބަބުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކޮމިަޝނަށް ލިބިދޭ އިހްތިޔާރުގެ ދަށުން އިބްރާހީމް ަޝރީފް  ވަ

 

 VTR/2020/219 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުން  55މުރުން އު މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020 ނޮވެންބަރު 04 ހުށަހެޅި ތާރީޚު: މައްސަލަ  

 2021 ޑިސެންބަރު 30 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ވ. ފުލިދޫ /  ގުލްޗަންޕާމާގެ، އިބްރާހީމް ަޝރީފް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A105545)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސަރވިސް ކޮމިަޝން ސިވިލް   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  VTR/2020/219މައްސަލަ 
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ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،     55އުމުރުން   ކޮމިަޝނަށް ފެނުންކަމަށް  ވަކިކުރުމަށް  އަހަރުވުމުން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ހްތިޔާރުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ކަމެއްނަމަވެސް، ާޤނޫނު ނަންބަރު  މިއީ ކޮމިަޝނަށް ލިބިދީފައިވާ އި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ބާތިލްކުރެވޭނީ އެންމެ މަދުވެގެން    22ާޤނޫނު( ގެ  

)ތިރީސް(   30ހުކަމަށާއި، އިބްރާހީމް ަޝރީފަކީ  ނޯޓިސްދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަ

ގާނޫނާ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެ  މީހަކަށްވާއިރު،  ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ  ގިނަދުވަހު  އަހަރަށްވުރެ 

  2014 ގަވާއިދު  ހިލާފަށް ޗުއްޓީއެއްގައި ހުއްޓައި ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ކަމަށާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު އިބްރާހީމް ަޝރީފް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް    229ގެ  

ފުލިދޫ ކައުންސިލުން ދޭ ހިދުމަތަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ގެންނަންކަމަށް   އިދާރާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ނުވަތަ ވ.

ބަ ހިދުމަތެއް ސާފުކޮށް  ދޭންޖެހޭ  ރައްޔިތުންނަށް  މުއްދަތުގައި  ހުރި  ވަޒީފާގައި  ަޝރީފް  އިބްރާހީމް  ޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ހަމައަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންއިން އަންގާފައިނުވާތީ، އިބްރާހީމް    ނުދެވިގެން އެ

އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުނުކޮށްކަމުން، އިބްރާހީމް ަޝރީފް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟއީ  

ަޝރީފް އަދާކުރަމުންގެންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް އަމުރުކޮށް އެ ފަރާތަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ  

ންމުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މައްސަލަ ނި

ކޮމިަޝނަށް ސަރވިސް  ސިވިލް  އެދި،   ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި    2020ނޮވެންބަރު    4  ރައްދުވާގޮތަށް  ނަގައިދިނުމަށް 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 

 

 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  VTR/2020/219މައްސަލަ 
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 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު   މުޙައްމަދުގެ  މަހީރާ  ފާތިމަތު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ަޝރީފް  ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ  މައްސަލަ   .1 ގުލްޗަންޕާމާގެ(  ވ. )އިބްރާހީމް   ، )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން    ފުލިދޫ 

ތަބުކުރެވޭ  ހާގޮތުގައި މު ( )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ  A105545އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ޓްރައިބިއުނަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން  މައްސަލަ  'ފަރާތް(  ހުށަހެޅި  ހުށަހަޅާށް  ގައި    މައްސަލަ  ފޯމު' 

ސިވިލް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން 

ފުލިދޫ    ވ.ބުކުރެވޭ ފަރާތް( ހާތަ)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މު  ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ 

ކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ    މަގާމުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  

ށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ކަމަ  1995މާރިޗު    07ކީ  ހައްޔަނުކޮށްފައިވާ ތާރީއަހުށަހެޅި ފަރާތް  

ހަތްހާސް ތިރީސް  )  ރ. -/7035ގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  މަގާމުވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ  

ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، )ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ     ރ.-/2900ތްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  އިނާޔަރުފިޔާ( އާއި،  ފަސް

 ގައި ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   2019  ޑިސެންބަރު  19ވެ ބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އިސް

، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ  ސާސަކީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަ 

ފަރާތް   އެ  ވަކިކޮށްފައިވާތީއާއި  ވަޒީފާއިން  ނުލައި  ދިނުމަކާ  ނޯޓިސްއެއް  ވަކިކޮށްފައިވާ  ހިލާފަށް  ވަޒީފާއިން 

  55ސަބަބުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކޮމިަޝނަށް ލިބިދޭ އިހްތިޔާރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އުމުރުން  

އެ ފަރާތް    ށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިަޝނަށް ފެނުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  އަހަރުވުމުން މުސްކުޅިކޮ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްފައިނުވާތީކަމަށް މައްސަލަ  

 ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ފަރާތް އަދާކުރަމުންގެންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ    އެ  ބުނެފައިވަނީ،   ކަމުގައި  ގޮތް  އެދޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅިމައްސަލަ   .2

އަމުރުކޮ ފަރާތެއްކަމުގައި    އެ  ށްދިނުމަށާއި،ދިނުމަށް  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ 

ލިބެންޖެހޭ   ހަމައަށް  ނިންމުމާ  މައްސަލަ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުބެލުމަށާއި، 

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ގައި ހުށަހެޅި އެ ފަރާތުގެ ހުލާސާ ބަޔާނުގައި މައްސަލަ    2021ޑިސެންބަރު    07މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  .  2.1

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ތާރީހުން ފެށިގެން އަލުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދޭ ދުވަހާ  

ދިފައިވާއިރު، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ހަމައަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް އެ

ވަނަ ނަންބަރު ) މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް(   9މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  

ފަރާތެއްކަމަށް  ގައިވެސް، އެ ފަރާތް އަލުން ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކޮށްދިނުމަށާއި، އެ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ  

ގައި   2021ޑިސެންބަރު    07ނުބެލުމަށް އެދިފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

 ހުށަހެޅި ބަޔާނުގައި އެދިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ރައްސަލަ  މައް .3 ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ވަޒީފާއާބެހޭ ރައްދުވި  ގޮތުން  ދިނުމުގު  ދު 

ނަޒަރުކުރުމުންޓްރައިބިއުނަލަ ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި   ، ށް 

ގަވާއިދު   ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  އަށް    229ގެ    2014މައްސަލަ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

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

ނަންބަރު ކޮމިަޝންގެ  ދަށުން  އިހްތިޔާރުގެ  ލިބިދީފައިވާ  ވަޒީފާއިން  '  CSC/2019/01386(2)  ކޮމިަޝނަށް 

 އިން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި،   2019ޑިސެންބަރު  19އިން  'ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް
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ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒީފިާއްނ ުމްސުކިޅުކުރުމެގ ުކިރްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާާތިއ އެފާަރްތ ަވޒާީފއާަދުކިރ ވ.  

ޫދ ަކުއްނސްިލެގ އާިދާރެގ ިއުތުރ ުމަވްއޒަަފާކ ުގޭޅޮގުތްނ ކިޮމަޝަންށ ތާަފުތ ަޝުކވަާތްއ ހުށެަހިޅ، ެއަޝުކާވަތކާ  ފިުލ

 ުގޭޅ ަމްއސަަލަތްއ ޮކިމަޝުންނ އާިދީރ ޮގުތްނ ތުަހީގުގޮކށަްފިއާވކަަމާށިއ، 

ުރެވިރާޔެގ ަމްސއިޫލްއަޔާތ ަހވުާލވުެހެރ،  ެއިރޯޕުޓަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރްތ ވ. ފުލޫިދ ަކއްުނސްިލެގ އާިދާރެގ ިޒްނމާާދ

އަެފާރަތށް ެއަކީށެގްނާވގެޮތްއަގއި ަކުއްނސްިލެގ އާިދރާ ިހްނެގުމްނ ނާުދަކަމާށއި، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާގޫނާނއި  

ެވޭވަކަމށް  ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއާިދިއ ޯކްޑ އްޮފ ޮކްނަޑްކާޓ އެފާަރުތްނ ަގސުްދަގިއ ހިލުާފވަެފިއާވަކަމްށ ުބަރ

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ، 

ިއްސވަެހވާލެާދުވުނ ިރޯޕުޓަގިއ ފަާހަގޮކށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށ ިރއަާޔްތކްޮށ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރަތީކ ިދވިެހ ިސިވްލ  

ަތކީ  ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކެރވާިދނެފަަދ ުމަވްއޒަަފަކްށީވަނަމެވްސ، ެއ ަފރާަފ 47ަސރިވްސ ާގޫނުނެގ 

ަވނަ ާމއާްދެގ    229ގެ    2014އަަހުރ ވަެފިއާވ ަފާރަތަކްށާވތީ، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ    55ުއުމުރްނ  

އްަށ ިރާއޔްަތޮކށް، ޮކިމަޝަންށ ިލބިދަީފިއާވ އްިހތާިޔުރެގ ަދުށްނ އަެފާރތް ަވޒާީފިއްނ ުމްސކިުޅުކުރަމްށ ޮކިމަޝުނން    )ށ( 

 ިންނަމިއ، އަެފާރތް ަވޒާީފިއްނ މްުސުކިޅުކެރވަިފިއާވަކަމާށިއ،  

ްނ ތުަހީގުގ ުކެރުވުނ ަމްއސަަލިއެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވާިދެނ ަފާރެތްއަކުމަގިއ އަެފާރާތ ުގިޅެގ

ިރޯޕުޓަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމވްެސ، ެއްއެވްސ ހެާލްއަގިއ އަެފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއުނވަާކަމާށިއ، އަެފރާާތމުެދ  

ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވޮގުތގެ    229ގެ    2014ައމުަލޮކށަްފިއަވީނ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ައމުަލުކުރްނ  ަމ ިއުޖާރައްތަތަކްށ  ައމުަލުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  މަުވްއޒުަފްނ  އެެހްނަކުމްނ  ިތްނަކަމާށއި، 

ަހަމެއްއ ެންތަކަމާށއި ަވޒާީފާއބޭެހ ާގޫނުނެގ   ަވނަ ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ    22ާލިޒްމާވެނަކަމްށ ބެެލޭވެނ ާގޫނނީ 

  ޖަވާބު   މައްސަލައިގެ'   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ    ޭދްނޖޭެހ ހަާލެތއް ުވޖުޫދވަެފިއނާުވަކަމްށޮގުތެގ މިަތން އަެފާރތްަށ ޯނިޓްސ 

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފަރާތުން ރައްދުވި މައްސަލަ  ގައި' ފޯމު ހުށަހަޅާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް    ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ، މައްސަލަ   .4

އެފަރާތް   ފަރާތެއްކަމަށާއި،  މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  އެފަރާތަކީ  ނޫންކަމަށާއި، 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ަނ ާމއާްދެގ )ށ(  ަވ  229ެގ    2014ސަރިވްސެގ ަގާވއުިދ  ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ދިވެހި ސިވިލް  

ާގޫނުނެގ   ަމިތްނަކމްަށ    49ައްށ ިރާއޔްަތޮކށް، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސ  ެއްއގޮތާްވޮގުތެގ  ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ާއ 

ާގޫނނީ   އިއަާދޮކށޭްދެނ  ައނުބާރ  ަވޒާީފ  ފަަދިއްނ  އޭެދ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަކނަޑައަޅއިިދުނަމާށއި، 

ޭދ ޮގަތްށ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރުމެގ ަސަބުބްނ ލުިބުނ ެގއުްލުމެގ ބަދުަލ ަނަގއިިދުނަމށް  ަހަމެއްއެންތަކަމާށިއ، އަެފާރުތްނ ެއ

ަހަމެއްއ ންެތަކަމށް   ައުމުރުކާރެނ ާގނޫނީ    މިމައްސަލައިގައި   ކަނޑައަޅައިދީިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ ަމްއަޗށް 

 ނިންމުމެއް ނިންމައިދިނުމަށެވެ.  ލާކުރަނިވިސަ ފައި

ަމްއސަަލައީކ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުނަަލްށ ހުށެަހޅި ބުެލުމެގ އްިހިތާސްސ     ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ ިމަޝރްީފެގިއްބރީާހްމ   .5

)ދިވެހި ސިވިލް    R-311/2014ށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ގަވާއިދު ނަންބަރު  ިލިބެގްނާވ ަމްއސަަލެއްއ ޫންނަކަމ

)ދިވެހި ސިވިލް    2007/5ޔަތްކޮށް، ާޤނޫނު ނަންބަރު  އާވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރި  229  ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު( ގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ   49ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( ގެ  

  28)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ،  ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި ނަމަވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  

ފަރާތަށް  ވަޒީފާއަދާކުރި  ނެތިކަމުގައި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރީ  އޭނާ  ވަޒީފާއިން  އެ  ވަކިކޮށްފިނަމަ، 

ފެށިގެން    ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ތާރީހުން  ވަކިކުރި  ަޝކުވާ    03ވަޒީފާއިން  ތެރޭގައި އެކަމުގެ  )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ 

ވަޒީފާއާބެހޭ   އިތުރުން  މީގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ލިބިގެންވާކަމަށް  ހައްގު  ހުށަހެޅުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

އާގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ހިލާފެއް، އެ މައްސަލައެއް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، ވަޒީފާ  8ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދުގެ  

ފެށިގެން   ތާރީހުން  އުފެދުނު  ހިލާފެއް  ޓްރައިބިއުނަލަށް    06ނުވަތަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް( 

 19ކޮށްފައިވަނީ  ފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ،  ގައި ކަމަށާއި   2019ޑިސެންބަރު  

ކަމަށާއި  2020ނޮވެންބަރު    04 ާޤނޫނުގެ    ،ގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި   28އެހެންކަމުން،  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ   8ސްދުވަހުގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދުގެ  )ތިނެއް( މަ  03ބަޔާންކޮށްފައިވާ  



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި  ހުށަހެޅި    06)ހ(  މައްސަލަ  ގޮސްފައިވާތީ،  ފާއިތުވެގެން  މުއްދަތު  މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް( 

މި ،  ބިގެންވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަރާތަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހައްގު ލި

ނޫންކަމަށް  މައްސަލައެއް  ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ  ހުށަހަޅައިގެން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ 

ނުކުތާއެއް   އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެދި  ކަނޑއަޅައިދިނުމަށް 

 އެވެ.  ހުށަހަޅާފައިވެ

ިޗްޓަގއި  5.1 .  ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅކްޮށ އަެފާރަތްށ ދަީފިއަވ "ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރްއިވ 

ައށް   ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ(   229ެގ    2014ީކ، ދިވިެހ ިސވްިލ ިސރިވްސ ަގާވއުިދ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަސަބަބ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ކޮމިަޝނަށް ލިބިގެންވާ    49ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނުގެ  ިރާއަޔްތޮކށް، ިދވިެހ  

އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކަމުގައި    55އިހްތިޔާރުގެ ދަށުން، އުމުރުން  

ވަޒީފާއާބެ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގާނޫނުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  )ށ(   28ހޭ  މާއްދާގެ  ގައި  ވަނަ 

ބެލެވޭނެތަނެއް ނެތްކަމަށް  ފަރާތެއްކަމަށް  ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ  ތެރެއިން  ހާލަތްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގައި ކަމާއި،   2019  ޑިސެންބަރު  19ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަނޑައަޅައި،  

ޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމުގައި މައްސަލައިގެ ބާވަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެ

  'އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  /  އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން'

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު    R-20/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،  

ލަތުގައި މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ  ހާޔަތްކުރާއިރު، އާންމު  އާވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރި  8( ގެ  2015

ވަނަ    28ގެ    )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތަކީ،

ގަ )ހ(  ފަދައިން،  މާއްދާގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ތާރީ އި  ވަކިކުރި  ފެށިގެން  ހުވަޒީފާއިން  )ތިނެއް(    03ން 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ،  ސްކަމާއިމަސްދުވަ ކޮށްފައިވާ    19-"ކޮވިޑްއެހެންނަމަވެސް،  އިޢުލާނު  ގުޅިގެން  އާ 

ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް އާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު

ގެ   އުސޫލު"  ޙާއްަޞ  ޢަމަލުކުރާނެ  ރި   ވަނަ  5ގެންދިއުމުގައި  މި އާމާއްދާއަށް  މައްސަލަ   ޔަތްކުރުމުން، 
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ން ފެށިގެން  ހުލަށް ޢަމަލުކުރަންފެށި ތާރީއިސްވެދެންނެވުނު އުސޫ  ހުށަހަޅާފައިވަނީވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  

ދުވަސް(    30 ކުރިން،)ތިރީސް  ވުމުން،    2020  ނޮވެންބަރު  04  ހަމަވުމުގެ  ކަމުގައި  ގައި 

ިމ ަމްއސަަލައީކ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަލްަށ ބުެލުމގެ  ޔަތްކޮށް،  އާޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިއިސްވެބަ

 އްިހިތާސްސ ިލިބެގްނާވ ަމްއސަލެައްއަކުމަގިއ ަކނަޑައަޅއަިފިއާވނެެއެވ.  

ފަރާތަށް ރައްދު  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާމި   .6 ވި 

 ؛ދިނުމުން، ދެ ފަރާތުންވެސް ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުންތު ސަފުރު

)ދިވެހި  ( ވ. ފުލިދޫ/   ގެހުވަދުމާ) ޖަލީލު هللا ޢަބްދު ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  .6.1

  ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި   2021  ސެޕްޓެންބަރު  A127558)  30ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އަޑުއެހުމުގައި، ބޭއްވުނު ޓްރައިބިއުނަލުގައި

( ވ. ފުލިދޫ/    ހުދުފިނިފެންމާގެ)  ޢަލީ ވާފިރުސަނާ  ގޮތުގައި    އްކެއްގެފަރާތުގެ ހެ ރައްދުވި    މައްސަލަ .6.2

 ގައި  2021  ސެޕްޓެންބަރު  30  (A250711)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 އަދި  ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އަޑުއެހުމުގައި،  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ

( ވ. ފުލިދޫ/    މޫނިމާގެ)  އިމްތިނާން ޢަބްދުލްޣަފޫރުގޮތުގައި    އްކެއްގެފަރާތުގެ ހެމައްސަލަ ރައްދުވި   .6.3

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން   ގައި   2021  އޮކްޓޫބަރު  19  (A359647)ދިވެހި 

 ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަޑުއެހުމުގައި، ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ

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

އި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ  ލަތުގަ ހާސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ    ންވާާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެ

ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން   28ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ހައްގު

 27ނޫނުގެ ގާ ގޮތުގައި އެ އްގެ ޒިންމާއެއްގެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެ
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މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ަމްއސަަލެއްއަގިއ .8 ުހށެަހޅޭ  ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަވކޮިކށަްފިއަވީނ  ުމަވްއޒުަފ  ، ުމަވްއޒަަފުކ  ަވޒާީފިއްނ  ދުުލެވިރ  ައ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރއް  ެދ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސބެަބއް  ެއކީަށގްެނާވ  ުނަވތަ  ެއއީ    ، ިންނުމަމުކްނތޯ 

ިއުޖާރީއ    (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައ  ީއަމުއޫޟ  (procedural fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައއިަދ 

 HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ    ، ިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނާގ

ަމުއޫޟިޟްއާޔިއްނަގ މޮިގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ވިަކ  ، ދުުލެވިރަކަމީކައ  ީއ  ަވޒާީފިއްނ  ަވޒާީފ ދޭ  ުމަވްއޒުަފްނ  ުކުރަމްށ 

ަސަބަބކްަށުވުމގެ    ދުލެުވިރައފަަދ   ާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރިހަފާރަތުކްނ  

ވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  ާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމިހިއުތުރްނ ެއ  

ަވިކުކުރަމްށ  ުމަވްއަޒ  ، ިއުމުކުރަމީކާގދުުލެވިރަކްނ  ައިއުޖާރީއ    ، ެއނޭގަކާމިއ ަވޒާީފިއްނ  ިންނުމަމަކށް  ައ ަފުކ  ދުުލެވިރ 

  ިދވިެހާރްއޭޖެގ   ، ުލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތއް ުފރަިހަމުކުރްނަކްނިސާވ

ިންނ ެދްނެނުވުނ  ަހިއޯކުޓްނ  ިއްސެވ  ެއަގަމވަާފިއާވ  އެެހން   ިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  ިމާބަވުތެގ  ިންނަމވަާފިއވާ  ޯކުޓްނ 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

ދުުލެވިރ  ައްއސަަލިއަގިއ  ަމިމ    ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުން،މި މައްސަލައަކީ   .9

ާވަސަފިއ ފަރާތް    ، ުލުވަމްށަޓަކިއިސާލައަކްށ  ހުށަހެޅި  ސަބަބެއް މައްސަލަ  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

 procedural)ދުުލެވިރަކްނ  ައއިަދ ިއުޖާރއީ    (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައ  ީއަމުއޫޟމެދުވެރިވެގެން 

fairness)  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި  ިއުމުކުރަމށްފުަހތޯ ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެއޮގުތްނ، ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ  ާގ

ހެކިންގެ ހެކިބަހަށާއި، މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން  ،  ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި

 ަނިނިވ ކްަނަކްނ ފަާހގުަކެރެވެއެވ. ަޔްތުކރުުމްނ ައްނާއިރދެއްކި ވާހަކަތަކަށް 
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ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ   .9.1 ފަރާތުން  ކޮމިަޝންގެ   ،ހުށަހެޅި  ސަރވިސް   ނަންބަރު  ސިވިލް 

(2)CSC/2019/01386  (19    ުވަޒީފާއިން ވަކިކ2019ުޑިސެންބަރ' ) ެސިވިލް ،  ' އަށް ބަލާއިރުއްވި ޗިޓްރ

 2007/5ޔަތްކޮށް، ާޤނޫނު ނަންބަރު  އާމާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިވަނަ    229ގެ    2014ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

ތިޔާރުގެ  ހްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ކޮމިަޝނަށް ލިބިގެންވާ އި  49)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( ގެ  

އުމުރުން   މުސްކުޅިކޮށް    55ދަށުން،  ވަޒީފާއިން  ދުވަހުން    2019ޑިސެންބަރު    19އަހަރުވުމުން  ވަނަ 

   ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ފެށިގެން މައްސަ 

ހުށަހެޅި ފަރާތް މުސްކުޅިކުރުމުގެ ކުރިން، އެފަރާތާއި ފެލިދެ އަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މައްސަލަ   .9.2

ހުށަހެޅުނު ތަފާތު ަޝކުވާތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް އިދާރީ ގޮތުން  އިތުރު މުވައްޒަފަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިަޝނަށް  

  (2019 ނޮވެންބަރު 16ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ދިރާސާ ރިޕޯޓް )ވާތަހުގީގުކޮށްފައި 

ބެލުމުން    މި .9.2.1 ނަންބަރު  ކަރިޕޯޓަށް  އިދާރާގެ  އޭޕްރިލް   29)  357/188/2019/4އުންސިލްގެ 

 ER/357/2019/1 (2-188( ސިޓީގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ނަންބަރު  2019

ވަނަ   2018ޖަނަވަރީ    31  މަށްސިޓީން އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރު(  2019ޖަނަވަރީ  

މަވެސް ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް އިންޓަރނަލް މެމޯއަކުން އެންގުނުކަމަށާއި، ނަ

މެމޯއާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހަވާލުނުވާކަމަށާއި އެއީ ކޮމިަޝނުން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަމަލުކުރަންވީ   އެ

 ގޮތެއް އަންގާފައިނުވާތީކަމުގައި ބަޔާންކޮށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، 

ނަންބަރު   .9.2.2 ކޮމިަޝނުގެ   (2019  ޕްރީލްއެ  9)  ER/357/2019/3-188ސިވިލް ސަރވިސް 

އެންގިގޮތަށް   ކޮމިަޝނުން ސިޓީން  ކޮރަޕްަޝން  އަމަލުކޮށް    އެންޓި   18ލަފާދެއްވާފައިވާގޮތަށް 

ވަނަ ދުވަހު ކޮމިަޝނަށް އެންގުމަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް އެންގިފައިވީނަމަވެސް   2019  އެޕްރީލް

  ކަމަށާއި،އެއްވެސް މެމޯއަކަށް އިޖާބަދީފައިނުވާ އެއިން
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 އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށް އެކަން ކޮމިަޝނަށް އަންގާފައިނުވާތީ އެކަން ކޮމިަޝނުން އެންގި އެންގުމާ .9.2.3

ތަންފީޒުކޮށް ކޮމިަޝނަށް އެންގުމަށާއި ކޮމިަޝނުގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާނަމަ  

ކަމަށް ބަޔާންކޮށް  ނެސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނުން ކޮމިަޝނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ތަންފީޒުކުރާ

ނަންބަރު    2019މެއި    2 ކޮމިަޝނުގެ  ސިޓީން   ER/NOTE/2019/20-188ގައި   ނޯޓު 

އެންގުމުން އެންގު  ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް  އެންގި  ތަންފީޒުކޮށްފައިވާކަން   ންކޮމިަޝނުން 

ނަންބަރުންކައު އަންގަ  188/2019/5-357  ސިލްގެ  ކޮމިަޝނަށް  މިކަން އި  ސިޓީން  އަދި 

އަންގާފަ މުވައްޒަފުންނަށް  ނަންބަރު    މަށާއި،އިވާކަކައުންސިލްގެ  -357)ކައުންސިލްގެ 

A/2019/1)   

ހިތް .9.2.4 ބޮޑު  އެންމެ  ކައުންސިލްގެ  މައްސަލާގައި  ނިންމުންތަކާ މި  ކައުންސިލްގެ  ހަމަނުޖެހުމަކީ 

މަސައްކަތްނުކުރުމާއި މުވައްޒަފުން  އެއްބާރުލުން   އެއްގޮތަށް  ވެރިޔާގެ  ޒިންމާދާރު  ކައުންސިލްގެ 

 ވުންކަމަށާއި، ނިންމުންތަކުގައި ކައުންސިލަށް ލިބިފައިނު

މިގޮތުން އިންތިހާބުވީ ކައުންސިލަރުންނަށް އޮފީސް ހަވާލުކުރިއިރު މެންބަރުންނަށް ކައުންސިލްގެ  .9.2.5

 މަށާއި،އިންވެންޓްރީ ހަވާލުކޮށްފައިނުވާކަ 

ލްއާއި އެމެއިލްގެ ޕާސްވޯޑް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ ހަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ މެއި .9.2.6

ފައިނޭންސް  ސީނިއަރ  ކައުންސިލްގެ  އަދި  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  އެކަމަށް  އެދުމުން  ތަކުރާރުކޮށް 

މިކަން ކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް   ދައި،އޮފިސަރ ފާޅުގައި ދެކޮޅު ހަ 

ދުމުންވެސް އެކަން ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، މިކަމާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ ސުވާލުކުރުމުން އޮތޯރިޓީން އެ

އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އީމެއިލްއަކީ އިދާރީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗަކަށްވާތީ، 

 އި އްކާފައިވާތީކަމާއެކި އިދާރާތަކުން ދީފައިވާ ޓްރެއިނިންގތަކުން އެފަދައިން ދޭހަވާގޮތަށް ވާހަކަދަ

 ކަމަށާއި، މެއިލް އެޑްރެސްތަކެއް އައުމިހާރު ކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރަނީ 
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ބަޔާންތައް  .9.2.7 ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  އެދުމުންވެސް  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ 

އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ކައުން ސިލް އިދާރާގެ ހިއްސާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 

އިދާރީ އޮނިގަނޑު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރުމަށް އެދުމުން އެކަން ކޮށްފައިނުވާކަމަށް 

މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ސުވާލުކުރުމުން، 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް އެނގެންޖެހޭކަމަށް  ދާރީ  ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް ކައުންސިލްގެ އި 

އަ ބަޔާންތައް  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ  ވަޒީފާ   އުކޮށްގަބޫލުނުކުރާކަމަށާއި، 

 ށާއި،ބަޔާންތަކުގައި މުވައްޒަފުން ލައްވައި ސޮއިކުރުވާފައިނުވާކަމަ

ޓިންގ ބޭއްވުމަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ސްޓާފް މީ .9.2.8

އަންގާފައިވީނަމަވެސް، ސްޓާފް މީޓިންގ ބާއްވާފައިނުވާކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ހަފްތާއެއްގައި ސްޓާފް މީޓިންގ ބޭއްވުނުކަމަށާއި ނަމަވެސް   )ހަތަރެއް(  4ފަރާތާ ސުވާލުކުރުމުން  

ޒުވާބު މަމީޓިންގތަކުގައި  ނުބޭއްވޭކަމަށް    ގުފަހިވެގެންދާތީކުރުމަށް  މީޓިންގ  ފަހުން 

 އި، ބުނެފައިވާކަމަށާ

ޖަވާބު .9.2.9 ސިޓީތަކަށް  ތާރީހުތަކަށް  ބުނެފައިވާ  މުއްދަތު   އިދާރާތަކުން  ސިޓީތަކުގެ  ނުފޮނުވެނީ، 

ކައުންސިލްގެ  މެދުވެރިވަނީ  އެގޮތަށް  އެކަން  ލިބެމުންދާތީކަމަށާއި  ސިޓީތައް  ހަމަވުމަށްފަހު 

ވަން ހުރިހާއިދާރާއަށް  އަދި   ނަ  އަންގައި  އެސައިންކުރުމަށް  ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް  ލިޔުންތައް 

އަމިއްލައަށް  އެފަރާތުން  ހަވާލުކުރާގޮތަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 

 މަށާއި، އްސާފައިވާތީކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަޖަހަމަ

އުސޫލާ   .9.2.10 ގުޅޭ  އެހެލުމާއ  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އޮޑިދޯނިފަހަރު  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  އެއްގޮތަށް 

ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ޅޭމަސައްކަތްނުކުރާކަމަށް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަކާ ގު

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  މެންބަރަކާ  ކައުންސިލްގެ  މަސައްކަތަކީ  އެ  ސުވާލުކުރުމުން  ފަރާތާ 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  VTR/2020/219މައްސަލަ 

                                             

 

33 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކުރަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިދާރީ ގޮތުން މަސައްކަތެއްކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ  

  ބުނެފައިވާކަމަށާއި،ފުރަންޖެހޭ ފޯމުތައް ފުރުންފަދަ މަސައްކަތްތައްކަމަށް

އެންޑް  .9.2.11 އެންވަޔަރަމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ސޮއިކޮށް  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް 

ޕްރޮޖެކްޓް ރިޕޯޓް ފޮނުވިއިރު، އެރިޕޯޓްގައި ސައްހަނޫން އެންރޖީއަށް ފޮނުވި ރަށުގެ ކުނިގޮނޑުގެ  

ފައިވާކަމަށާއި ރިޕޯޓް ފޮނުވާފައިވަނީ މެންބަރުންނަށް އެންގުމެއްނެތި ކަމަށާއި، މައުލޫމާތު ހިމަނާ 

ދުވަހު ވިއްސާރަވެ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ )ފަންސާސް ތިނެއް(    53މަސައްކަތް ލަސްވެގެން ދިޔައީ  

އެފަދައިން ރިޕޯޓް ފޮނުވުމުން ،  ސް އެއީ ސައްހަ މައުލޫމާތެއްނޫންކަމަށާއިސަބަބުންކަމަށާއި ނަމަވެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިވެސް އެރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ބަހުސްކުރެވި ކައުންސިލްގެ އަގުވެއްޓިފައިވާކަމަށް 

އެ ފަރާތާ ސުވާލުކުރުމުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވުމުން،  މެންބަރުން   ކައުންސިލްގެ 

ފަރާތްކަމަށާއި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުވި ކުންފުނިން މަސައްކަތްނުކުރެވޭ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސުޕަވައިޒަރަކީ އެ

މައްސަލަ  ސޮއިކުރަނީ  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  އިދާރީ  ލިޔުމުގައި  ފޮނުވާ  ގޮތުގައި   ދުވަހެއްގެ 

ވައިގަދަވެ  ހު އެގޮތުން  ފަރާތުންކަމަށާއި  ގޮތުން ށަހެޅި  މޫސުމުގެ  ވިއްސާރަނުވިއެއްކަމަކު 

ނުކުރެވިދާނެތީ،   މަސައްކަތް  ތިނެއް(  53އެސަރައްހައްދުގައި  ދުވަހެއްގައި   )ފަންސާސް 

އިރުވައި  ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި،  ގޯސްވެގެންކަމުގައި  މޫސުން  މަސައްކަތްނުކުރެވުނީ 

މައް ހިނގާފައިވާކަމަށާއި  އެގޮތަށް  އެކަން  ގޮސް މޫސުމުގައި  އެތަނަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

މަސައްކަތް ދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދެމުން   ބަލާފައިވާނެކަމަށާއި، ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް އެ

 އި، ނުދާކަމަށާ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސްޓޭމްޕް ކައުންސިލަށް ހަވާލުކުރުމަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާށް އެންގުމުން އެކަން  .9.2.12

ފަހަރުމަތިން    ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އޮތޯރިޓީއަށްއެތަކެއް  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް ރިޕޯޓްކޮށް    ލޯކަލް 

ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހު ސްޓޭމްޕް ކައުންސިލާ   2019އެންގުމުން    ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން

ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ސުވާލުކުރުމުން އެއީ އިދާރީ 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ން ބޭނުންކުރާ އެއްޗަކަށްވެފައި ހުރިހާ ދުވަހެއްގައިވެސް ސްޓޭމްޕް އޮންނަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ގޮތު

 އި، ފަރާތުގެ އަތުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާ

ލެކްޓްރޯނިކް މެިޝން  ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ހާިޟރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތައް އި .9.2.13

ޒިންމާ އެކަން ބޭނުންކުރުމަށް  އެގޮތަށް  އެންގުމުންވެސް  ތަކުރާރުކޮށް  ދާރުވެރިޔާއަށް 

ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، މެިޝން ހަލާކުވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ އެކަން ކުރެވޭނެގޮތަކީ ކޮބައިކަން 

ގުޅިގެން  ފާހަގަކުރުމާ  މެންބަރުން  އަންގާފައިވާނެކަމަށް  ތަކުރާރުކޮށް  ހުށަހެޅުމަށް  ކައުންސިލަށް 

ހުރީ ރަނގަޅަށްކަމަށާއި ފޮތުގައި ސޮއިކުރަމުން    ހުށަހެޅި ފަރާތާ ސުވާލުކުރުމުން މެިޝންމައްސަލަ

ގެންދަނީ ފޮތަށް އިތުބާރު ކުރެވޭތީކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި ކުރީގެ ކައުންސިލް އޮތް އިރު 

 ށާއި، މެިޝނުންކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަ ހާިޟރީ ކަންތައް ބަލަހައްޓަނީ އެ

ހެނދުނު  މަ .9.2.14 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އަންނަން   09:00އިން    8:45އްސަލަ  ބްރީފިންގއަށް  އަށް 

އަންގާފައިވީނަމަވެސް، ހެނދުނު އޮފީހުގައި ނޫޅޭކަމަށާއި ހެނދުނު ސޮއިކުރުމަށްފަހު އިމާރާތްތައް 

ށް  ސްޕެކްޓްކުރުމަށް ދަނީކަމަށް އެފަރާތް ބުނިނަމަވެސް ކައުންސިލުން އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަ ންއި

ކަމަށް މެންބަރުން ފާހަގަކުރުމުން އެކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިނުވާ 

އިމާރާތްތައް  އަންގާފައިވީނަމަވެސް  ދާން  ބްރީފިންގއަށް  ސުވާލުކުރުމުން  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި 

 އި،ށާއިންސްޕެކްޓްކުރަން ގޮސް އެނބުރި އެގަޑިއަށް ނާދެވޭކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަ

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހެނދުނު ބްރޭކް ނަގާ މައްސަލާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  .9.2.15

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަގާކަމަށް  ބްރޭކް  ގަޑީވެސް  މެންދުރު  ހެނދުނާއި  ސުވާލުކުރުމުން 

   ކަމަށާއި،ބުނެފައިވާ

މެންބަރުން .9.2.16 ކައުންސިލް  އޮފިސަރ،  ފައިނޭންސް  ސީނިއަރ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް 

އެދިވަޑައިގަތުމުންވެސް ތިޖޫރީގައިވާ ފައިސާ ގުނާދީފައިނުވާ މައްސަލާގައި ސުވާލުކުރުމުން، ފައިސާ 

ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމުގައި   ކޮންމެހެން  ކުރުމަކީ  އެގޮތަށް  އެކަން   އަމިއްލައަށްގުނައިދީފައިނުވަނީ 
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ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފިޔަވަޅެއް   އެނުދެކޭތީކަމަށާއި،  އެއްވެސް  އިސްލާހުކުރުމަށް  ކަމެއް 

މި އޮފިސަރގެ  ފައިނޭންސް  ސީނިއަރ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޢަ  އަޅާފައިނުވާއިރު،  ދިވެހި  މަލަކީ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި   3ވަނަ ނަންބަރާއި    1ގެ    ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  271  ގެ  2014   ގަވާއިދު

 ކަމަށާއި،ޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކުށެއްބަ

 ؛ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި. 9.2.17

ކައުން ރައީސާއި  ނައިބު  އަދި  ރައީސް  އެކަށީގެންވާ ކައުންސިލް  ވެރިޔާއާ  ޒިންމާދާރު  ސިލްގެ 

އެއްގޮތަށް  މާއި،  ގުޅުމެއްނެތްކަ ނިންމުންތަކާ  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި މާއި،  އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭކަ

ވަޅު އިދާރީގޮތުން ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަމާއި،  ފަރާތުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަ

ކަންކަން ޒިންމާދާރުވެ ދާކަމާއި،  އަޅަމުންނު އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ރިޔާއަށް 

ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް   ،ނުބެލެހެއްޓޭކަމާއި

ހިލާފުވެފައިވާ ގަސްދުގައި  ބުރަވެވޭކަމާއި،ކޮންޑަކްޓާ  މައްސަލަ    ކަމަށް  ނިންމުމުގައި  ރިޕޯޓުގެ  މި 

ފަ ގާނޫނުގެ  ހުށަހެޅި  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި  ވަޒީފާއިން   47ރާތަކީ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 55އި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އުމުރުން  މުވައްޒަފެއްކަމަށް ފެންނަކަމާ  ވަކިކުރެވިދާނެ

ވަނަ   229ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    ،އަހަރުން މަތީ މުވައްޒަފަޒަކަށްވާތީ

 މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

)ދިވެހި (  ވ. ފުލިދޫ  /ހުދުފިނިފެންމާގެ)  ސަނާ ޢަލީ ވާފިރުރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި  މައްސަލަ   .9.3

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި   2021  ސެޕްޓެންބަރު  A250711)  30ރައްޔިތެއްކަން 

   އަދާކުރަމުން، ހެކިބަސް    އިސިއްޔަތުންކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ހަ  އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި

ފަރާތާ ހުށަހެޅި  ބަޔާންކުރަމުން،  މައްސަލަ  މައްސަލަތައް  އެކި  ދިމާވި  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތްކުރި  އެކު 

އީމެ ލިސްޓު  ކައުންސިލްގެ  އިންވެންޓްރީ  ކައުންސިލްގެ  ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،  ޕާސްވޯޑް  އިލްގެ 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  VTR/2020/219މައްސަލަ 
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ކައުންސިލުން  އި، ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ނިންމާފައިނުވާކަމަށާއި،  ށާލިބިފައިނުވާކަމަ

ނޭނގި   ކައުންސިލަރުންނަށް  ތަންފީޒުނުކުރެވޭކަމަށާއި،  ނިންމުންތައް  ކައުންސިލްއާ  ނުވަތަ  ނިންމާފައިވާ 

އަބްދު ބޭނުންކުރާކަމަށާއި،  ލިޔުންތަކުގައި  ތައްގަނޑުތައް  ކައުންސިލްގެ  ނޭނގި  ބޭފުޅާއަށް  هللا ހަވާލުވެހުރި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް    ޖަލީލު ތިޖޫރީ ގުނުމަށް އިންކާރުކުރުމުން 

ކައުންސިލްގެ   ފަރާތުގެ އަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަންފީޒުނުކުރާކަމަށާއި،  ނިންމުންތައް 

ބޭއްވުމަށް މައްސަލަ   މީޓިނގްތައް  ސަބަބުން ސިޓީތައް ލިބުން ލަސްވާކަމަށާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއެކު 

ޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެ  އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް،  

ލޫމާތު ހިމެނުމަށްފަހު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ  ސައްހަ ނޫން މައު

ހާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ފިންގަރޕްރިންޓް މެިޝނެއް އިންނަކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ ހުރި

މަސައްކަތްނުކު ފާހަގަވުމުމެިޝން  ހަރާކަން  އެކަމަށް  ފަރާތަށް ން،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެނައުމަށް  އްލެއް 

ގެން  ލްގެ ތައްގަނޑު ބޭނުންކުރުމާ ގުޅިއްލެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، ކައުންސިންގާފައިވީނަމަވެސް، އެކަމަށް ހައަ

 އެވެ.ބުނެ ބަޔާންދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެ ވަކި އުސޫލެއް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައި ނެތްކަމަށް

)ދިވެހި (  ވ. ފުލިދޫ  /މޫނިމާގެ)  އިމްތިނާން ޢަބްދުލްޣަފޫރުރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި  މައްސަލަ   .9.4

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2021  އޮކްޓޫބަރު  A359647)  19ރައްޔިތެއްކަން 

ހަ  އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި ރައީސްގެ  ނައިބު  ހެކިބަސް    އިސިއްޔަތުންކައުންސިލްގެ 

މައްސަލަތައް   އެކި  ދިމާވި  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތްކުރި  ފަރާތާއެކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދާކުރަމުން، 

އެ  ބަޔާންކުރަމުން، އެދުމުންވެސް،  ޕާސްވޯޑްއަށް  އީމެއިލްގެ  ކައުންސިލްގެ  މެދުވެރިކޮށް  ޕާސްވޯޑް    މެމޯ 

ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ނިންމާފައިނުވާކަމަށާއި، ކައުންސިލުން  

ލިޔުންތަކުގައި    ރައީސްގެ ހުއްދަ ނެތިނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުނުކުރެވޭކަމަށާއި،   ތައްގަނޑުތައް 

އަބްދު ތިޖޫ هللا ބޭނުންކުރާކަމަށާއި،  އެކަމާ  ޖަލީލު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އިންކާރުކުރުމުން މައްސަލަ  ރީ ގުނުމަށް 

ތަންފީޒުނުކުރާކަމަށާއި،   ނިންމުންތައް  ކައުންސިލްގެ  އަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،  ފިޔަވަޅެއް  އެއްވެސް  ގުޅިގެން 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  VTR/2020/219މައްސަލަ 
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ޖެހޭ  މަސައްކަތްތައް އެ ނިންމަންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސަބަބުން ސިޓީތައް ލިބުން ލަސްވާކަމަށާއި،  

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސައްހަ ނޫން  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭކަމަށާއި، މަ

ހުރިހާ  މައު ކައުންސިލްގެ  ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި،  ސިޓީ  މިނިސްޓްރީއަށް  ޕްލޭނިންގ  ހިމެނުމަށްފަހު  ލޫމާތު 

ންޓް މެިޝނެއް އިންނަކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ މެިޝން  މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ފިންގަރޕްރި

ހަމަސައްކަތްނުކުރާކަ އެކަމަށް  ފާހަގަވުމުން،  ފަރާތަށް ން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެނައުމަށް  އްލެއް 

 ބުނެ ބަޔާންދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ށްއްލެއް ލިބިފައިނުވާކަމަންގާފައިވީނަމަވެސް، އެކަމަށް ހައަ

ގޮތުގައި    ހުށަހެޅިމައްސަލަ   .9.5 ހެއްކެއްގެ  ފުލިދޫ  /ހުވަދުމާގެ)  ޖަލީލުهللا ޢަބްދުފަރާތުގެ  )ދިވެހި  (  ވ. 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި   2021  ސެޕްޓެންބަރު  A127558)  30ރައްޔިތެއްކަން 

ފުރަތަމަ  އަދާކުރަމުން،  ހެކިބަސް  އަޑުއެހުމުގައި    ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި ލިޔެކިޔުމެއް  ކޮންމެ 

އެ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ހަވާލުކުރާކަމަށާއި،  ރައީސްއާ  ކައުންސިލްގެ  ބޭފުޅުންނާ  ކައުންސިލްގެ  އެންޓްރީވެގެން 

ޖަވާބުދާރީވުމުގައި   ލިޔުންތަކަށް  އެ  ނެތުމުން،  ނިންމާފައި  ގޮތެއް  ވަކި  މިނެއްގައި  އަވަސް  ލިޔުންތަކަށް 

 ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބުނެ ބަޔާންލަސްވެފައިވާކަމަށް 

ނަންބަރު  -އެންޓި .9.6 ކޮމިަޝންގެ  ( 2018ޑިސެންބަރު    25)  C3/188/2018/61-123ކޮރަޕްަޝން 

ވަނަ ދައުރަށް މެންބަރުން   3'އިްޞލާޙުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުން' އަށް ބެލުމުން، ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ  

ހާޒިރުގައި  ކައުންސިލަރުންގެ  އިންތިހާބުވި  އަލަށް  ފައިސާ  ހުރި  އިދާރާގައި  ކައުންސިލްގެ  ހޮވުނުފަހުން 

ކަމަށް ދައްކާ އަދަދާ ގާތަށްވެސް ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ނެތްކަމަށާއި، ނެ  ގުނުވިއިރު ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭ

އަލަށް އިންތިހާބުވި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފައިސާ އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި 

ގެ ސީނިއަރ  ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ހާޒިރުގައި ގުނަން އެދުމުން، އެކަމަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ޖަލީލް އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކޮށް، هللا ޖަލީލް އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ، ޢަބްދުهللا ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޢަބްދު

ވާލުނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސުމަށާއި، އެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީ  އްވެސް މަސައްކަތެއް އެ ފަރާތާ ހަފައިސާއާބެހޭ އެ
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ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ    ށްވާލުކުރުމަހަމުވައްޒަފެއް ނޫން މުވައްޒަފަކާ  އިލާގެ  އާޖަލީލުގެ  هللا ބެލެހެއްޓުން ޢަބްދު 

 އިދާރާއަށް އެންގުމަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ަމއޫުޟ .10 ަވިކުކުރުމަގިއ  ވަޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި   (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައ  ީއަމްއސަަލ 

 ިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ އްަނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ާގ

ދުލުވެރިކަން އަ  އީއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟގާވަޒީފާދޭފަރާތުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި   .10.1

(substantive fairness)  ާ؛ އިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީ ގ 

ަވ .1 ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ަވިކުކުރމްަށ  ަވޒީފޭާދ  ުމަވއްޒަަފުކ  ިހޒާީފިއްނ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ޔުާރުކާރ 

 ؛ ދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނައަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ  

ުއްނުސުރަތއް  ިހެއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ާޔުރުކާރ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަފާރުތން  ިހެއ   .3 ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ާޔުރުކާރ 

 ؛ޮކށަްފިއާވ ަހަމައކީ ެއަކށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ ތީްބުގަތ

ޔާއާއި ަޤިޟއް  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   .10.2

 ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ބަާވުތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކން އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   އެ

ވަޒީފާއިން .10.3 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޗިޓުގައި،   މައްސަލަ  ސަބަބު ވަޒީފާއިން    ވަކިކުރި  ވަކިކުރެވުނު 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ، 

ަގވާއިދު     5/2007ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤާނޫނު ނަްނބަރު    229ެގ    2014]ސިިވލް ސަރިވސްެގ 

ޤާނޫނު(   ދަށުން   49ެގ  )ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ  އިޚްތިޔާރުެގ  ލިބިެގންާވ  ކޮމިޝަނަށް  އިން  )ހ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 

 ފާއިން ަވކިކުރުމަށް.[ އަހަރުވުމުން ަވޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ަވޒީ 55ޢުމުރުން 
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 1މިފަދައިންނެވެ. 

 ؛  ަގިއަގިޟްއާޔ  HC-A/280/2014ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ   .10.4

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

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

ސަބަބުތަކެއް   އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

މުވައްޒަފު    ، ނުކުރެވޭނެކަމާއިރިއާޔަތްމެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެސަބަބުތަކަށް    ޕްރިސިޝަން 

ސަބަބުތަކެއް   އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުކަމަށް  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން 

 ، ތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއިހައްގު ކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ  ރިއާޔަތް   އެސަބަބުތަކަށް ، ހުށަހަޅައި

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

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

 "، ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯކަމާއި

މައްސަލަ ރައްދުވި  ،  ިމ ަމްއސާަލަގިއެވްސ ބަަލްނ ޖޭެހީނ  ، ަބާޔްނކްޮށ ކަނަޑއަޅަާފިއާވިއުރިމ ިއާބާރތްުނ  

ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ  

ނުން ދެވޭ ހިދުމަތުގެ ނުވަތަ ތަ ގޮތުން ނުވަތަ އޮފީހުގެ ހިންގުމަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެކަމަށް

ރަނގަޅު ފަރާތަށް   ފެންވަރު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުން  ކޮމިަޝނަށް   55ކުރުމުގެ  އަހަރުވުމުން، 

 ލިބިދީފައިވާ އިހްތިޔާރުގެ ދަށުންތޯއެވެ.

އުމުރުން   .10.5 މުސްކުޅިކުރުމުގެ  ގާއަހަރުވުމުން،    55މުވައްޒަފެއްގެ  ގޮތުގެމަތިން  ނާޔަތް  އިނޫނުގައިވާ 

ތިޔާރު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނުގެ ހްވަކިކުރުމުގެ އިދިނުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  

ލިބިދީފައިވެއެވެ. ދަށުން   ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސަރވިސްގެ  އެހެންނަމަވެސް    2ސިވިލް  ސިވިލް 

 
 ' ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެިވ ޗިޓް( '2019ޑިސެންބަރު  19) CSC/2019/0(32)1386ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަްނެގ ނަްނބަރު   1
 ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  49)ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ ޤާޫނނު( ެގ  2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   2



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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މުރަކީ އު  (mandatory retirement)  މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުން ލާޒިމުފާއިން  މުވައްޒަފުން ވަޒީ 

  3އަހަރެވެ.  65

ާޤނޫނުއަސާސީއިން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ   ހައްގަކީތިޔާރުކުރާ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ  ހްއެމީހަކު އި  .10.6

މުރަށް ބަލައި ތަފާތުކުރުމަކީ އުވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ  އަދި   4ކެވެ. ހައްގެ ލިބިދީފައިވާ  

ވަޒީފާއިން   އަހަރުވާ މުވައްޒަފުން  55އުމުރުން    އެހެންކަމުން،  5އާބެހޭ ާޤނޫނު މަނާކުރާ ކަމެކެވެ. ވަޒީފާ

ލިބިދީފައިވީނަމަވެސް، އެ   ނޫނުންގާ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށްތިޔާރު  ހްއިމުސްކުޅިކުރުމުގެ  

ވަކި  ތިޔާރުހްއި ހިފޭނީ  ބޭނުން  ތެރެއިންކަމުގަހުގެ  އެގޮތުން،ދޫދެއްގެ  ދެކެމެވެ.   55އުމުރުން    އި 

ލަތްތައް، އެ ހާ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭނެ  އަހަރުވެފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން  

އެ   6ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުހަދާފައިވާ  ާޤނޫނުގެ ދަށުން  

 ތަކަކީ:ހާލަތް

 އެކަށީެގްނާވ މިްނަވރަށްުވރެ ދަށްުވން. މުަވއްޒަފުެގ މަސައްކަތުެގ ފެންަވރު          .1

ނުކުޅެދުްނތެރި ކަމެއްެގ ސަބަބުން، ަވޒީފާ އަދާ  ނުަވތަ ނަފްސާނީ  މުަވއްޒަފުެގ ބަލިހާލަތު ހުރިޮގތުން ނުަވތަ ޖިސްމާނީ   .2

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް   ުވޒާރާގައި  ޞިއްޙީ  ބަޔާންކޮށް    ނުކުޅެދިެގން  އެކަން  މަސައްކަތްތެރިއަކު  ޞިއްޙީ  ކޮށްފައިާވ 

 ލިޔުމެއް ދޫކުރުން. 

މަސައްކަތް އުިނެވ،  ސަރުކާރުެގ އޮިނަގނޑަށް ެގެނޭވ ބަދަލެއް ނުަވތަ އޮފީހުެގ ހިްނުގމަށް ެގެނޭވ ބަދަލެއްެގ ސަބަބުން   .3

އުމުރުން   ތެރޭަގއި  މުވައްޒަފުްނެގ  އިތުރުާވ  އިތުރުެވ،  މުވައްޒަފުްނ  ތިބި  ކުރަން  އަހަރުެވފައިާވ    55މަސައްކަތް 

 މުަވއްޒަފެއް ހުރުން. 

 
 ަވނަ މާއްދާެގ )ށ(  49)ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ ޤާޫނނު( ެގ  2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   3
 ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  37ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާޫނނުއަސާސީެގ   4
 ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 4)ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު( ެގ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު   5
 ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  229( ެގ 2014)ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ ަގވާއިދު  R/2014-311ަގވާއިދު ނަްނބަރު   6



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ުނަވތަ ހުނަރެއް  މަސްއޫލިއްޔަތު .4 ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރުމަށް ބޭނުްނާވ ތަމްރީެނއް  ލިބިފައި ނެތުމުެގ ސަބަބުން. ތަކާއި 

އަދާނުކުރެޭވނަމަ   ތަަނަވސްކޮށް  ަވޒީފާ  އޮފީހަކުން  އެ  ފުރުޞަތު  ލިބިަގތުމުެގ  ހުަނރެއް  ުނަވތަ  ތަމްރީެނއް  އެ 

 ުގޅިެގން ބޭނުްނާވ މައުލޫމާތު ަނމަ ނުަވތަ ދެުވނު ފުރުޞަތާބޭނުން ނުހިފައިފިމުަވއްޒަފު އެ ފުރުޞަތުެގ  ދިނުމަށްފަހު،  

 ނުަވތަ ހުަނރު މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ުނުވން. 

ނުަވތަ އޮފީހުެގ ހިނުގމަށް އެދޭ ބަދަލެއް ެގެނިވދާނެކަމަށް  އެ އިދާރާއެއްެގ އިދާރީ ހިންުގން ހަރުދަނާކުރުމުެގ ޮގތުްނ،  .5

ަގޅުކުރުމުެގ ޮގތުން މުަވއްޒަފު ަވޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރަން އެ އިދާރާއަކަށް  ޚިދުމަތުެގ ފެްނވަރު ރަނނުަވތަ ތަުނން ދެޭވ  

 ބޭނުްނުވން. 

 

ތެރެއިން  ހާއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   .10.7 އުމުރުން  ހާލަތްތަކުގެ  ނަމަ،  މެދުވެރިވެއްޖެ   55ލަތެއް 

އަދި އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކާއި  އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް މުސްކުޅިކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަ

މަްޝވަރާގައި  އެ  މަްޝވަރާކޮށް،  ކޮމިޓީގައި  އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ  އިދާރާއެއްގެ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ސިވިލް   ދިވެހި  ހުށަޅަންވާނެކަމުގައި  ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ލިޔުމުން  ގޮތެއް  ނިންމި 

ލަތްތަކުގެ އިތުރުން، ހާ އަދި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު    7ވެ. ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެ 

އޮފީހުގެ   ނުވަތަ  ގޮތުން،  ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ހިންގުން  އިދާރީ  އިދާރާއެއްގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ދެވޭ   ތަނުން  ނުވަތަ  ގެނެވިދާނެކަމަށް،  ބަދަލެއް  އެދެވޭ  ރަނގަޅު ހިހިންގުމަށް  ފެންވަރު  ދުމަތުގެ 

ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ  ކޮމިަޝނަށް  ގޮތުން  ލިބިދީފައިވާ ާޤނޫނުން  މިަޝނަށް  ކޮވެސް،    ކުރުމުގެ 

 މުސްކުޅި ކުރެވިދާނެކަމުގައިވަޒީފާއިން    އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފުން  55އުމުރުން    ތިޔާރުގެ ދަށުންހްއި

 8ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.

 
 ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  229( ެގ 2014)ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ ަގވާއިދު  R/2014-311ަގވާއިދު ނަްނބަރު   7
 ަވނަ މާއްދާެގ )ށ(  229( ެގ 2014)ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ ަގވާއިދު  R/2014-311ަގވާއިދު ނަްނބަރު   8
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ހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ދިވެފައިވަނީ،  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވި މައްސަލަ   .10.8

ޙާލަތެއް   229ގެ    2014 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގައި  )ށ(  އެ މާއްދާގެ  އަދި  )ހ(  ވަނަ މާއްދާގެ 

ގެން ނޫންކަން ފާހަކުރެވެއެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މެދުވެރިވެ

ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  ކަންކަން   މައްސަލަ  އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ   އެ ފަރާތް  ށާއި،ނުބެލެހެއްޓޭކަމަ

ހިލާފުވެފައިވާ ބުރަވެވޭކަމަށާއި،ގަސްދުގައި  ސިވިލް    ކަމަށް  ދިވެހި  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގާނޫނު މުވައްޒަފެއްކަމަށް   47ގެ  ސަރވިސް  ވަކިކުރެވިދާނެ  ވަޒީފާއިން  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އުމުރުން   ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  މަތީ   55ފެންނަކަމަށާއި،  އަހަރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ   229ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    ،މުވައްޒަފަޒަކަށްވާތީ

  ކަމަށެވެ. ޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާދަށުން އެ ފަރާތް ވަ

ސަބަބު .10.9 ވަކިކޮށްފައިވާ  މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ގެ 

ފަރާތަށް ނުބެލެހެއްޓޭކަމާ   ހުށަހެޅި  ކަންކަން  އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ  ގޮތެއްގައި  އެ   ، އިއެކަށީގެންވާ 

ގަސްދުގައި   ފަރާތް ކޮންޑަކްޓާ  އޮފް  ކޯޑް  ގަވާއިދާއި  ގާނޫނާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 

ބުރަވެވޭހިލާފުވެފައިވާ ބަޔާންކޮށްފައި  ތީކަމަށްކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އެ މަވެސް،  ނަވީމައްސަލަ 

ގުޅިގެން ފަރާތާމެދެ  ކަންކަމާ  ހުށަހެޅި  އި   ކުރިން   މައްސަލަ  ފިޔަވަޅެއް   ހީލާ ސްއެއްވެސް 

މައްސަލަ    ވީމާ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުންއަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ   ވަޒީފާގައިއިތުރަށް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ގެއްލުންވެ،ފަރާތަށް    ރައްދުވި

ތުގައި މައްސަލަ  ލަހާނުފެންނަ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް  

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ާޤނޫނުގެ    ވަކިކުރެވޭނީހުށަހެޅި  އެއްގޮތްވާ   23ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާއާ  ވަނަ 

  ގޮތުގެމަތިން ކަމުގައި ބުރަވެއެވެ. 
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ގަވާދިވެހި   .10.10 ބެލުމުންސިވިލް ސަރވިސްގެ  މުވައްޒަފަ، އިދަށް  އަޅަންޖެހޭފަދަ  ފިޔަވަޅު  ށް އިސްލާހީ 

  އެހެންނަމަވެސް، ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއްކަމާއި  3  އެއީ  އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގައި އިހުމާލުވުން،

ފުރަތަމަ ފަހަރުން ފިޔަވަޅަކީ    އެ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކުރާ މުވައްޒަފަކާމެދު އެޅެން އޮތް ހަމައެކަނި

ކުށުގެ  އެ  ކޮށްފިނަމަ،  މުވައްޒަފަކު  ކުށެއް  ދަރަޖައިގެ  އެ  ނޫންކަމާއި،  ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން 

ވަޒީ ބަލައި،  ވަޒީފާއަށް ނުކުޑަބޮޑުމިނަށް  ދަށްކުރުން ނުވަތަ  ކުތުން މަނާކުރުމަކީވެސް  ފާގެ ފަންތި 

 9މުވައްޒަފާމެދު އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއްކަން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ޖަލީލު ފައިސާ ގުނާ ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށް ފައިސާ  هللا ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޢަބްދުވީމާ،  

ގުނާ ދީފައިނުވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް 

ފިޔަވަޅު ނޭޅުމުގެ    ޖަލީލުއަށް އިސްލާހީهللا ޢަބްދު   ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

އިތުރަށް ވަޒީފާގައި    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްފަރާތަށް ގެއްލުންވެ،    ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި 

މައްސަލަ  ން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ނޫންކަ  ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު ކުރެވޭނެކަމެއް

ފަރާތު ޒިންމާއަކަށްރައްދުވި  އެކަން މައް  ވީނަމަވެސް،ގެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  ސަލަ 

 ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުނުކުރާކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ   .10.11

ފައިނުވާ ރައްދުވި ފަރާތުން ަޝކުވާ ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ތަންފީޒުކޮށް

ކޮބައިކަ ހެކިބަހުންނާއި،   ންނިންމުންތަކަކީ  ހެކިންގެ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ނެތަތީއާއި،   އެނގެން  އޮފް  ލިޔެކިޔުންތަކުން  މިނިސްޓްރީ  ސޮއިކޮށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރިޕޯޓުގައި ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު އެނަވަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއަށް ފޮނުވި ރަށުގެ ކުނި ގޮނޑުގެ  

ހެކިން  ހިމަނާފައިވާކަ ޝަފަހީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބޭނުމަށް  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ން 

 
 1)ނ( ެގ ަވނަ މާއްދާެގ  271( ެގ 2014)ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ ަގވާއިދު  R/2014-311ަގވާއިދު ނަްނބަރު   9
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ބާރެއް ލިއްބައިދޭފަދަ ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، އެ ފަރާތްތަކުގެ ހެކި ބަހުގެ އިތުރުން އެކަމަށް  

( ހުށަހަޅާފައި  Corroboratingކަށަވަރުވަރުކޮށްދޭފަދަ  މައްސަލައިގައި  މި  ހެއްކެއް  އިތުރު   )

ފަރާތުން   އާއި،ނެތަތީ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްގޮތަށް  އުސޫލާއި  ގުޅޭ  އެހެލުމާއި  އޮޑިދޯނިފަހަރު 

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  މަސައްކަތްނުކުރާކަމަށް ތަހުގީގު ރިޕޯޓުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  އެފަދަ މަސައްކަތެއް މަ

ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ޢަމަލުތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަމަށް 

 ބުރަނުވެވެއެވެ.  

 (2017އޮގަސްޓު    01)  A/2017/04-357ފެލިދެ އަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެއިދާރާ ނަންބަރު   .10.12

އެޖެންޑާ ނަންބަރު އަށް ބެލުމުން،    ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ'   4ވަނަ ދައުރުގެ    3'ކައުންސިލްގެ  

ކައުންސިލްގެ ތައްގަނޑު ގައި ތައްގަނޑުތައް ބޭނުންކުރުމަށް އެންޓްރީ ފޮތެއް ގެންގުޅެވިދާނެކަމާއި،    5

އެ   ކަނޑައަޅައި  މުވައްޒަފެއް  ވަކި  ކައުންސިލް  ބޭނުންކުރުމުގައި  ދަށުން  ބެލުމުގެ  މުވައްޒަފުގެ 

ބަރާބަރަށް ނޯޓުކުރަމުން ގެންދެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު    ފޮތެއްގައިތައްގަނޑު ޖެހުމަށްފަހު  

ކައުންސިލްގެ ތައްގަނޑު ބޭނުންކުރެވޭނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ހުއްދައާއިއެކުކަމަށް އެނގެންނެތަތީ،  

ނަންބަރު   އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ފުލިދޫ  އަތޮޅު  މެމޯގައި /02/2019)އމފެލިދެ  އިންޓަރނަލް   )

ތައްގަނޑު   ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުން ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން،  ބޭނުންކޮށް 

 ފޮނުވަމުންދަނީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފަށްކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. 

 /05/2019)ގައި ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު )އމ  2019އެޕްރީލް    18 .10.13

ސިވިލް    މެމޯ މެދުވެރިކޮށް އެޑްމިން އޮފިސަރ ޒާހިރާ އިބްރާހީމާއި ތިޖޫރީ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އެކަން

އަންގާފައިވީނަމަވެސް،   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެންގުމަށް  ކޮމިަޝނަށް  މައްސަލަ  ސަރވިސް 

އެދުމުންވެސް  މެންބަރުން  ކައުންސިލްގެ  އިންކާރުކޮށްފައިވާތީއާއި،  އެކަމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 
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ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ޕާސްވޯޑް  އީމެއިލްގެ  ތުން ކައުންސިލްގެ 

ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި، ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ފިންގަރޕްރިންޓް 

ރާކަން ފާހަގަވުމުން، އެކަމަށް މެިޝނެއް އިންނަކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ މެިޝން މަސައްކަތްނުކު

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވީނަމަވެސް، މައްސައްލެއް ގެނައުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިހަ

ހަ ހޯދައިދީފައިނުވާތީއެކަމަށް  ސްޓާފް އްލެއް  ހަފްތާއަކު  ކޮންމެ  ނިންމައިގެން  ކައުންސިލުން  އާއި، 

މީޓިންގ ބޭއްވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް އެފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުގެ އިސްކޮށް ހުންނަ މިއީ ގާ  ފަރާތް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ،

ނުވަތަ  ނުކުރުން،  ގަސްތުގައި  މަސައްކަތް  މަތިން  ގޮތުން  އެއްގޮތްވާ  އިރުާޝދަކާ  ދޭ  ވެރިޔަކު 

އެހެންނަމަވެސް އެ ދަރަޖައިގެ  ،  ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއްކަމާއި  2  އެއީކުރުމުގައި އިހުމާލުވުންކަމާއި،  

އިސްލާހުވުމަށް ފުރުސަތުދީ ތަކުރާރުވާނަމަ، ވަޒީފާގެ ފަންތީގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ  

މަގާމު ދަށްކުރެވިދާނެކަމަށާއި، ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ހުރުމަށް އެންގިދާނެކަން ނުވަތަ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ރެވޭނެކަން  އެޅޭނެކަން އަންގާ އިންޒާރުކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމަށް ހުށަ

 10ގަވާއިދުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ރިއާޔަތްކުރާއިރު،   .10.14 ކަންތައްތަކަށް  އެންމެހާ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތް ވީމާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޅު އަޅަންޖެހޭފަދަ މުވައްޒަފަށް ން އިސްލާހީ ފިޔަވަނިންމާފައިވަނީ އެފަރާތު  މުސްކުޅިކުރުމަށްވަޒީފާއިން  

ހިންގުމުގައި   ގޮތުން  އިދާރީ  ކައުންސިލް  އިހުމާލުވެފައިވާތީއާއި،  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅެއް  އެފަދަ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  އިހުމާލުވެފައިވާތީކަމަށް  

 ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1( ގެ  ނވަނަ މާއްދާގެ )   271ގެ    2014ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

 2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކޮށްފައިވާތީ  2ވަޒީފާގެ    ނުވަތަ

 
 3ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ  271( ެގ 2014)ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ ަގވާއިދު  R/2014-311ަގވާއިދު ނަްނބަރު   10
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މާއްދާގެ    271ގެ   ގެ  ވަނަ  ދަށުން  3)ށ(  ނަންބަރުގެ  އަފި  ވަނަ    ޅާފައިނުވާތީއާއި،ޔަވަޅެއް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތާމެދު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު   19ބަދަލުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 ންކަން ކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި،އަޅައި އެ ފަރާތް އިސްލާހުވުމަށް ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭފަދަ ކަ

އަހަރުވެފައިވާ    55މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކޮށްފައިވަނީ، އުމުރުން  

ސިވިލް   ދިވެހި  މުސްކުޅިކުރެވިދާނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 

ގަވާއިދު   ގައި   ވަނަ  229ގެ    2014ސަރވިސްގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  އެ  އަދި  )ހ(  މާއްދާގެ 

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތަތީ،  ބުރަވެވެން  މެދުވެރިވެގެންކަމުގައި  ޙާލަތެއް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

 އިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. ގާ ދުލުވެރިކަންއަ އީޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟވަ

ވަކިކު  .11 ވަޒީފާއިން  މައުޫޟމުވައްޒަފަކު  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ   އީރާއިރު 

އިޖުރާގާ ނުވާނަމަ،  ބަލަން ގާ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީއިމުވެފައި  އިމުކޮށްފައިވޭތޯ 

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

މައް  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އިޖުރާމައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ދުލުވެރިކަން            އަ   އީސަލަ 

ކަނޑައެޅުގާ ނަޒަރުކޮށް  ބުރަވެވެއެވެ.  އިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ލާޒިމުނުވާކަމުގައި  އަދި    ،އެެހްނަނަމެވްސން  ިއްނސުާފެވިރ 

ިއައ ާވސުިލުވަމްށަޓަކިއ،  ިންނުމަމަކްށ  ިއުޖާރދުުލެވިރ  ިއުމޮކށަްފިއވޭތޯ  ާގިރަކްނ  ދުުލެވައ  ީއްސެވަބާޔްނކެުރވަިފިއާވ 

އިން ވަކިކުރުމުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ  ، ުބަރެވވިޭހނުދާލާސޮކްށ ަނަމެވްސ ަނަޒުރުކުރްނ މިުހްނުމަކުމަގިއ  ުހ

 އިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގާދުލުވެރިކަން  އަ އިޖުރާއީ 

ުއުމުރ   .11.1 ުކަރްނޖޭެހ  ުމްސުކިޅ  ަވޒާީފިއްނ  ައށް    (mandatory retirement age)ުމަވްއޒަަފުކ 

ަވިކުކާރަނަމ،  ުއިދ ަވޒާީފިއްނ  ުމްސުކިޅކޮށް  ުކިރްނ  ަވިކުކުރމަުގިއ  ުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  އެ 
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ަފރުާތން  ަލުތަގިއ  ާހްނުމ  ާއ  ިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށާގ  ދުުލެވިރަކްނައިއުޖާރީއ   ަވޒީފޭާދ  ަކނަޑެއޭޅީނ 

 ަކުމަގިއ ެދެކމެެވ.   ޮކށަްފިއާވަނަމެއްނެމ ުކަޑިމުންނ ިތީރަގިއ ަބޔްާނުކެރވަިފިއާވ ަކްނަތއަްތްއ ުފރަިހަމ

ުލަތަކީކ ކަޮބިއކްަނ  ޫސމުަލުކާރެނ ިއުޖާރައުތަތާކއި ުއުމަވްއޒުަފްނ ަވޒަީފިއްނ ުމްސުކިޅ ުކުރުމަގިއ ަޢ .1

 ؛ައްނގަާފއުިވްނުކިރއާާލ ުމަވްއޒަަފްށ  

ަމަސްއަކުތެގ ެފްނަވުރ    ިޅކުުރަމްށ ިންނުމުމެގ ުކިރން ެއ މަުވްއޒުަފެގުމްސުކަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ   .2

ޮގުތްނ ބެަހްއ    ބުެލުމެގ  ުމަވްއޒުަފެގ  ުގޭޅޮގުތްނ  ެއެސްސެމްނާޓ  ެއ  ހަަދިއ،  ެއެސްސެމްނޓްެއ 

 ؛ހޯދަާފިއުވްނ

މްުސުކިޅުކުރަމީކ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤނުޫނެގ  ަވޒާީފިއްނ  ަވިކުކެރެވީނ،    ްށަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅޮކ ުމަވްއޒުަފ   .3

ަވިކ ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒަަފކު  ެއކީަށެގްނވާ  ަދުށްނ  ބަަލިއެގްނަކމްަށ    ަސަބެބްއަކުމަގިއ ުކެރވޭފަަދ 

ަވިކުކެރޭވ ުމަވްއޒުަފ ަވިކުކރުުމެގ ުކިރްނ، ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނެުގ    ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅކްޮށުވާމެއުކ،  

ޤޫާނުނެގ    22 އެ  ުނވަަތ  ޯނިޓްސ  ދްޭނޖޭެހ  ދުަށްނ  ާމއާްދެގ  ދުަށްނ    25ަވަނ  ާމއާްދެގ  ވަަނ 

 ؛ަފިއވްުނީދ  ާސަފިއނޯޓްިސ ުމއަްދަތްށާވ  ބަދުަލަގިއ  ޯނިޓސިްދުނުމެގ  

  ތައް ާނަޔްތ ިއޢ   ާހްއަސިދުނމްަށ ކަނަޑެއޅަިފިއާވ    ަވިކުކރޭެވ ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅޮކްށ  .4

ުމަވްއޒުަފނަްންށ   ަކނަޑެއޅި،  ުކިރްނ  ިމްނަގނޑަުތްއ  ަވޒާީފިއން  ،  ުވާމިއެއްނގަިފިއިލބެިދޭވެނޮގާތިއ 

 ިލބިދަީފިއުވްނ.   ނަާޔްތ ިއެއ    ުމަވްއޒަަފްށުމްސުކިޅޮކްށ ަވިކުކެރޭވ  

ވަކި .11.2 މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ޢަމަލުކުރާނެ ދިވެހި  ކުރުމުގައި 

ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަސޫތުތަކާއި އު އައިޖުރާ އަދި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް  ށް ލުތައް، 
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ސަރވިސްގެ  އިކަނޑައެޅިފައިވާ   ސިވިލް  ދިވެހި  މިންގަނޑުތައް  ގޮތާއި  ލިބިދެވޭނެ  ނާޔަތްތައް 

 11ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފެލިދެ އަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު،   .11.3

ރިޕޯޓުގައި   ދިރާސާ  ގުޅޭ  މައްސަލަތަކާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތަށްއިދާރާއިން  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

ދިވެހި ސިވިލް    އެ ފަރާތް  އި،އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަން ނުބެލެހެއްޓޭކަމާ

 16ބުނެ  ކަމަށް  ސަރވިސްގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ގަސްދުގައި ހިލާފުވެފައިވާ

ވަޒީފާއިން   2019ނޮވެންބަރު   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކޮމިަޝނުން  ގައި ސިވިލް ސަރވިސް 

ހުށަ މައްސަލަ  ނިންމާފައިވަނީ  ވަކިކުރުމަށް  ފަމުސްކުޅިކޮށް  ހޯދުމަކާނުލައިކަންހެޅި  ބަހެއް   ރާތުގެ 

 އެނގެން އޮވެއެވެ.  

މުސްކުޅިކުރެވިދާނެކަމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ    އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް  55އަދި އުމުރުން   .11.4

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގަ މުސްކުޅިކުރުމަށް ކަމާބެހޭ   ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މުވައްޒަފުހާވާއިދުގައި 

ލިޔުންތަކާއި އަދި އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގެ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ 

ކޮމިޓީގައި މަްޝވަރާކޮށް، އެ މަޝްވަރާގައި ނިންމި ގޮތެއް ލިޔުމުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް 

ސަރވިސް ހަހުށަ ސިވިލް  ދިވެހި  ބަޔާންކުރެވިފައިވީނަމަވެސް،    ގެޅަންވާނެކަމުގައި  ގަވާއިދުގައި 

މުސްކުޅިކުރުމާމެދު   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އިދާރާގެ  މައްސަލަ  ކައުންސިލްގެ  ފުލިދޫ 

 ނިންމާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ

ރި .11.5 ކަންތައްތަކަށް  ހުށަހެޅި،  ޔަތްކުރާއިރުއާއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން    މައްސަލަ  ފަރާތް 

ރާތުގެ ބަހެއް ހޯދުމަކާނުލައިކަމުގައި މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ 

 
 )ަވޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން( 24( ެގ ޗެޕްޓަރ 2014)ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ ަގވާއިދު  R/2014-311ަގވާއިދު ނަްނބަރު   11
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ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމާމެދު  ،  ވާތީއާއި ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އިދާރާގެ މައްސަލަ  ކައުންސިލްގެ    ފުލިދޫ 

މަޝްވަރާކޮށްއެޗް.އާރު.އެމް ކޮމިޓީގައި  ނެތަތީ  .ޑީ  އެނގެން  ހުށަހެޅި ،  ނިންމާފައިވާކަން  މައްސަލަ 

 އިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.ގާ ދުލުވެރިކަން އަ އިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ފަރާތް ވަޒީފާ 

ރާތަށް ލިބިދެވެން އޮތް އެންމެ  ހުށަހެޅި ފައިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ އަލީގައި، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ  .12

 އްލަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަ ދުލުވެރި އަ

މައު .12.1 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އިޖުރާއީ  އަ   އީޫޟމައްސަލަ  ދުލުވެރިކަމާއި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ، މަށް ބުރަވެވޭތީއިމުކުރެވިފައި ނުވާކަގާ ދުލުވެރިކަން  އަ

ށް ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާބެހޭ އެއްކަމަ  (unfair dismissal)ކުރުމަކީ 'އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް'  

)  29ނޫނުގެ  ގާ ގެ  )ހ(  ފަރާތް 1ވަނަ މާއްދާގެ  ހުށަހެޅި  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ   )

މަގާމާ   މަށްގާ މައަދާކުރަމުންދިޔަ   އެ  މަ  ނުވަތަ  ފެންވަރުގެ  އެފަރާތް  ގާ އެއް  ައނުބރާ  މަކަށް 

އެއްވެސް  މައްސަ  ،ުކުރަމާށިއައުރޫޖ ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން  ހާ ލަ  ވަކިވެފައިވާ ލެއްގައި 

ނުބެ ކޮމިަޝންގެމުވައްޒަފެއްކަމުއި  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމުގައި    ލުމަށް  މައްޗަށް 

 ބުރަވެވެއެވެ. 

 އަދާކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ވަޒީފާއެއް  އިތުރު  ފަހުން  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .12.2

ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ވަޒީފާއިން  ދެކޭތީ، މައްސަލަ  ހިނޫނާ  ގާ  ލާފަށްކަމުގައި 

ފެށިގެން ވަޒީފާ    ންހުއިން ވަކިކުރި ތާރީވަޒީފާ  ކުރެވޭއިރު،އަ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫހުށަހެޅި

ވާނެ ގު އްހަ ރާތް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ ހާރެވޭ ތާރީއަކު އަނބުރާ ރުޖޫ

ކޮމިަޝންގެ އިމުސާރައާއި   ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނާޔަތްތައް 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ުމާސރާައިއ  ިއްސެވއެހެންނަމަވެސް،    މައްޗަށް އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.

ަމނާްފ    ަހްއުގުނ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް،  ިލބެިދޭވިއުރ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްާނަޔތަްތްއ  ިއ
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(unjust enrichment)  ުފުރ ިލުބުމެގ  ަމަސއްެއ  ނީަފކުުރުމެގ  ވަޒީފާއިން   ުދަގިއ، ްގަސތު 

ގޮތުގައި  އިގެ  މުސްކުޅިކުރުމު ލިބިފައިވާނާޔަތުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި   އަދަދު ފައިސާގެ    މައްސަލަ 

ޢަދަދު އުނިކުރުމަށްފަހު   ރައްދުވި    ގެ ޖެހޭ  މައްސަލަ  ފައިސާއަކީ  ސަރވިސް  ޖުމްލައަށްވާ  ސިވިލް 

ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ    ފަރާތަށްފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކޮމިަޝންގެ  

 ނިންމަން ފެނެއެވެ.  

 

 

 

 

 

 

 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  

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

ވ.ފުލިދޫ،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،  އާރި  އި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްތަކަށާފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަ  މަޖިލީހުގައި ދެ

ަޝރީފް  ގުލްޗަންޕާމާގެ، ނަންބަރު:    އިބްރާހީމް  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ވަނަ     1995،  (A105545)ދިވެހި 

ފުލިދޫ ކައުންސިލް    ކޮމިަޝން އުފެދުމަށްފަހު ވ.ކުޑަކަތީބު ކަމުގެ މަގާމް އަދި ސިވިލް ސަރވިސް   ފެށިގެން  އަހަރުން

  4  އިން ފެށިގެން  2019ންބަރު  ޑިސެ  5އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  

ގައި    2019ޑިސެމްބަރ    22)ފަންސަވީސް( ދުވަހުގެ އުމްރާ ޗުއްޓީއެއް ނަގައި،    25ގެ ނިޔަލަށް    2020ޖަނަވަރީ  
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ފަހުން ވ. ފުލިދޫއަށް ދިއުމުން ވ. ފުލިދޫ    )ދިހައެއް( ދުވަސް  10އުމްރާގެ އަޅުކަން ނިންމައި މާލެ އައުމަށްފަހު އޭގެ  

ވަޒީފާއިން   ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު،  ޗިޓް  ވަކިކުރިކަމުގެ  ވަޒީފާއިން  ަޝރީފް  އިބްރާހީމް  ފަރާތުން  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް 

  55ކޮށްފައިވަނީ ކޮމިަޝނަށް ލިބިދޭ އިހްތިޔާރުގެ ދަށުން އިބްރާހީމް ަޝރީފް އުމުރުން ވަކިކޮށްފައިވާ ސަބަބުކަމަށް ބަޔާން

އަހަރުވުމުން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިަޝނަށް ފެނުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިއީ ކޮމިަޝނަށް 

ވަނަ    22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ކަމެއްނަމަވެސް، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ލިބިދީފައިވާ އިހްތިޔާރުގެ ދަށުން ކުރެވޭ  

މާއްދާގެ ދަށުން، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ބާތިލްކުރެވޭނީ އެންމެ މަދުވެގެން ނޯޓިސްދޭންޖެހޭނެކަމަށް  

ދުވަހު    )ތިރީސް( އަހަރަށްވުރެ ގިނަ  30ރީފަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުކަމަށާއި، އިބްރާހީމް ަޝ

ޗުއްޓީއެއްގައި   ހިލާފަށް  ގާނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެ  މީހަކަށްވާއިރު،  ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ 

ނަ މާއްދާގެ  ވަ   229ގެ    2014ހުއްޓައި ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ކަމަށާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  

)ށ( އަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު އިބްރާހީމް ަޝރީފް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގުން  

ވ. ނުވަތަ  ސާފުކޮށް    ހަރުދަނާކުރުމަށް  ގެންނަންކަމަށް  ބަދަލެއް  އެކަށީގެންވާ  ހިދުމަތަށް  ދޭ  ކައުންސިލުން  ފުލިދޫ 

  ރާހީމް ޝަރީފް ވަޒީފާގައި ހުރި މުއްދަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ހިދުމަތެއް ނުދެވިގެން އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިބް

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ހަމައަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންއިން އަންގާފައިނުވާތީ، އިބްރާހީމް ަޝރީފް ވަޒީފާއިން 

އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ  ަޝރީފް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އިބްރާހީމް  ގާއިމުނުކޮށްކަމުން،  އަދުލުވެރިކަން   

ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  އެ  އަމުރުކޮށް  ދިނުމަށް  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންގެންދިޔަ 

ހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މައްސަލަ ނިންމުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެ 

އެދި،   ަޝރީފްގެނަގައިދިނުމަށް  މި  ފަރާތުން    އިބްރާހީމް  ހުށަހެޅި  ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް 

 މައްސަލައިގައި،  

ަޝރީފް   ުކިރްނ،  އިބްރާހީމް  ުމްސުކިޅުކުރުމެގ  ަޝރީފްއާއި  ަވޒާީފިއްނ  ަކުއްނސްިލެގ އިބްރާހީމް  ފުލޫިދ  ައޮތުޅ    ފެލެިދ 

ަޝުކާވަތކާ ުގޅޭ    އިތުުރ ުމަވްއޒަަފާކ ުގޭޅގުޮތން ޮކިމަޝަންށ ތާަފތު ަޝުކާވަތއް ުހށެަހިޅ، ެއ   ާދުކިރައ  ަވޒާީފިއ  އާިދާރަގ

ފެލެިދ ައޮތުޅ ފުލޫިދ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ިރޕުޯޓަގިއ    ެއ  ަމްއސަަލަތްއ ޮކިމަޝުންނ އާިދރީ ޮގުތން ތުަހީގުގޮކށަްފިއާވަކަމާށއި، 
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ެއަކީށގްެނާވޮގެތްއަގިއ ަކުއްނސްިލގެ    ަކުއްނސްިލެގ އާިދާރެގ ިޒްނމާާދުރެވިރާޔެގ ަމްސއިޫލްއަޔާތ ަހވުާލވުެހެރ، ެއ ަފާރަތށް 

އާިދާރ ިހްނެގުމްނ ނާުދަކަމާށިއ، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާގޫނާނިއ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއާިދިއ ޯކްޑ އްޮފ  

 ާށިއ، ަގއި ހިލުާފވަެފިއާވަކަމްށ ުބަރެވޭވަކަމޮކްނަޑްކާޓ އަެފރުާތްނ ަގސުްދ

ިއެގ ިރޯޕުޓަގއި  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވާިދެނ ަފާރެތްއަކުމަގިއ އަެފާރާތ ުގިޅެގްނ ތުަހީގުގ ުކެރުވނު ަމްއސަަލއިބްރާހީމް ަޝރީފަކީ  

ަވިކކޮށަްފިއުނާވަކަމާށިއަބާޔްނކޮށަްފިއީވ ަވޒީފިާއްނ  ެއްއވްެސ ހެާލްއަގިއ އަެފާރްތ  އިބްރާހީމް  އެހެންނަމަވެސް  ،  ަނަމެވްސ، 

ގެ   2014އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ވާތީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    55އުމުރުން  ަޝރީފަކީ  

މުސްކުޅިކޮށް ތިޔާރުގެ ދަށުން އެފަރާތް ވަޒީފާއިން  ހްވާ އި ޔަތްކޮށް، ކޮމިަޝނަށް ލިބިދީފައިއާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރި   229

ފަ ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މި  ބަޔާންކޮށް  ޖަވާބުދާރީވެފައި  ވަކިކުރެވިފައިވާކަމުގައި  ރާތުން 

  ،ވާއިރު

ަޝރީފް   މައުޟޫ އިބްރާހީމް  ވަކިކުރުމުގައި  އިޖުރާއީ   (substantive fairness)  ދުލުވެރިކަމާއިއަ  އީވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  އިބްރާހީމް ަޝރީފަކީ  ،  ވިފައި ނުވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީއިމުކުރެގާ  (procedural fairness)  ދުލުވެރިކަންއަ

ވަނަ    29ނޫނުގެ  ގާށް ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާބެހޭ  އެއްކަމަ  (unfair dismissal)  ކުރުމަކީ 'އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް'

އެއް    ނުވަތަ އެ މަގާމާ  މަށްގާ އަދާކުރަމުންދިޔަ މައިބްރާހީމް ަޝރީފް  ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ވަކިވެފައިވާ    ލެއްގައި ވަޒީފާއިންހާއެއްވެސް    އިބްރާހީމް ަޝރީފަކީ  ،ުކުރަމާށިއައައނުބާރ ުރޫޖމަކަށް އެފަރާތް  ގާފެންވަރުގެ މަ

ގެ ފުރުަޞތު  ލިބުމު  (unjust enrichment)މަންފާއެއް   ނުހައްގުއިބްރާހީމް ަޝރީފަށް  ނުބެލުމަށާއި،    މުވައްޒަފެއްކަމަށް

  ދަދު އަ  ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ  އެ ފަރާތަށްނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  އި، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ  ދުގައިގްސަ ނަފީކުރުމުގެ މަ

ހަމައަށް    ހާކުރެވޭ ތާރީއަން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީއިބްރާހީމް ަޝރީފް  އުނިކުރުމަށްފަހު،  

ދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް    އެ ފަރާތަށްނާޔަތްތައް  އިވާނެ މުސާރައާއި  ހައްގު ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ  އިބްރާހީމް ަޝރީފް  

 ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް،  
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ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  VTR/2020/219މައްސަލަ 
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( އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދުނޫން( 2021  ޑިސެންބަރު  30އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންތައްތައް މިއަދު، )

  03މަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(  )އެކާވީސް( ދުވަހުގެތެރޭގައި ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު، އެކަންތައްތައް ހަ  21

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

 ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 1443ޖުމާދަލްއޫލާ  26 
 2021 ޑިސެންބަރު 30
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