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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

 (A133697)ވެހި، ލ. ކަލައިދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   ލަޠީފާ އިބްރާހީމް  މައްސަލައަކީ،  މި

ގްރޭޑް    2020ޖަނަވަރީ    23 ސްޓާފް  ސަޕޯޓް  އިދާރާގައި  ކައުންސިލްގެ  ކަޅައިދޫ  ލ.  ފެށިގެން  ވަޒީފާ   1އިން  ގެ 

ދަނިކޮށް   ވަ  2021އޮގަސްޓު    26އަދާކުރަމުން  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ގައި  ަވޒާީފިއން  ޒީފާއިން  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަވޒާީފާއބޭެހ ޤޫާނާނިއ ޚިލަާފްށ ަކމްަށ ަކނަޑއަަޅއިިދުނަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ އާަދުކަރުމްނ ިދަޔ  

ެއްއ ަފާރަތީކ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ުރޖަޫޢކޮށިްދުނަމާށިއ،  ައނުބާރ  ަވިކވަެފިއާވ  ަވޒާީފައްށ  ަވޒާީފިއްނ  ޙެާލްއަގއި  ެވްސ 

ަފާރެތްއަކަމށް ުނބުެލަމާށއި، އަދި ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކިރ ުދވުަހން ެފިށެގން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ  

ިއާނަޔތަްތްއ   ުމާސަރާއިއ  ިލެބްނޖޭެހ  ަހަމައްށ  އިޢަާދުކުރާމ  ައނުބާރ  ސަރވިސް  ަވޒާީފ  ސިވިލް  އެދި  ނަގައިދިނުމަށް 

 

 VTR/2021/216 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021 ސެޕްޓެންބަރު 23 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 އޮކްޓޫބަރު 02 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( ވެހި، ލ. ކަލައިދޫ) ލަޠީފާ އިބްރާހީމް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A133697)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 
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ވަޒީފާއާބެހޭ    2021ސެޕްޓެންބަރު    23ރައްދުވާގޮތަށް    ކޮމިަޝނަށް ބަލާފައިވާ  ގައި  ހުށަހަޅެމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 މައްސަލައެކެވެ. 

 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު  ޝަމްޢާ އިބްރާހީމްގެ މަރްޔަމް  

 ކަންކަން: މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު  

މައްސަލައިގެ   .1 ުހށެަހިޅ    ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ތްަފޞުީލަގިއ،މި  ަމްއސަަލ  ުބނަެފިއަވީނ،  ުޖމަުލޮގެތްއަގިއ  ަފާރުތން 

ަވަނ ުދވުަހްނ ެފިށެގްނ ަހއުްދްނަމީތ ކަަލއޫިދ ަކުއްނސްިލެގ އާިދާރެގ ަސޯޕްޓ ްސޓާފް    2020ަޖަނަވީރ    23ަފާރަތީކ،  

ަވަނ ުދވުަހ އެ އާިދާރިއްނ ޮފުނިވ    2021އަޮގްސްޓ    15ިދަޔ ަފާރެތްއަކާމިއ،  ެގ ަވޒާީފ އާަދުކަރުމްނ    1ްގޭރްޑ  

އްަނގަާފިއަވީނ،    INDIV/2021/57/456  ަންނަބުރ ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިސވްިލ ިދވިެހ  ިސީޓިއްނ 

ަގާވއުިދެގ   ަފިއާސ    105ަސރިވްސެގ  ުމއަްދަތްށާވ  ނޯޓްިސެގ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވޒާީފިއްނ  ަވަނ  ދުިނަމށްފުަހ 

ަންނަބރ  ޮކމަިޝްނެގ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ުކިރައްށެގނާްދަކމާަށއި،  އާިދާރިއްނ  ެއ  ަކްނަކން                ަވިކުކުރުމެގ 

188-ER/456/2021/8    ާިސޓިީއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ ެއ ޮކިމަޝުންނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ިންނމަާފިއވ

ައްނގަާފިއ ަޢްއަޔުނކޮށަްފިއވީަނ ިދވިެހ ިސވްިލ  ާށ ާވަކަމ ަފާރެތްއަކަމްށ  ިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ެއ ަވޒާީފައްށ 

ުއސުޫލަތާކ   ަކނަޑއަޅަާފިއާވ  ަޢްއަޔުނުކުރމްަށ  ަވޒާީފައްށ  ުމަވްއޒުަފްނ  އިަދ  ަގާވއާިދިއ  ާޤޫނާނިއ  ަސރިވްސެގ 

ަމްއސަަލެއްއޮކިމަޝންަށ    ޚިލަާފްށަކަމްށ ޮކިމަޝުންނ  ުހށެަހުޅުނ  ާސިބުތވީާތ،  ބަަލިއ  ަތުޙީޤަޤށް  ޮކށަްފިއާވ   03  

-456(IUL) ވަަނ ުދވުަހ ކަަލއޫިދ ަކުއްނސްިލެގ އާިދާރިއްނ ޮކށަްފިއާވ ެއ އާިދާރެގ ަނނަްބުރ 2019 ިޑެސްނަބުރ

CA/456/2019/67  ާށިއ،  އިޢާުލުނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ބާޠްިލޮކށަްފިއާވަކަމ 

 



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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ަފރްާތ  ަމ ުހށެަހިޅ  ާދިއީމ  ްއސަަލ  އިޢާުލަނީކ  ކޮށަްފިއާވ  ހުޯދަމްށަޓަކއި  ުމަވްއޒަަފުކ  ަވޒާީފައށް  އަދުާކަރުމނިްދަޔ 

ުމަވްއޒެަފްއ ހުޯދަމްށ ކޮށަްފިއާވ އިޢާުލެންއަކާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތް ަވޒާީފައށް ަޢްއަޔުނުކރިެވ ެއކަުލވާލަާފިއާވ  

ެއްއަބ ަވޒާީފެއްއެގ  ދިާއީމ  ެއްއަބްސުވަމީކެވްސ  ެއްއެވްސ  ަވޒާީފ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ްސުވމްެއަކާމިއ، 

އުިހމެާލްއެނިތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ބަަލްނޖޭެހ ިމްނަވަރްށ ުނބަަލިއ، ަވޒާީފައްށ ަޢްއޔުަނުކރަުމށްފުަހ، ަމާޤުމެގ  

 ެއްއޗްެއ ެއްނުގަމާކނަުލިއ  ަމަސްއަކްތ ަފުރާވެތިރަކާމިއ ިއޚާުލްސެތިރަކާމެއުކ ުކަރުމްނ ަދިނކްޮށ، ުކއިްލަޔކްަށ ެއްއެވްސ

ައްނގަާފިއާވަކަމ  2021ޮއަގްސްޓ    26 ަވިކކޮށަްފިއާވަކްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުދވުަހ  ށް  ަވަނ 

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއން    ، ުބނަެފިއަވީނ  އޭެދގްޮތ ަކަމްށ ުތން  ާލަގިއ، ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފާރަމްއަސ  ިމ .2

 އާަދުކަރުމން  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤނާޫނިއ ޚިލަާފްށ ަކމްަށ ކަނަޑައަޅއިިދުނަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ

ުރޖަޫޢޮކށިްދުނަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތީކ ެއްއެވްސ ޙެާލްއަގިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކވަެފިއާވ    ައނުބާރ   ިދަޔ ަވޒާީފައްށ 

އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކިރ ުދވުަހްނ ެފިށެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ަކަމްށ ނުބުެލަމާށިއ، ަފާރެތްއ

 ެބްނޖޭެހ ުމާސރާައިއ ިއާނަޔތަްތްއ ަނަގއިިދުނަމށެެވ. ަފާރުތެގ ަވޒާީފ ައނުބރާ އިޢަާދުކުރާމ ަހަމައްށ ިލ

ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފާރތީަކ    ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުޖމަުލޮގެތްއަގިއ ބުނަެފިއަވީނ،   ަޖާވުބަގިއ،   ެގިއަމްއސަަލ  ިމ .3

(  2019  ޑެިސްނަބުރ  03)   456-C/456/2019/67(IUL)  ަހއުްދްނަމީތ ކަަލއޫިދ ަކުއްނސްިލެގ އާިދާރެގ ަންނަބުރ

  23'ަވޒާީފ ެދްއިވ ިޗްޓ' )   CSC/2020/00219(1)  އިޢާުލާނ ުގިޅެގްނ، ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަންނަބުރ

ިއްނ  2020ަޖަނަވީރ   ަމާޤަމށް (  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ަމަސްއަކުތ  އާިދާރެގ  ަކުއްނސްިލެގ  ކަަލއޫިދ    ަހއުްދްނަމީތ 

ައްއަޔުނުކެރުވުނ ަފާރެތްއަކާމިއ، ިއްސެވ ަބާޔްނުކެރުވުނ އިޢާުލާނ ުގިޅެގްނ ެއ ަމާޤަމްށ ުމަވްއޒެަފއް ަޢްއަޔުނ ުކުރުމެގ  

ަގއި    2020ޖަަނަވީރ    21ަމރުހާަލަގިއ ަކްނ ިހނގިާދަޔ ގާޮތ ގޭުޅޮގުތން އެ ަމާޤަމްށ ުކރަިމތިލަާފިއާވ ަފާރަތުކން  

ިއ، ިމ ަޝުކާވާއ ުގިޅެގްނ، ަހއުްދްނަމީތ ކަަލއޫިދ ަކުއްނސްިލެގ  ާށެއްއ ުހށެަހިޅ ަކަމަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ަޝުކާވ

އާިދާރިއްނ ިމްސިކުތ ަމަސްއަކތު ަމާޤަމްށ ުމަވްއޒަަފުކ ހުޯދަމްށ ޮކށަްފިއާވ އިޢާުލުނަގިއާވ ަމާޤަމްށ ުކިރަމތިލަާފިއާވ  

ކެާއުކ ުހށަަހޅަާފިއާވ އްެނމަެހިއ ލެިޔިކުޔްނަތާކއި، ެއ  ަފާރްތަތުކން ުހށަަހޅަާފިއާވ އެޕްލޭިކަޝްނ ޯފުމަތާކިއ، ެއ ޯފމަުތ
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ެއކަުލވާލަާފިއާވ   ިއނަްޓިވުއޮކށް  އަެފާރތަްތާކއި  ާމްކސް    A2ީޝޓަުތާކއި    A1އާިދާރިއްނ  ހުޯދަމށްފުަހ،  ީޝޓް 

  2018  ދަީފިއަވީނ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަވޒާީފަތަކށް މުީހްނ ޮހުވާމިއ ޢްައަޔުނުކުރުމެގ ިމްނަގނުޑތާަކިއ ުއސުޫލަތްއ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ބިެލބުެލުމްނ، ަމާޤމްަށ ުކިރަމތިލަާފިއާވ   ާއ ެއްއޮގަތށޯްތ ބެލަިފިއާވަކާމިއ، ެއ ޮގުތން 

ސެޓިްފެކްޓ  ަތްމީރްނ  މުއަްދުތެގ  ުކުރ  ުގޭޅ  ާދިއާރާއ  ަމސްައަކުތ  ަފާރްތަތުކްނެވްސ  ުހށަަހޅަާފިއާވަކާމިއ،    ުހރާިހ 

 ުމއަްދުތގެ ަތްމީރން ެސޓިްފކްެޓަތކަށް ާމްކްސ ދަީފިއުނާވަކން ފަާހަގުކެރުވުނަކާމިއ،  ަނަމެވްސ ެއްއެވްސ ަފާރތަަކށް ކުުރ

ީޝުޓްނ ެއްއަވަނައްށ ައްނަނނީ   A2ީޝުޓ އުަލްނ އެކަުލވުާލުމްނ  A2އިަދ ުހށަަހޅަާފިއާވ ިލެޔިކުޔްނަތކްަށ ބަަލިއ 

 ިއ،  ާށަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ންޫނ އެެހްނ ަފާރެތްއަކްނ ފަާހަގުކެރވުުނަކަމ

ަވނަ ަނނަްބަރށް ރާިޢަޔްތކްޮށ،    06ަވނަ މާއާްދެގ )ރ( ގެ    103ގެ    2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ވަަނ ާމއްދެާގ ަދުށްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ފާަރަތށް ޯނިޓްސގެ ުމއަްދަތްށވާ ފިައާސ ިދުނަމށްފުަހ،    105ެއ ަގާވއުިދެގ  

ަވަނ ަންނަބުރެގ ަދުށްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ    04ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    ަވަނ  47ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނެގ  

'ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކެރްއިވ    CSC/2021/00823(2)  ިންނަމިއ އެ ޮގުތގެ ަމިތން ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ންަނަބުރ 

ިއ، އިަދ ަހއުްދްނަމތީ  ާށ( ިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއާވަކަމ2021  ޮއަގސުްޓ  26ިޗްޓ' ) 

ކަަލއޫިދ ަކުއްނސްިލެގ އާިދާރިއްނ ިމްސިކުތ ަމަސްއަކުތ ަމާޤމްަށ ުމަވްއޒަަފުކ ހުޯދަމްށ ޮކށްފިައާވ އިޢާުލާނ ުގޭޅ  

ަމްއސަަލ ބިެލބުެލުމްނ ފަާހަގިވ ަކްނަތއަްތަކްށ ރާިޢޔްަތޮކށް، ެދނެްނުވުނ އިޢާުލުނ ާބޠްިލޮކށް، ެއ ަމާޤަމްށ ުމަވްއޒެަފްއ  

ަންނަބުރހުޯދަމ ޮކިމަޝްނެގ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ިނނަްމިއ،  ޮކިމަޝުންނ  އިޢާުލުނުކުރަމްށ  އުަލްނ            ްށަޓަކިއ، 

188-ER/459/2021/08   (12    ެއ އާިދާރައްށ ައްނގަާފިއާވެނކަަމ2021ޮއަގްސްޓ ިއ، ަމްއސަަލ  ާށ( ސީިޓިއން 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ަރއުްދުކެރވަިފިއާވަކްނ    ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ެއްނުގާމ ެއްއޮގަތށް، ޯނިޓސް ުމއަްދަތްށވާ ަފިއާސ

'ލ. ކަަލއޫިދ،  (  2021ޮއަގސްްޓ    15)   C/2021/08-456  ަހއުްދްނަމީތ ކަަލއޫިދ ަކުއްނސްިލ އާިދާރެގ ަންނަބުރ

  ުދވުަހެގ ަފިއާސ ަހވުާލުކރި   30ޮއަގްސޓު މުަހެގ ުމާސަރާއިއ ނިޯޓްސ ުމއަްދތްަށވާ    2021ވިެހ، ަލޠާީފ އްިބރީާހްމެގ  

ިއ، އެެހްނަކމްުނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއްނ ަވކޮިކށަްފިއަވީނ ިދވެހި  ާށިއން ެއނެގްނ އްޮނާނނަެކަމީޝްޓ'  



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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ަގާވއުިދ   ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ  ާޤޫނާނިއ  ަމިތްނަކަމ   2014ިސވްިލ ަސރިވްސެގ  ެއްއޮގްތާވ ޮގުތެގ  ށް  ާއ 

   . ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ    ، އޭެދޮގްތ ަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނަރްއުދިވ ަފާރުތްނ  ާލަގިއ، ަމްއސަަލ  ަމްއަސިމ   .4

ަވނަ ަނނަްބަރްށ    6ަވނަ ާމއާްދެގ )ރ( ގެ    103ގެ    2014ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ިދވެހި ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

  4ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ގެ    47)ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނ( ގެ    5/ 2007ރާިޢަޔްތޮކށް، ާޤޫނނު ަނނަްބުރ  

ން، ާޤޫނާނިއ ަގާވއާިދ ެއްއޮގްތާވ ޮގުތެގ ަމިތްނަކަމްށ ކަނަޑައަޅއީިދ، އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަވަނ ަންނަބުރެގ ަދުށ

ަފާރުތްނ އޭެދ ފަަދިއްނ ޭއާނެގ ަވޒާީފ ައނުބާރ އިޢަާދުކުރަމާށިއ، ޭއާނައްށ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔތްތްައ ަނަގއިިދުނަމްށ  

 ަހަމެއްއ ެންތަކުމަގިއ ކަނަޑައަޅއިިދުނަމެށެވ.    ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަމްއަޗްށ ައުމުރުކާރެނ ާޤޫނީނ 

  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ކުރިން،  ކަނޑައެޅުމުގެ  ގޮތެއް  ޓްރައިބިއުނަލުން   ވަޒީފާއާބެހޭ   މައްސަލައިގައި  މި .5

  އިޢާދަ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ނަގައިފިނަމަ،  ފަރާތެއް  އެހެން  މަާޤމަށް  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން

 މި   ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބޭނެތީ،  ގެއްލުން  ނުކުރެވޭވަރުގެ

  ނެގުން   މުވައްޒަފަކު  އެހެން  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިމެންދެން،  މައްސަލަ

 ލަޠީފާ  ނެރެދިނުމަށް  އަމުރެއް  ވަގުތީ  މައްޗަށް  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ވިލްސި  އަމުރުކޮށް،  މަޑުޖެއްސުމަށް

ކޮށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ނަޒަރު  ާޤނޫނީގޮތުން  އަދި  ަޝރުޢީ  އެދުމަށް  އެދިފައިވާ   ފަރާތުން  އިބްރާހީމްގެ

'2021އޮކްޓޫބަރު    VTR/VA/2021/39  (21-200ނަންބަރު     މައްސަލައިގައި   އެދުނު  އަމުރަށް  ވަގުތީ( 

  ވަޒީފާއާބެހޭ   ނުވަތަ  ކަނޑައަޅަންދެން  ވަކިގޮތެއް  މައުޫޟޢުގައި  މައްސަލައިގެ' އިން މި  ގޮތް  ނިންމި  ޓްރައިބިއުނަލުން

  އިދާރާގައި   ކައުންސިލްގެ  ކަލައިދޫ.  ލ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންގަންދެން،  ގޮތެއް  ވަކި  ޓްރައިބިއުނަލުން

  ސަރވިސް   ސިވިލް   އްދުވާރަ  މައްސަލަ  މި  ނުކުރުމަށް  ޢައްޔަން  މުވައްޒަފަކު   ދާއިމީ  މަާޤމަށް  އަދާކުރަމުންއައި 

 ށްފައިވާނެއެވެ. އަމުރުކޮ އަންގައި މައްޗަށް ކޮމިަޝންގެ

ަވޒާީފިއން    ޯނިޓްސ ިދުނމަށްފުަހ ުނަވތަ ނޯޓްިސ ިދުނަމާކ ނަުލިއަނަމެވްސ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށިްފނަަމ، ެއ .6

ަޤބުޫލުކެރޭވަނަމ މާީހައްށ  ަވޒާީފއާަދުކިރ  ނިެތަކުމަގިއ  ސަަބެބްއ  ެއަކީށެގްނާވ  ަވިކުކީރ  ަވިކުކިރ  ،  ޭއާނ  ަވޒާީފިއްނ 



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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ާތީރުޚން ެފިށެގން ިތްނަމްސ ދުވުަހެގ ެތޭރަގިއ ެއަކުމގެ ަޝުކާވ، ަވޒާީފާއބެހޭ ްޓަރއިިބުއނަަލށް ުހށެަހުޅުމެގ ަޙްއޤު  

ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ( ިއން    28)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ުމަވްއޒަަފަކށް ިލިބެގްނާވަކން ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ  ެއ  

ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. މިފަަދިއްނ ުހށެަހޭޅ ަޝުކާވެއްއަގިއ، ެއ ުމވްައޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކީރ ެއަކީށެގްނާވ ަސބެަބްއ  

ަވަނ ާމއާްދަގިއ    27ަފާރުތެގ ިޒްނާމެއްއެގ ޮގުތަގިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ    ޮއެވެގްނަކްނ ާސިބުތކޮށިްދުނަމީކ ަވޒީފޭާދ

ަކނަޑައޅަާފިއެވެއެވ. އެެހްނަކުމން ިމ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ެއކީަށެގްނާވ ަސބެަބއް  

 ްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތެަށެވ. ޮއެވެގްނަކްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއންަލަގިއ ާސބުިތުކުރުމެގ ުބރަ ޮއީތ ަމ

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ    ، ށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއުހ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .7

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރއް  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގންތޯ  ެއކީަށގްެނާވ ަސބެަބްއ  ުނަވތަ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނތޯ 

 (procedural fairness)އިަދ ިއޖާުރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއ

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

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

ފަދަ ޢަދުުލެވިރ ަސަބބަަކްށުވުމެގ   ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ްއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސ 

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކށް    ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހ ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތއް  ބަަލްނޖެހޭ  ުފރަިހަމުކުރްނަކްނާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ިއުޖާރައުތަތްއ   ،ަމުކަރްނޖޭެހ 

ކުޯޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއ

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

ޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުން، މި މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި  މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެ .8

ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،  ާޤނޫނާއި  ނިންމުމަކަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން   

ދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންތޯއާއި، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މަޢުޫޟއީ ޢަ

އަދާކުރަމުން   ފަރާތް  އެ  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯއާއި  އަދުލުވެރިކަން 



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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އަނބުރާ   ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ރުޖޫޢަކުރެވިދާނެތީއާއި،  އަނބުރާ  މަާޤމަށް  ގެންދިޔަ 

 ބަލަންޖެހެއެވެ.  އަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ނަގައިދެވިދާނެތޯ ރުޖޫޢަކުރާ ތާރީޚާހަމަ 

ިދުނަމށްފުަހަކން   .9 ަފިއސާ  ުމއަްދތްަށާވ  ޯނިޓްސެގ  ކޮށަްފިއަވީނ  ަވިކ  ވަޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ުނަވަތ ނިޯޓްސގެ  ެއނެގްނޮއްތިއުރ،   ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ުކިރްނ އަެފާރަތްށ ނިޯޓްސ ިދުނަމށްފަހު 

)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ(    2/ 2008ިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  ުމއަްދަތްށާވ ަފިއާސ ިދުނަމށްފަހު އަެފާރްތ ަވޒާީފ

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ެއޮގުތން    ، ަވަނ ާމއާްދެގ ދުަށްނަކމިާއ  21ެގ  

އެޅުމަށްފަހު ވެސް އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ  ]މުވައްޒަފުގެ  މަސައްކަތުގެ ޤާބިލުކަން ނުވަތަ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު 

ބަބަކާ  އަޚުލާޤާއި ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިންގުމާ ގުޅިފައިވާ އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ސަ

 ނެއެވެ.[ ލައިގެންމެނުވީ، ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ނުވާ 

ޢިބާރާތުން ނަންބަރު  ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،    މި  ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ވަނަ   21)ވަޒީފާއާބެހޭ 

މިންގަނޑު  އަޚްލާީޤ  މަސައްކަތުގެ  ނުވަތަ  ާޤބިލުކަން  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން  މާއްދާއަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅިނަމަވެސް، މުވައްޒަފުގެ    19ގެ  ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ާޤނޫނު

މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ާޤބިލުކަން އެ މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި  

ންވާ ސަބަބުތަކެއްކަން އެނގޭކަން  ނެތުމަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުމުގައި ޢަދުލުވެރި ނުވަތަ އެކަށީގެ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

    ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން   ވަޒީފާދޭފަރާތުން .10

(substantive fairness)  ީ؛ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  

ުމަވްއޒުަފން   .1 ަފާރުތްނ  ުމަވއްޒަަފުކ  ަވޒީފޭާދ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ 

 ؛ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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ުއްނުސރަުތްއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ިޚާޔުރ .3 ަފާރުތން  ެއ  ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ުކާރ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

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

 ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

މި މައްސަލައާއި ހުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުމަށާއި، ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަންނަނިވި  .11

 ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  

' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، ކަލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  1މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 'އެގްޒިބިޓް  11.1

ކަަލއިދޫ  2019ިޑެސނަްބރ    456-C/456/2019/67   (3(IUL)  ނަންބަރު ބުެލމްުނ،  އިޢާުލަނށް   )

( ެގ ަމާޤަމްށ ުކިރަމތިލަުމްށ ަވޒާީފެގ  1ިމްސިކުތަގިއ ަމަސްއަކްތުކުރަމށް، ަމަސްއަކުތ )ަސޕްޯޓ ްސޓްާފ ގޭްރްޑ  

 ުފުރަސެތްއ އިޢާުލްނޮކށަްފިއާވަކން ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  

' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ  2ފަރާތުން 'އެގްޒިބިޓް  މައްސަލަ ރައްދުވި   11.2

( އަށް ބުެލމްުނ، ަމްއސަަލ  2020ަޖަނަވީރ    23'ަވޒާީފ ެދްއވި ިޗޓް' )   CSC/2020/00219(1)  ނަންބަރު

ޯޕޓް ްސޓްާފ ްގޭރޑް  ުހށެަހިޅ ލަޠާީފ އްިބރީާހްމ، ަހއުްދްނަމީތ ކަަލއިދޫ ަކުއްނސްިލެގ އާިދާރެގ، ަމަސްއަކތު )ަސ 

 ަގިއ ަޢްއަޔުނުކެރުވުނަކން ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.    2020ަޖަނަވީރ    23( ަމާޤަމށް،  1

' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް' އަށް 3މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 'އެގްޒިބިޓް   11.3

މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަާޤމަށް   ބެލުމުން، ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ

ަޝކުވާއެއް   ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ގުޅިގެން  ނަތީޖާއާ  އިންޓަވިއުގެ  ކުރެވުނު  ހޮވުމަށް  މީހަކު 

 އެނގެން އޮވެއެވެ.   ގައިކަން 2020ޖަނަވަރީ  14މާއި، މި ފޯމު ފުރާފައިވަނީ ހުށަހެޅިކަ



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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ހުށަހަޅާފައިވާ، 11.4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ނަންބަރު   މައްސަލަ  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް                   ސިވިލް 

188-ER/456/2021/08   (12    ްިސީޓއަށް ބުެލުމްނ، މި ިސީޓައކީ، ިސވްިލ ަސރިވްސ  2021ޮއަގްސޓ )

ޮކިމަޝުންނ ަހއުްދްނަމީތ ކަަލއޫިދ ަކުއްނސްިލެގ އާިދާރައްށ ޮފނުވަާފިއާވ ިސީޓެއްއަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  

 456-C/456/2019/67 (3(IUL)  ިމ ިސީޓ ަގިއ، ކަަލއޫިދ ަކުއންސްިލެގ އާިދާރިއްނ ޮކށަްފިއާވ ންަނަބުރ

ަފާރތްުނ ބެލިބުެލުމްނ  2019  ިޑެސްނަބުރ ުހށެަހޅި، ޮކިމަޝްނގެ  ުގޭޅ ަމްއސަަލެއްއ ޮކިމަޝަނށް  ( އިޢާުލނާ 

ފަާހަގިވ ަކްނަކަމްށ ރާިޢަޔްތކްޮށ، ެއ އިޢާުލުނ ާބޠްިލ ުކުރަމށްފަހު އުަލްނ އިޢާުލުނޮކްށ އުަލްނ މަީހުކ ެނުގުމެގ  

ާމިއ، އަދި މި އިޢާުލުނެގ ަދުށން އެ ަމާޤަމށް ަޢްއަޔުނކޮށަްފިއާވ ަލޠީފާ  ަމަސްއަކްތ ުކިރއަށް ެގނިްދުޔަމށް ައްނާގަކ

ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނާނިއ ަގާވއާިދިއ ުމަވްއޒުަފްނ   ަޢްއޔުަނޮކށަްފިއަވީނ ިދވެހި  ިއްބރީާހްމ ެއ ަވޒާީފއަށް 

ީތ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ  ަޢްއަޔުނުކުރަމްށ ަކނަޑައޅަާފިއވާ ުއސުޫލަތާކިއ ޚިލަާފްށ ަކުމަގިއ ޮކިމަޝަންށ ސިާބުތާވ 

ާޤޫނުނެގ   ަސރިވްސެގ  ަވަނ ަނނަްބުރެގ ދުަށން    04ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    47ަފާރަތީކ ިދވިެހ ިސވިލް 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ިންނމާފިައާވ ަފާރެތްއަކާމިއ، ެއގުޮތްނ މްައސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމގެ  

ަސރވްިސެގ ިސވްިލ  ިދވިެހ  ަފިއާސ    105ަގާވއުިދެގ    ުކިރްނ  ުމއްދަަތްށވާ  ޯނިޓސް  ަދުށން  ާމއާްދެގ  ަވނަ 

 ިދުނަމށްފުަހ، ެއަކްނ ޮކިމަޝަނށް ެއްނުގަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

'ޮޑިކުއަމްނޓް   11.5 ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  ކަަލއޫިދ  2ަމްއސަަލ  ަހއުްދްނަމތީ  ުހށަަހޅަާފިއާވ،  ޮގުތަގއި  ގެ   '

( ސީިޓައށް ބުެލުމްނ، މި  2021ޮއަގްސޓް    15)   INDIV/2021/57/456  ާދާރެގ ަންނަބުރ ަކުއްނސްިލެގ ިއ

ިސީޓައީކ ަހއުްދްނަމތީ ކަަލއޫިދ ަކުއްނސްިލެގ އާިދާރިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް ޮފުނވަާފިއާވ ިސީޓެއްއަކން  

ޮކށަްފ އާިދާރިއްނ  ަކއްުނސްިލެގ  ކަަލއޫިދ  ިސީޓަގިއ،  މި  ޮއްނަނަކާމިއ،  ަންނަބުރ ެއނެގްނ                 ިއާވ 

(IUL)456-C/456/2019/67    ،ިހުށެަހޅ ޮކިމަޝަންށ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ަމްއސަަލެއްއ  ުގޭޅ  އިޢާުލާނ 

ެއޮކިމަޝްނެގ ަފާރުތްނ ބިެލބެލުުމްނ ފަާހަގިވ ަކްނަކަމްށ ރާިޢަޔްތޮކށް، ެއ އިޢާުލުނ ބާޠްިލ ުކުރަމްށ ިސވްިލ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ ެއ ަމާޤަމށް ަޢްއަޔުނޮކށްފިައަވީނ ިދވިެހ  ަސރިވްސ ޮކިމަޝުންނ ިންނމަާފިއާވަކާމިއ،  

ަކނަޑައޅަާފިއާވ ުއސުޫލަތާކިއ   ޢްައަޔުނުކުރަމްށ  ުމަވްއޒުަފްނ  އިަދ  ަގާވއާިދިއ  ާޤޫނާނިއ  ިސވްިލ ަސރިވްސެގ 
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 ާޤޫނުނގެ  ޚިލަާފްށ ަކުމަގިއ ޮކިމަޝަންށ ާސިބުތވީާތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ

ަވަނ ަނނަްބުރެގ ަދުށން ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޮކިމަޝުނން ިންނމަާފިއާވ    04ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ގެ    47

ަފާރެތްއަކާމިއ، އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރުމެގ ުކިރްނ ޯނިޓްސ ުމއްދަަތްށާވ ަފިއސާ  

 ާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ިދުނަމްށ ިންނމަާފިއާވަކަމށް، ަބޔްާނޮކށަްފިއ

' ެގ ގުޮތަގިއ ުހށަަހޅަާފިއާވ، ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ  3ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ 'ޮޑކުިއަމްންޓ   11.6

( ައްށ ބުެލުމްނ،  2021ޮއަގްސޓް    26'ަވޒާީފިއން ަވިކުކެރްއިވ ިޗްޓ' )   CSC/2021/00823(2)  ަންނަބުރ

ށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނަކާމިއ، ޭއާނ ަވޒާީފިއން  ވަަނ ުދވުަހ ަމްއސަަލ ުހ  2021ޮއަގްސްޓ    26

ަވަނ ާމއާްދެގ )ރ( ގެ   103ެގ  2014ަވިކުކެރުވުނ ަސަބެބްއަކުމަގއި، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ 

ވަަނ ަނނަްބުރެގ    4ަވަނ ާމއާްދގެ )ނ( ެގ    47ައށް ރާިޢޔްަތޮކށް ިދވިެހ ސިވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނެގ    6

 ުށްނަކަމށް ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ަދ

ިލުބނު   11.7 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ، 'ަވޒާީފައްށ ުކިރަމތިލަާފިއާވ ަފާރްތަތކްަށ ޮޕިއންޓް 

ޮގަތްށ   ިހެމޭނ  ަފާރްތ  ަތަކްށ ބުެލުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަފރަާތަކްށ ާމްކްސ  )ފެަހްއ(    05ޮގުތެގ ީޝްޓ' 

ަވނަ ސްަފާޙ ައްށ ބުެލުމން، ުކިރްނ މްާކްސ ެދވަިފިއާވ    4ިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނކާަމިއ، ިމ ީޝުޓަތުކެގ  ެދވަިފ

ޮގަތށް ބަދުަލ ެގަނުއުމްނ، ަވޒީފަާއްށ ެއްނެމ މިަތން ޮޕިއންްޓ ލެިބީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތަށް ޫންނަކާމިއ،  

 ާރަތކްަށކްަނ ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ.   ެއްނެމ ަމިތން ޮޕިއންްޓ ިލބީެނ ރީަހާމ ޫޔސްުފ ިކާޔ ަފ

ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ    ' ެގ ޮގުތަގއި ުހށަަހޅަާފިއާވ، ިސވްިލ4ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ 'އްެގިޒިބޓް   11.8

( ައްށ ބުެލުމްނ،  2020 ެސޕެްޓްނަބުރ  01'ިއނަްޓރންަލ ެމޯމ' )   RE/MEMO/2020/196-188ަންނަބުރ  

 456-CA/456/2019/67 (3(IUL)  ޫދ ަކުއްނސްިލެގ އާިދާރިއްނ ޮކށަްފިއާވ ަނނަްބުރިމ ެމޯމަގިއ، ކަަލިއ

ަފާރްތަތުކން  2019  ިޑެސްނަބުރ ުކިރަމތިިލ  ަމާޤަމްށ  ަމަސްއަކުތ  އިޢާުލުނަގިއާވ  ެއ  ުގިޅެގްނ،  އިޢާުލނާ   )

ެއޕިްލޭކަޝްނ ޯފާމެއުކ ުހށަަހޅާފިައާވ ިލެޔިކުޔްނތަަކށް ާމްކްސ ދަީފިއަވީނ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ާއ    2018ިމްނަގނުޑަތާކިއ ުއސުޫލތްައ  ާއިއ، ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަވޒާީފައްށ މުީހްނ ަޢްއަޔުނުކުރުމެގ    2014
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ެއްއޮގަތށޯްތ ބަަލއިިދުނަމށް ުހށަހަޅަާފިއާވ ިލުޔްނަތކާ ުގިޅެގން ފަާހަގުކެރުވުނ ަކްނަތއަްތުކގެ ެތޭރަގއި، ަމަސްއަކތު  

  ާދިއާރާއ ުގޭޅ ުކުރ ުމއަްދުތެގ ތްަމީރްނ ެސޓިްފެކްޓ ުހރާިހ ެއޕިްލަކްނުޓްނެވްސ ުހށަަހޅަާފިއީވ ަނވެަމްސ ެއްއެވސް 

ީޝުޓ އުަލްނ ެއކަުލވުާލުމްނ ެއ ީޝުޓްނ    A2މަީހަކްށ ިމ ެސޓިްފެކޓަްތަކްށ މްާކްސ ދަީފިއުނާވަކާމިއ، އިަދ  

 ެއްއަވަނ ައްށ އްަނަނީނ ރީަހާމ ޫޔސްުފަކްނ ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. 

، ދިވެހި  ވަނަ ނަންބަރުގައި  4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    47ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނުގެ   11.9

ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ލިބިފައިވަނީ ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ދިވެހި  

ޢައްޔަނުކުރުމަށް   މުވައްޒަފުން  ގަވާއިދުގައި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ާޤނޫނާއި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

ކޮ ޚިލާފަށްކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް  އެ  ހަމަޖެހިފައިވާގޮތާ  ތަޙުީޤަޤކަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،  ކުރި  މިަޝނުން 

 މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ހަ 11.10 ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަޒަރު  HC-A/01/2011އިކޯޓުގެ  ވަޒީފާ ަޤިޟއްޔާއަށް    ކުރާއިރު، 

ތުން މެދުވެރިކުރުވި ސަބަބަކާނުލައި، އަދި އެއާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާ ދިން އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ފަރާ

ާޤނޫނުއަސާސީން   މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރަންޖެހިއްޖެ  ވަޒީފާއިން  ސަބަބަކާހެދި  ފަރާތުގެ 

ފުޅާދާއިރާއެއް އެންމެ  އޮތް  ޙިމާޔަތްކޮށްދެވެން  ޙައްުޤ  އަދާކުރުމުގެ  ވަޒީފާ  ގައި  ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ 

ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،  ޙައްުޤ  އެ  ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ  އަސާސީން  ާޤނޫނު  ބެލުމަކީ  ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭތޯ 

 ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް އެ ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަވނަ ަނންބުަރަގިއ،    6ެގ )ރ( ެގ  ަވނަ މާއާްދ  103ެގ    2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ   11.11

ަގާވއުިދަގިއ   ާޤޫނާނިއ،  ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ  ިދވިެހ  ިދުނުމަގިއ  ަވޒީފާ  ލިބަިފިއަވީނ،  ަވޒާީފ  ުމަވްއޒަަފަކްށ 

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފައށް ަޢްއަޔނުުކުރަމްށ ަހަމޖެހަިފިއާވ ގޮތާ ޚިލަާފްށަކަމށް ިސވްިލ ަސރިވސް ކިޮމަޝުންނ ުކާރ  

ސިާބ ަވިކުކެރޭވެނަކްނ  ަތުޙީޤަޤަކްށ  ަވޒާީފިއްނ  ަސރިވްސެގ  ިސވްިލ  ުމަވްއޒެަފްއ  ެއ  ުތެވްއެޖަނމަ، 

ަހިއޯކުޓަގިއަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރ ިއްސެވާބާޔްނުކެރުވުނ ދިވިެހާރްއޭޖެގ   HC-A/01/2011  ޭވިއުރ، 

 އެއާ   އަދި  ސަބަބަކާނުލައި،  މެދުވެރިކުރުވި  ފަރާތުން  އޭނާގެ  މުވައްޒަފަކު  އަދާކުރަމުންދާ  ގައި ވަޒީފާަޤިޟއްޔާ 



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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 މުވައްޒަފަކަށް  އެ   ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރަންޖެހިއްޖެ  ވަޒީފާއިން  ސަބަބަކާހެދި   ފަރާތުގެ   ދިން  ވަޒީފާ  ޚިލާފަށް

 އެންމެ  އޮތް  ޙިމާޔަތްކޮށްދެވެން  ޙައްުޤ  އަދާކުރުމުގެ   ވަޒީފާ  ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ  ާޤނޫނުއަސާސީން

 ޙައްުޤ  އެ  ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ   އަސާސީން  ާޤނޫނު  ބެލުމަކީ  ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭތޯ  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް  ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ،   ކޮންމެހެން ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،

ދަށުން    6  ގެ(  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  103  ގެ  2014  ގަވާއިދު ނަންބަރުގެ  ވަޒީފާއިން  ވަނަ  މުވައްޒަފަކު 

މުވައްޒަފަކަށް އެ    ގަވާއިދުގައި   ާޤނޫނާއި،  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ދިވެހި   ދިނުމުގައި  ވަޒީފާ  ވަކިކުރެވޭނީ، 

އެމުވައްޒަފަކު    ގޮތާ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޢައްޔަނުކުރުމަށް  ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ޚިލާފަށް 

 ނަމަ ނުވަތަ އެކަމުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަމުގައިވާނަމަ ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. ކަމަށްވާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވަނީ، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް މައްސަލަ ރައްދުވި   11.12

ފަރާތުން މާކްސްދީފައިވާގޮތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޢުތިރާފްވެފައިވާއިރު، މައްސަލަ 

އޭނާގެ   ހޮވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  އެނގެން  ހުށަހެޅި  ސަބަބަކާލައިގެންކަން  މެދުވެރިކުރުވި  ފަރާތުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ނެތްކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި  

ފާއިން  ނުފޫޒެއް ފޯރުވާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، މީގެ އިތުރުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފަރާތުން  

'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް' ގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން    CSC/2021/00823(2)  ވަކިކުރުމަށް ދީފައިވާ ނަންބަރު

ކަމެއްގެ   ކުރި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިމާވީ  ޙާލަތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސަބަބެއްކަމުގައި  ވަކިކުރާ 

 ނެތް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ސަބަބުންކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައި 

އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   .12

ަމަސްއަކުތ ަމާޤަމްށ ުމަވްއޒަަފުކ ހުޯދަމްށ ޮކށަްފިއާވ އިޢާުލުނަގިއާވ ަމާޤަމްށ ުކިރަމތުިލުމްނ، ެއ ަމާޤަމށް    މިސްކިތު

ޮހިވ ޮގުތެގ  ޭއާނ  ާމްކސްދަީފިއާވ  ަފާރތަްތަކށް  ުކިރަމތިިލ  ަމާޤަމށް  ެއ  ަފާރުތްނ،  ރައުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފިއަވީނ 

އުިޢިތރްާފވަެފިއުވމްުނާނިއ،   ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ވަޒީފާއަށް ަސަބުބްނަކން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މުންނާއިންކަން އެނގެން ނެތުހޮވިފައިވަނީ އޭނާގެ ފަރާތުން މެދުވެރިކުރުވި ސަބަބަކާލައިގެ



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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ނުފޫޒެއް ފޯރުވާފައިވާކަން އެނގެން  އޭނާގެ ފަރާތުން  ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި  

ނަންބަރު އަދި  ،  މުންނާއިނެތު ދީފައިވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

(2)CSC/2021/00823    ިސަބަބެއްކަމުގައ ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  ގައި  ޗިޓް'  ވަކިކުރެއްވި  'ވަޒީފާއިން 

  ނޫންކަން އެނގެން އޮތުމުން، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތު ދިމާވީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން

ން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޙައްުޤ މި ޙާލަތުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ާޤނޫނުއަސާސީ

އަސާސީން  ާޤނޫނު  ބެލުމަކީ  ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭތޯ  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  އެންމެ  އޮތް  ޙިމާޔަތްކޮށްދެވެން 

ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް   ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ޙައްުޤ  އެ  ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ 

   ބޫލުކުރެވޭކަމާއި،ަޤ

ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދައިމީ  އަދާކުރަމުންދާ  ވަޒީފާ  އެގޮތުން، 

ވަޒީފާއަށް މެދުވެރިވެގެންކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ފަރާތުން މާކްސް ދީފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ހޮވިފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި 

ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ އިދާރީ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެފަރާތުގެ އިހުމާލުގެ ސަބަބުން 

އާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން އެ މުވައްޒަފު  ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ، ވަޒީފާ

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަނުވެވޭތީ،  ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން 

 މައުޫޟޢީ ޢަދުކުވެރިކަން ޤާއިމްނުކޮށްކަމުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާޢީ   .13

-HC/2010ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވެތޯ ބަލަން ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

A/209  ުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ    ،ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދ

ލާޒިމުނުވާކަމުގައި  ކަނޑައެޅުން  ނަޒަރުކޮށް  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

ޢަދުލު   ،އެހެންނަމަވެސް   ބުރަވެވެއެވެ. އަދި  ވާސިލުވުމުގައި  އިންސާފުވެރި  ނިންމުމަކަށް  ވެރި 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ޚުލާސާކޮށް    (procedural fairness)އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ 
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ނުން  ކޮމިަޝ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،ނަމަވެސް ނަޒަރުކުރުން މުހިންމުކަމުގައި ބުރަވެވޭހިނދު

 ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރަޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބާލާއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

 ، ނިންމުމުގައި  ފަރާތަކުން   ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  21  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 13.1

ކަނޑައެޅޭނީ ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  ފަރާތުން  ،އިޖްރާއީ  ކުޑަމިނުން    ،ވަޒީފާދޭ  އެންމެ 

 ؛އެއީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ،އަންނަނިވިގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަކަމާއި

އަޚްލާ  .1 ނުވަތަ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ރަނގަޅުނޫންކަމަށް އެމުވައްޒަފެއްގެ  މިންގަނޑު  ީޤ 

ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ފެންނަ ސަބަބު )އޭރަކު ދެވެން ހުންނަ ހުރިހާ ތަފްސީލަކާއެކު( ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 

 ؛އެމުވައްޒަފަކަށް އަންގައި، އެކަންކަމާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށްފަހު

ންވަރު ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެ  .2

 ؛ކަންތައްތަކަކީ ނުވަތަ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެމުވައްޒަފަކަށް އެންގުމަށްފަހު

އެކަނޑައެޅި  .3 ކަނޑައަޅައި،  މުއްދަތެއް  ދެވޭނެ  އެމުވައްޒަފަކަށް  ރަނގަޅުކުރުމަށް  އެކަންކަން 

ވަޒީފާއިން   މުއްދަތަކާއި، މުވައްޒަފަކު  އެ  ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ،  އެކަމެއް  ތެރޭގައި  އެމުއްދަތުގެ 

 ؛ވަކިކުރުމުގެ ފުރުަޞތު އޮތްކަން އެމުވައްޒަފަކަށް އެންގުމަށްފަހު

ކަންތައްތައް،  .4 އެންގުނު  އެމުވައްޒަފަކަށް  ވަޒީފާދޭފަރާތުން  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް  އެމުވައްޒަފަކު 

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ ކަމާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އިތުރު ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ؛ ފުރުަޞތެއް އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށްފަހު

 ؛އެމުވައްޒަފަކު ދޭ ޖަވާބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެމުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމުމަށްފަހު .5

ވަކިކޮށްފައިވާކަން، ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު   އެމުވައްޒަފަކު  މަ،ނިންމައިފިނަ  ވަކިކުރަން  އެމުވައްޒަފަކު .6

 ؛އެމުވައްޒަފަކަށް އަނގާފައިވުން
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  އެމުވައްޒަފަކު   ،އެދިއްޖެނަމަ  އެމުވައްޒަފަކު  ،ފުރުަޞތުތަކުގައި  ދެވޭ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އެމުވައްޒަފަކަށް  އަދި  ،ކަމާއި

  ހައިކޯޓުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދޭންވާނެކަން  އެމުވައްފަކަށް  ފުރުަޞތުވެސް  ހޯދުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ

 . އެނގެއެވެ މައްސަލަތަކުން އެހެން  މިބާވަތުގެ ނިންމަވާފައިވާ

ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އެފަރާތަށް އެންގުމުގެ އިތުރަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރުކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ، މައްސަލަ  

 އެވެ. ވެހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެ

މައުޫޟޢީ ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   ފަރާތް   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އިން ފަދަ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .14  

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

ވަކިކުރެވިފައިވާނަމަ ގޮތުގައި  ، ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ  ވަޒީފާއިން  ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  އަންފެއަރ   ،އެއީ 

 ދެކެމެވެ. އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި  (unfair dismissal)ޑިސްމިސަލް 

ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށް  އެދިފައިވާ ފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .15 އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާއިން   ،އެފަރާތް 

ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 

 ، ދަށުން   ގެ (  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ   29  ގެ (  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ، ނަޒަރުކުރާއިރު  ނަގައިދެވިދާނެތޯ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ޙައްލުތަކަށާއި  ާޤނޫނީ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ނެތި  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް 

 ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/555/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންާވނީ އެމުވައްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރު ހުރި ަވޒީފާގައި އަލުްނ " ... އަމުރެއްނެރުމުަގއި ަވޒީ

 ... " ،ބެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އެަވޒީފާއާުގޅޭ ނުަވތަ އެނޫންެވސް އޭނާއާ އެކަށީެގްނާވ ަވޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި

ޢިބާރާތުން   އެނގެމި  ވަކިކުރުމުގައި    ،ންއޮތަތީއާއިކަނޑަޅާފައިވާކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައުޟޫޢީ  މައްސަލަ 

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

  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރ    މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ ާޤނޫނު  ،ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ

އެފަރާތް  އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް    ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
 VTR/2021/216ނަންބަރު: މައްސަލަ                              ށަހެޅި މައްސަލަހު ލަޠީފާ އިބްރާހީމް

                                             

 

18 ގެ  16 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:  
 

 

ްނ ިއއަާދުކުރާމ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރ ާތރުީހްނ ެފިށެގްނ ަވޒާީފައްށ އުަލއަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  

ަކނަޑައަޅއި،   ަނަގއިިދުނަމށް  ިޢާނޔްަތތްައ  ުމާސަރާއިއ  ުމާސަރާއއި  އެެހްނަނަމެވްސ،  ަހަމައްށ  ބާަޔްނޮކށަްފިއާވ  ިއްސވެ 

ފަރާތްތަކަށްިޢާނަޔްތަތއް   ހުށަހެޅި  ފަރާތްތަކަށް  ، ިލބެިދޭވިއުރ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ަމނާްފމައްސަލަ             ނަުޙްއުޤ 

(unjust enrichment)   ،ލިބިދީފައިވާ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ  ެއއް ިލުބުމެގ ުފުރަޞުތ ނީަފުކުރުމެގ ަމްޤޞުަދަގިއ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް   ފަރާތުންނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ އުނިކުރުމުން ޖެހޭ ޢަދަދަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  

 މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.  އިދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުކަމަށް ކަނޑައަޅަ
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 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނާނިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތްނ ހުށެަހިޅ ިލެޔިކުޔނަްތކާަށިއ ަމްއސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ    ެދނަްފެހ، 

   ރާިޢަޔްތޮކށް ބިެލިއުރ،   ދަެފާރުތްނ ެދްއިކ ވަާހަކަތކްަށ

އިން ފެށިގެން ލ. ކަޅައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ސަޕޯޓް   2020ޖަނަވަރީ    23 ލަޠީފާ އިބްރާހީމް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ަމްއސަަލ ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    2021އޮގަސްޓު    26ގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް    1ސްޓާފް ގްރޭޑް  

ަކމްަށ ަކނަޑައަޅއިިދނަުމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނާނއި ޚިލަާފްށ

ަފާރްތ އާަދުކަރުމްނ ިދަޔ ަވޒާީފއްަށ ައނުބާރ ުރޖަޫޢޮކށިްދުނމާަށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތީކ ެއއެްވްސ ޙެާލްއަގިއ ަވޒާީފިއން  

ަވިކުކިރ ުދވުަހްނ ެފިށެގްނ ަމްއސަަލ  ަވިކވަެފިއާވ ަފާރެތްއަކަމްށ ނުބުެލަމާށިއ، އިަދ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން  

ނަގައިދިނުމަށް އެދި ސިވިލް  ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ ަވޒީފާ ައނބާުރ އިޢަާދުކުރާމ ަހަމައށް ިލެބންޖޭެހ ުމާސަރާއިއ ިއާނޔަތަްތްއ  

ކޮމިަޝނަށް ވަޒީފާއާބެހޭ    2021ސެޕްޓެންބަރު    23ރައްދުވާގޮތަށް    ސަރވިސް  މި  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި 

   މައްސަލައިގައި،

ާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ނިންމުމަށް   އެ  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން   ގެ)ވަޒީފާއާބެހޭ 

  ކަންކަމުން   ހުށަހެޅިފައިވާ  ހަމައެއްކަމަށް   އެކަށީގެންވާ   ހަމައަކީ  ކުރިތަތުބީގު  ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވި  ވާސިލުވުމަށް

ަފާރްތ  ތީ،ނެތައެނގެން   ުހށެަހިޅ    ކަން ޢަދުލުވެރި  ޢީމައުޟޫ   ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައިވަޒީފާއިން    ަމްއސަަލ 

  ޑިސްމިސަލް   އަންފެއަރމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ    ކަނޑައަޅައި،  ގާއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް

(unfair dismissal)  ެކަނޑައަޅައި،  ގޮތުގައި އެއްގ 

ޮކށަްފިއުނާވތީ،  އަދުުލެވިރަކްނ ާގިއުމ  ަމުއޫޟީއއާަދުކަރުމނިްދަޔ ަވޒާީފިއްނ އަެފާރްތ ަވިކުކުރުމަގިއ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ

ާޤޫނުނެގ   )ހ( ގެ    29ަވޒާީފާއބޭެހ  ާމއާްދެގ  ދަށުން  ަވނަ    1ަވނަ  ހުށަހެޅި  ނަންބަރުގެ  ަވޒާީފިއްނ ފަރާތް  މައްސަލަ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތރުީހން    ުކުރަމށިާއ، ުރޖަޫޢައނުބާރ    ަވޒާީފައްށަވިކުކިރިއުރ އާަދުކަރުމނިްދަޔ  

އެެހްނަނަމެވްސ،  އަާދުކުރާމ ަހަމައްށ ުމާސަރާއިއ ޢާިނަޔތަްތްއ ަނަގއިިދުނމްަށ ަކނޑަައަޅިއ،  ެފިށެގްނ ަވޒާީފައށް އުަލން ިއ



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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ިޢާނަޔްތަތއް   ުމާސަރާއިއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ފަރާތްތަކަށްިއްސެވ  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި ، ިލބެިދޭވިއުރ  މައްސަލަ  މައްސަލަ 

ަމްއސަަލ   ެއްއ ިލުބުމެގ ުފުރަޞުތ ނީަފުކުރުމެގ ަމްޤޞުަދަގިއ،   (unjust enrichment)ުނަޙްއުޤ ަމނާްފ  ފަރާތްތަކަށް  

  ފަރާތުން ލިބިދީފައިވާ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ އުނިކުރުމުން ޖެހޭ ޢަދަދަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި    ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ

 އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުކަމަށް ކަނޑައަޅަ

 30އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(    (2022  ސެޕްޓެންބަރު  02)މިއަދު  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ެއްނމަެހއި ަކްނަކން  

ދުވަހުގެތެރޭ  ތިރީސް) ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު،(  ބަންދުނޫން(    ފުރިހަމައަށް  )ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  ( ތިނެއް)  03އެކަން 

  ިސިވްލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގދުވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 1444 ރަބީޢުލްއައްވަލް 06
 2022 އޮކްޓޫބަރު 02

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

  

 

 ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް މަރްޔަމް                                                      

 ހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުއާބެވަޒީފާ

 
 
 
 
 
 


