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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ  ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2021/139 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021 ޖޫން 14 : ރީހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާ 

 2022ޖޫން  14 : ރީހު މައްސަލަ ނިމުނު ތާ 

 ކޮޅުފުށި)  މ.  ނާރެސް /( މޫސާ އަންވަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 )A094186ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: (

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 
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 ލާސާ: ހު މައްސަލައިގެ  

މައްސަލައަކީ،   މ.  މި  (ނާރެސް،  އަންވަރު،  ނަންބަރު:    ކޮޅުފުށި)މޫސާ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  (ދިވެހި 

A094186(    ުަޝންގެ ފަރާތުން މ.އަތޮޅު މަދަރުސާ އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު،  އެޑިޔުކޭ ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް    2019އޮގަސްޓ

ން ސުވާލުކޮށް، އަދި  ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓްގައި ހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މޫސާ އަންވަރާ އަނގަބަހު  2018

ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ    2018ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލް    ،ގައި  2019އޮކްޓޫބަރު  

ލިޔުންތައް   ހޯދި  އެފަރާތް  އެއްބާރުލުންދީ  ފަރާތަށް  ކުރި  އޮޑިޓް  ސުވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ގުޅިގެން  ކަންތައްތަކާ 

އިރު، ސީދާ މޫސާ އަންވަރަށް އެއްވެސް ކަމެއް ތުހުމަތުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އޮޑިޓް ނިމުނު  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ

ފަހުންވެސް ސްކޫލުގެ ވަޒީފާއަށް ނިކުމެ ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، އޮޑިޓްގެ އެތައް ޒަމާނަކަށްފަހު، އޮޑިޓާ ގުޅިގެން މޫސާ  

(ހައެއް) ފަހަރެއްގެ މަތިން ގޭގައި މަޑުކުރަން   6ބުނެ، ތަހުގީގު ނިމެންދެން ޖުމްލަ  އަންވަރާމެދު ހިންގޭ ތަހުގީގަކަށް ކަމަށް

 އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  

ނިޔަލަށް    ގެ   2020އޭޕްރިލް    09އިން ފެށިގެން    2020މާރިޗު    10އެންމެ ފަހުން ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގާފައިވަނީ  

ޕްރިންސިޕަލަށް  ކަމުން، ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތް އޮޅުންފިލުވުމަށް  

ަޝނުން ވަކި އެއްޗެއް ނާންގާކަމަށް ވިދާޅުވެ އިތުރު އެއްޗެއް އަންގަންދެން ގޭގައި  އެޑިޔުކޭގުޅުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް  

ގައި މ. އަތޮޅު  2020ޖުލައި  01ގާފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި ވަނިކޮށް މަޑުކުރުމަށް އަން

)،  5093މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލް "މ. އަތޮޅު ސްކޫލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާިޟލް މޫސާ އަންވަރު (ރކނ:  

ރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ." މިފަދައިން  މިނިސްޓްރީން ވަކިއެއްޗެއް އަންގަންދެން، ގޭގައި މަސައްކަތް ކު

އަދާކުރަމުން   މަސައްކަތް  އޮފީހުގެ  ހުރެ  ގޭގައި  ހިއްސާކުރުމުން  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މެސެޖެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ގޮސްފައިވާނެކަމަށާއި، 
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ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  ދުވަހު    55މައްސަލަ  ފުރުނު  ކުރެވުނު  އަހަރު  އެފަރާތާމެދު  ލިބުނުއިރު،  ޗިޓް  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން 

ސުވާލުނުކުރާކަމަށާއި ތަހުގީގަކަށް  ތުހުމަތެއްގެ  ގާނޫނީ   ،އެއްވެސް  ބަރީއަވުމަށް  އެކަމުން  ކުރެވޭނެނަމަ  ތުހުމަތެއް 

ވަޒީފާއި ހިލާފަށް  ގާނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ދީފައިނުވާތީ،  ވަކިކުރުމުގައި  އެހީތެރިކަން  ން 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަނުކޮށްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރަ ނުދީ  

ސިވިލް ސަރވިސް  ގޭގައި ބެހެއްޓި މުއްދައްތަށްވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއެކު އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް އިއާދަކޮށްދިނުމަށް އެދި  

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2021ޖޫން  14ކޮމިަޝނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ކޮޅުފުށި) (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    މ.  ނާރެސް / (  މޫސާ އަންވަރުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

(މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގޮތުގައި މުހާތަބުކުރެވިފައި) ސިވިލް   )A094186ކާޑު ނަންބަރު:  

ސަރވިސް ކޮމިަޝން (މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގޮތުގައި މުހާތަބުކުރެވިފައި) އަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް 

 ، ންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުންވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާ

މ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސްކޫލް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  

ފަރާތް އެޑިމިނިސްޓްރޭޓަރގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަގާމުކަމަށާއި، 

ގައި   2021މާރިޗު   16ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  1984ޖަނަވަރީ  04ރެވިފައިވާ ތާރީހަކީ އައްޔަންކު

މަހަކު   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  މަގާމުގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ހާސް   ހަ(  ރ.6،295/-ވަޒީފާއިން 

ނުވަދިހަ  އިދު އާއި،    ފަސްސައްތަ  ޖުމްލަ    ތުގެއިނާޔަރުފިޔާ)  (3،400/-ގޮތުގައި   ހަތަރުސަތޭކަ   ހާސްތިންރ. 
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ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުފިޔާ) 

 ކަމަށާއި، ގައި ވަކިކޮށްފައިވާ 2021 މާރިޗު 16ފަރާތް 

އޮގަސްޓު ވަނަ    2019،  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ަޝނުގެ ފަރާތުން މ. އަތޮޅު މަދަރުސާ އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅާ  އެޑިޔުކޭ މަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް  

ގޮ  2018 ކުރުމާބެހޭ  ތަންފީޒު  ކަންތައްތައް  ހުރި  އޮޑިޓްގައި  އަހަރުގެ  މަދަރުސާގެ  ވަނަ  އަތޮޅު  މ.  ތުން 

ކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި،   ސުވާލު  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހާޟިރުގައި  އަހަރު    2018ޕްރިންސިޕަލުގެ  ވަނަ 

ގައި މ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލް މައްސަލަ    2019އޮކްޓޫބަރު    09ކުރައްވާފައިވާ އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން  

އޮޑިޓު ނިމުމަށްފަހުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއަށް ފައިވާކަމަށާއި،  ހުށަހެޅި ފަރާތާ ސުވާލު ކުރައްވާ

މައްސަލަ   އަދި  ސުވާލުކޮށް،  ތުހުމަތެއްކޮށް،  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ކަމަށާއި،  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ނުކުމެ 

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޮޑިޓްގެ އެތަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާ

(ތިނެއް)    03ޒަމާނަކަށްފަހު ކުއްލިއަކަށް އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ތަހުގީގެއްކަމަށް ބުނެ މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް  

(އެކެއް) ފަހަރުގެ މަތިން ޖުމުލަ    01(ދެއެއް) ފަހަރު، އަދި ސޮއިކުރުމަށްފަހު    02ފަހަރު، މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް  

ހުށަހެޅި    (ހައެއް)  06 މަޑުކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި، މިގޮތުން މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ގޭގައި  ފަހަރު މައްސަލަ 

  2020އެޕްރީލް    09އިން    2020މާރިޗު    10ފަރާތަށް ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗިޓަކުން އަންގާފައިވަނީ  

ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   2020ރީލް  އެޕް  09ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށާއި، މިގޮތުން މި މުއްދަތު ނިމުނު  

މ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލަށް ގުޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ މުއްދަތު  

ގޮ  2020އެޕްރީލް    10ހަމަވުމުން   ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންތައް  ނުކުތުމުގެ  އޮފީހަށް  ފެށިގެން  ދުވަހުން    ތް ވަނަ 

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ގުޅުމުން،  އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި،  އެޑިޔުކޭ އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައި  އެއްޗެއް  ވަކި  ަޝނުން 

އެންގުމުން   މަޑުކުރުމަށް  ގޭގައި  އަންގަންދެން  ގޭގައި    2020އެޕްރީލް    10ވަކިއެއްޗެއް  ފެށިގެން  އިން 

އޮފީ ވަނިމަޑުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  ގޭގައި  ނުނިކުމެ  މަދަރުސާގެ    2020ޖުލައި    01ކޮށް  ހަށް  އަތޮޅު  މ.  ގައި 

(ރކނ:  ޕްރިންސިޕަލް   އަންވަރު  މޫސާ  އަލްފާޟިލް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ސްކޫލުގެ  އަތޮޅު  )،  5093"މ. 
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  މިނިސްޓްރީން ވަކިއެއްޗެއް އަންގަންދެން، ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ." 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެސެޖެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ހިއްސާކުރުމުން ގޭގައި ހުރެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތް 

 އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވާނެކަމަށާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އެއްވެސް ތުހުމަތެއްގައި ތަހުގީގެއް ނުކޮށް އަދި ތުހުމަތެއް ކުރެވޭނަމަ ތުހުމަތުން  

ރީއަވުމަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަމެއް ނުދީ، އަދި ކަމެއް ގޯސްކޮށް ހުރުމުން އެކަމާއި ގުޅިގެން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއްވެސް  ބަ

  2014  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުއަހަރު ފުރުނު ދުވަހު ދިވެހި    55އެޅުމެއް ނެތި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

އަށް ރިއާޔަތްކޮށް    6.2އަދި    6.1ވަނަ ނަންބަރުގެ    6ރާއި  ވަނަ ނަންބަ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ    271ގެ  

ގާނޫނުގެ   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ގެ    47ދިވެހި  (ނ)  މާއްދަގެ  ވަޒީފާއިން    3ވަނަ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންގާފައިވާކަމަށާއި،    ވަކިކުރެވިފައިވާކަން 

ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަދުލުވެރިކަމާއެކު    ށްވަނަ މާއްދާއިން ކޮންމެ ރައްޔިތެއްކަ  43ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ  

 50އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ހައްގުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަހްރޫމް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ގާނޫނުއަސާސީގެ  

ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ކުރެވުނު ތުހުމަތުގެ ތަހުގީގު ހިންގައި، ގާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާއާވެސް ހިލާފަށް މައްސަލަ  

ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލަކު ހޯދުމުގެ ހައްގުންވެސް މަހްރޫމްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ  53

 . ފައިވެއެވެބަޔާންކޮށް ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުންކަމަށް 32ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނުގެ 

އެދިފައިވަނީ،   .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން މައްސަލަ  ހިލާފަށް  ގާނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ،  ދިނުމަށާއިކަނޑައަޅައި  މުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަނުކޮށްކަމުގައިވަކިކުރު

ނުދީ   މުސާރަ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތަށް  އެފަރާތް  އިނާޔަތްތަކާއެކު  މުސާރައާއި  މުއްދައްތަށްވާ  ބެހެއްޓި  ގޭގައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އިއާދަކޮށްދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން
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ވަޒީފާާއބެހޭ   .3 ފާަރުތްނ  ރައްދިުވ  މައްސަަލ  ޮގުތްނ  ރައްދިުދނުމެުގ  ޝަކުވަާއްށ  ފާަރތެުގ  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ 

ޓްރިައބުިއނަަލްށ ހުށަަހޅާފައާިވ 'މައްސަލައެިގ ޖާަވުބ ުހށަަހާޅ ފުޯމ' ގިައ ަބާޔންކޮށްފައާިވ ަކންކަަމްށ ނަޒަރުކުރުުމްނ،  

ޯފ ުހށެަހޅި  ިއންކާރުކުރާކަަމށިާއ،  މައްސަަލ    ކަނިްހނގާފައިވޮާގަތްށ  ގިައިއމައްސަަލމުގިައ ބާަޔނޮްކށްފައިވަާކންކަމަށް 

ސަރުކާރުގެ މުދަލިާއ، ފައިސާއިާއ، އޮފީހެުގ ެއންމެހިައ ވަސަީލްތތައް ޭބުނންކުރުމުގިައ އިެއން އެއްޗަކްަށ    ބަލާއުިރ، 

ަޝުންނ ކުރަިއްށ  ެއިޑޔޭުކގެއުްލންވާެދނެފަަދ ޮގތަަކްށ މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ އަމަލޮުކށްފައިވަާކްނ ިމންިސޓީްރ އްޮފ  

ން ޮއްނނަ ކަަމށާއި، އެެހްނ މުވައްޒުަފްނނަށްވްެސ ކަނޑެައޅިފިައ ޮއްނނަ  ެގނިްދަޔ ިއްނޓަރނަލް ޮއޑްިޓ ރޯިޕުޓން ެއނެގ

ނުކުރުމެުގ   ފުރިހަަމ  މަސައަްކްތތައް  ހަވާލުކުރޭެވ  މުވައްޒުަފްނނާ  އިާއ  ހަވާލޮުކށްފިައނާުވީތ  މަސައަްކްތ  އުސުޫލްނ 

  ސިވްިލ ސަރވިސެްގ ގަވާއިދު ިހ  ަސަބުބްނ އެ މުވައްޒުަފްނނާމުެދ ައަޅނާްވ އިސްލީާހ ިފޔަަވުޅ އަޅާފިައނާުވީތ، ދެިވ

(ނ)ެގ    271ގެ    2014 މާއްދެާގ  ުކށެއްކަމުގައިވީާތ،   6.4އިަދ    6.1ަވަނ  ބާަޔންކުރާފަަދ  ަނންބަރުގިައ         ވަަނ 

ަވނަ މާއްދެާގ    272ގެ    2014  ގަވާއުިދ  ެގގިައ މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރތްަށ ސިވްިލ ސަރވްިސ  2020ަޖނަވީަރ    05

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮށްފައިވާ (ފަހްެއ) ދުވަހެުގ ފުރުސަތްެއ ދީފައާިވނެކަަމށިާއ،  05 ަދުށްނ ޖަވާބުދާރީވަުމްށ 

  271ގެ    2014  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު (ތިނެއް) ގެ ކުށެއްކަމުން މިއީ ދިވެހި    03އަމަލަކީ ކުށުގެ ދަރަޖަ  

  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ ކުށެއްކަމަށާއި،ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރުންވެސް ވަޒީފާއިން

މޮިގުތްނ، މ. ައޮތޅު މަދަރުސެާގ ފައިސާއިާއ ހަރުމުދާަލ ުގޅޮޭގުތްނ ެއ ސްކޫލުގިައ ކުރަިއްށ ެގންދުެވުނ ިއްނޓަރނަލް  

ަކންކްަނ   ފައިސާާއބޭެހ  ސްކޫލެުގ  އެ  ފާަރތް  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ  ބަލާއުިރ،  ކަންކަަމްށ  ފާހަގޮަކށްފައާިވ  ޮއިޑުޓން 

  2017ހްައޓާފައަިވީނ މާލްިއޔަތު ާގނާޫނ ގަވާއިދާ ހިލަާފށަްކން ެއނގްެނ ޮއްނނައިރު، އަެކނަްކން ަރނަގޅުކުރަުމްށ  ބަަލ

ގިައ މ.ައޮތުޅ މަދަރުސަާއށް ޮފނިުވ ަމޝަްވާރ   2018ޖުލިައ    12ަވަނ އަހަރެުގ ހާިސުބތްައ ޮއިޑޓްކުރަުމށްފުަހ،  

ިއކަރާުދ ަމއްސަަލތްައ  ޮއިޑަޓހުގިައ ފާހަގޮަކށްފައާިވ  ެޖނެރަލެުގސްލާހުކުރަުމްށ  ައންގާފައީިވނަމަވްެސ،    ރ  އޮފުީހްނ 

ަވަނ އަހުަރ    2019  ިއްނ  ިމންިސޓީްރ  އްިސލާހޮުކށްފިައނުވަާކްނއާ ހަމައަށްވެސް    2019އޮގަސްޓު    15  ަކނަްކްނެއ

މިކަންކަން މިހެން ހުރުމުން މިއީ ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި  ިހނުްގުނ ިއްނޓަރންަލ ޮއިޑުޓން ފާހަގޮަކށްފައިވާކަަމށިާއ،  

އެންމެ   ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކަންކަން  ފައިސާގެ  ސްކޫލުގެ  ބޭނުންކުރުމުގައި  ވަސީލަތްތައް  އެންމެހައި  ފައިސާއާއި 
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 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮތުމާއެކު ސްކޫލުގެ މުދަލާއި ފައިސާ  އިސްވެރިޔާގެ އިހުމާލު އޮތްކަން 

ބެލެހެއްޓުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަން 

ން ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ  އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިނެތަތީއާއި، ފައިސާގެ އެންމެހައި ކަންކަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާން ދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި،  

ފައާިސ    ކޫލެުގ ފައިސާާއބޭެހ ހުރިހާ ކަމަކްުނ ރެެކން މަސައަްކތްކުރުމާއުެކ، ދައަުލތެުގއަެކނަްކްނ ޭނނގޭކަަމށް ުބނެ ްސ 

އަމަލޮުކްށ،   ހިލަާފްށ  ޮކްނޑްަކާޓ  އްޮފ  ޯކްޑ  ގަވާއިދިާއ ސިވްިލ ސަރވިސެްގ  މާލްިއަޔުތ  ދައަުލތެުގ  ެގނުްގޅުމުގިައ 

އެއްޗަަކށް   އިެއްނ  ޭބނުންކުރުމުގިައ  ވަސަީލްތތްައ  ެއންމެހިައ  އޮފީހެުގ  އިަދ  ފިައާސ  މުދަލިާއ  ސަރުކާރެުގ 

ެހިޅ ފާަރތް އަމަލޮުކށްފައިވަާކްނ ޮއިޑޓް ިރޕުޯޓްނ އެނެގްނ ޮއްނނާތީއިާއ،  ގެއުްލންވާެދނެފަަދ ޮގތަަކށް މައްސަަލ ުހަށ

ފައާިސ ބެލެހްެއޓުމުގިައ ވަަރްށ ޮބަޑށް ފަރުވުާކޑޮަކްށ މަސްއޫލިއަްޔތިާއ ިޒންމާ ނަގާފިައނުވަާކްނ ެއނެގްނ ޮއތްއުިރ،  

ހާަވ މުވައްޒުަފްނާނ  އުިރޝާދުދީފިައނާުވތީއިާއ،  މުވައްޒުަފްނަނށްވްެސ  ފުރިހަަމ  އެެހްނ  މަސައަްކްތތައް  ލުކުރޭެވ 

ނުކުރުމެުގ ަސަބުބން ެއ މުވައްޒުަފްނނާމުެދ ައަޅންޖޭެހ އިސްލީާހ ިފޔަަވުޅ ައޅާފިައނާުވތީ، މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ  

ތް  ިއތަުރށް ވަޒީފާގިައ ބަހްައޓައިިފނަަމ، ސްކަޫލށް ގެއުްލްނތަކްެއ ލިބެިގްނ ިހނގައާިދެނތީއާއި މައްސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރ

ގަވާއުިދ (ނ)   271ގެ    2014  ސިވްިލ ސަރވިސެްގ  މާއްދެާގ  ަނންބަރުގިައ    6.4އިަދ    6.1ގެ    ަވަނ  ަވަނ 

ަވނަ    272ެގ    2014  ސިވްިލ ސަރވިސެްގ ގަވާއުިދަބާޔންކުރާފަަދ ުކށްެއ ޮކށްފައާިވތީ، މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރަތށް  

ޖާަވބުދާރީވުމެުގ ފުރަުސުތ  މާއްދެާގ (ށ)  ަދުށން  ހިއަުމން    ިމންިސޓްރެީގފުަހ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރުމަށް  ިދނުމްަށ ގެ 

 ކަަމށިާއ، ެނރިސްޯސ ެމނޭޖަްމްންޓ ެއްނޑް ޑިޕޮެލޕެްމްނޓް ކިޮމޓީއްަށ ހުށެަހޅުމްަށ ެފްނަނ ކަަމްށ ަބާޔނޮްކށްފައާިވ

މަރުހަލާގިައ ައިދ  ގިައ މައްސަލައެއެްގ ތަހުގީގު    ަވަނ މާއްދެާގ (ނ)   258ެގ    2014ސިވްިލ ސަރވިސެްގ ގަވާއުިދ  

ުކތުން  ޝަރަީއަތްށ ުހށަހަޅާފައާިވ މުއަްދތުގިައ މުސާރޭަދ ޮގތްަށ ނުވަަތ މުސަާރނޭުދ ޮގަތްށ މުވައްޒަފްެއ އޮފަީހްށ ުނ

ގޭުޅ   ވަޒީފާާއ  މުވައްޒަފެއެްގ  ބަޔާނޮްކށްފައިވާކަަމށާއި،  ިލބިގެންވާކަަމށް  ކޮމަިޝަންށ  އްިހިތޔާރު  ަމނާކުރުމެުގ 

 މައްސަލައްެއ ޖެހިއެްހނަަމ، އްިސތްިސނާ ހަާލްތތަކުގިައ އެ ގަވާއާިދ ތައާރަޒުވާެދެނ ިނންމުމެއް  ަކންކަމުގިައ އެއްވްެސ

ދިވިެހ ސިވްިލ ސަރވިސެްގ ާގޫނާނ ނަުވތަ ރާއްޖޭގިައ އަމަލުކާުރ އެެހްނ ާގޫނނާަކ ހިލުާފނާުވެނ ޮގތެއެްގ މިަތން  
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ަވަނ    4ންވާކަަމްށ އިސެްވަބާޔންކުރުެވނު ގަވާއިދެުގ  ިނންމާުމ، އެފަަދ ިފޔަަވޅްެއ ެއޅުމެުގ ބުާރ ކިޮމަޝަންށ ިލބެިގ 

 މާއްދާގިައ ަބާޔންކޮށްފައިވާކަަމށިާއ، 

ާގނީޫނ ވަކީލެއެްގ އެހީތެރިކަމްެއ ނިެތ ަބާޔން ނިުދނުމަށިާއ، ބާަޔނުގިައ ސޮއިކުރަުމށް  ށް  މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފަރަާތ

ކްަނ ިހނގާފައިވާ ޮގަތށް ިމންިސޓްރީ    ެހޅި ފާަރތް ަވީނިއންކާރުކުރުމެުގ ފުރަުސުތ ލިބިފައީިވނަމަވްެސ، މައްސަަލ ުހަށ

ސޮއޮިކށްފައިކަަމާށ ަބާޔނެއީްދ  ެއިޑޔޭުކަޝަންށ  ވަޒީފިާއން  އްޮފ  ފާަރްތ  ުހށެަހޅި  މައްސަަލ  ިއތުުރްނ،  މެީގ  ިއ، 

ގާއިމޮުކށްފައާިވނެކަަމްށ ވަކިކުުރ އަދުލުވިެރަކްނ  އިޖުރީާއ  އަދުުލވެރިކަމިާއ  މުައޟީޫއ  ަބާޔންކޮށްފައިވަާކްނ    މުގިައ 

 ފާހަގަކުރެވެއެެވ.

އެދިފައިވަ .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފާަރްތ  ނީ،  މައްސަލަ  ުހށެަހިޅ  ސަރުކާރެުގ  ވަޒީފިާއްނ  މައްސަަލ  ވަކޮިކށްފައަިވީނ 

ަކްށ  މުދަލިާއ، ފައިސާއިާއ އޮފީހެުގ އެންމެހިައ ވަސަީލްތތައް ބުޭނންކުރުމުގިައ އިެއްނ އެއްޗަަކށް ގެއުްލންވާެދނެފަަދ ޮގަތ

މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ އަމަލޮުކށްފައިވަާކްނ ިމންިސޓީްރ އޮފް ެއިޑޔޭުކަޝުންނ ކުރަިއށް ެގނިްދަޔ ިއްނޓަރންަލ  

އްޮނާނތީއިާއ ެއނެގން  ރޯިޕުޓން  ފަރުވާކުޑޮަކށް    ، ޮއިޑްޓ  ޮބޑްަށ  ވަަރްށ  ބެލެހްެއޓުމުގިައ  އެފާަރތެުގ  ފައާިސ 

  މުވައްޒުަފްނަންށ   ަކނޑެައޅިފިައ ޮއްނަނ އުސުޫލްނ  ަކްނ ެއނެގްނ ޮއަތތީއާއި، އަދޮާކށްފިައނާުވމަސްއޫލްިއަޔތިާއ ިޒނާްމ  

ހަވާލޮުކށްފިައނާުވތީއިާއ އެ    ، މަސައަްކްތ  ަސަބުބން  ފުރިހަަމނުކުރުމެުގ  ހަވާލުކުރޭެވ މަސައަްކްތތައް  މުވައްޒުަފްނާނ 

، ދިވިެހ ސިވްިލ ސަރވިސެްގ ގަވާއުިދ  މުވައްޒުަފްނާނ މުެދ ައަޅނާްވ އިސްލީާހ ިފޔަަވުޅ ައޅާފިައނުވުމެުގ ަސަބބްުނ

އިަދ    6.1ަވަނ މާއްދާގެ (ނ)    271ެގ    2014ާއ ހިލާފުވެފައާިވީތ، ދިވިެހ ސިވްިލ ސަރވިސެްގ ގަވާއުިދ    2014

ަވނަ    3ގެ    ަވަނ މާއްދަގެ (ނ)   47ަވނަ ަންނބަރްަށ ރާިއޔަތޮްކްށ، ދިވިެހ ސިވްިލ ސަރވިސެްގ ާގޫނނެުގ    6.4

ަންނބަރެުގ ަދުށންކަމްަށ ަކނޑައަޅިައ، މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ އެދިފައާިވ ފަދިައްނ ވަޒާީފ ައނބާުރ އިއާދޮަކށިްދނަުމްށ  

ހަމައްެއެނތްކަމްަށ   ާގޫނީނ  އަމުރުކާުރނެ  މައަްޗްށ  ކިޮމަޝުނެގ  ސަރވްިސ   މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިސިވްިލ 

 ވެ.  ފާހަގަކުރެވެއެ ނިންމައިދިނުމަށްކަން
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ގުޅި .5 ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  ގެމި މައްސަލައާ  ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ  ން ަޝފަހީ ހެކި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ފުރުސަތު ދެވުމުން،  

ހެ ަޝފަހީ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ހުށަހަޅާފައި  އްކެއްއެއްވެސް  ފަރާތުން ނުވާކަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިގޮތުން، 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިވެރިންގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ހެކިވެރިން  

 ޑރ ޢަބްދުލް މުޙްސިން މުޙައްމަދު  .5.1

 މުޙައްމަދު ޢަލީ   .5.2

 އަންވަރު ޢަލީ   .5.3

 ހެކިބަސް ދިނުމަށް އިއުތިރާޟްކޮށްފައިވާތީ، އެ ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ނެގިފައެއް ނުވެއެވެ.  

) A070507(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ގ. ދިލްކަްޝ / މާލެ   .5.4

ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ގައި ވަޒީފާއާ  2021އޮކްޓޫބަރު    13ގެ ހެކިބަސްވަނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  

 ފައެވެ.  ގާ(ދެއެއް) ވަނަ އަޑުއެހުމުގައި ނަ  02ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި މައްސައިގެ 

މައްސަލަ .6 މިވާ  ފަރާތުގެ  އިހުށަހެޅިފައި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވާސިލުވުމަށްޓަކައި،  ނިންމުމަކަށް  އަދުލުވެރި  ގައި، 

 އާއި، (ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު)    2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ގާވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ސަރވިސްގެ ސަރވިސްގެނޫގާ  ސިވިލް  ސިވިލް  ދިވެހި  ދަށުން،  ނާއި  ވަޒީފާއިން  މުވައް   ގަވާއިދުގެ  ޒަފަކު 

ސަބަބެއްއޮވެ އެކަށީގެންވާ  މައުޫޟ، ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ގާއިމުކުރުމަށްފަހު   އީގާއިމުކުރަންޖެހޭ   ، އަދުލުވެރިކަން 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި، މައްސަލަ  

ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ    އެދިފައިވާގޮތަށް  ހުށަހެޅި  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ބެހެއްޓި  ގޭގައި  ނުދީ  މުސާރަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި،  ފުރިހަމަނުކޮށްކަމުގައި  އިޖުރާއަތްތައް 

 ދެކެމެވެ.  ގައިދޭންޖެހޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމުއިއާދަކޮށް މުއްދައްތަށްވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއެކު އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއަކީ އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ  ަމ .7

(ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު)   2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ގާގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު،  

 ވަނަ މާއްދާގައި  27ގެ 

ފާއިން ަވކިކުރުމާ ުގޅިެގން، އެމުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ ޝަކުާވއެއް ނުަވތަ ދަޢުާވއެއްގައި، އޭނާ ވަޒީފާއިން ަވކިކުރި  "މުަވއްޒަފަކު ވަޒި

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

 އި ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ޒިްނމާއެކެެވ."ޙާލަތުތަކުގަ 

ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން އިބާރާތުން  ގުޅިގެން،    ،މި  މައްސަލައާ  ފާަރތްުނ  މި  ުހށެަހިޅ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  މައްސަަލ 

ފާަރްތވަޒީފާއިން   ވަކިކުރުމުގައި    ެއ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިކަން  އިޖުރާއަތުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަކިކޮށްފައަިވީނ  މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރތުގެ ވަޒީފިާއްނ މައްސަަލ ުހށެަހޅި ފަރްާތ  އި  މައްސަލައަިގުހށެަހޅިފިައ މާިވ   .8

ޮއްނނަކަމިާއ،   އެނެގްނ  ނެތަިކްނ  ިދނުމްެއ  ނަންބަރު  ޯނޓިހްެއ  ހައިކޯޓުގެ   HC-A/77/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ގައި ގަޟިއްޔާ 

ތެރޭ  ތަރަހައިެގ  އެޤާނޫނުެގ  ބަލާއިރު،  ޤާނޫނަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ަވޒީފާއިން  ަގއި"...  ނުލައި  ދިުނމަކާ  ނޯޓިހެއް  މުަވއްޒަފަކު،  ހިމެޭނ 

ޤާނޫުނެގ   ަވޒީފާއާބެހޭ  ހަމައެކަނި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ    23ަވކިކުރެޭވނީ  އެމާއްދާަގއި  ޙާލަތުަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މާއްދާަގއި  ަވނަ 

 އެނޭގކަމާއި، ..." ޮގތުެގމަތިންކަން

ވަކޮިކށްފައަިވނީ  މިފަދިައްނ ަބާޔނޮްކށްފައިވުުމްނ، މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރތެުގ ވަޒީފިާއްނ މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ  

 ؛ނަޒަރުކުރިއިރު ަވނަ މާއްދާާއ އެއޮްގތާްވ ގޮތުގަެމިތނޯްތ  23  (ވަޒީފާާއބޭެހ ާޤޫނުނ) ެގ  2/ 2008ޫނުނ ަނންބުަރ  ާގ

 



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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24 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
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ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން"    23(ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު) ގެ    2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ާގ .8.1

އް ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް  ތެމި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ދެ ަޝރު

އަދި އެނޫންވެސް    ގަޟިއްޔާ  HC-A/208/2010އަދި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 ؛ކީތަވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި، އެ ދެ ަޝރު 

 އެކަށީގެންނުވުން އަދި  ގުލާ ހް) މަސައްކަތުގެ އ1ަ( 

  ވަޒީފާދޭ މެއްކަމަށް  ) ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެ ކަ 2( 

 ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ    (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީ ޔާކޮށްފައިވާ މައުޫޟންއިސްވެބަ .9

 ގައި ގަޟިއްޔާ   HC-A/88/2014ނަންބަރު 

އިތުރަށް   ަވޒީފާަގއި  މުވައްޒަފަކު   ... ވަޒީފާ"  ުނަވތަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ެގއްލުްނތަކެއް  ބެހެއްޓުމުން  ތަނަށް  އަދާކުރާ 

މަސައްކަތުެގ އެމުވައްޒަފެއްެގ  ބަލާ،  ފަރާތުން  ަވޒީފާދޭ  ފަރާތުްނ   ލިބިދާނެކަމަށް  ވަޒީފާދޭ  ނޫންކަމަށް  ރަނގަޅު  އަޚްލާޤު 

ތަޠްބީޤުކުރި ހަމައަކީ އެކަށީެގންާވ ހަމައެއްކަމަށް ާވންޖެހޭނެކަމަށާއި،  ފަރާތުން   ނިންމުމުަގއި، އެނިންމުމަށް ާވސިލުުވމަށް ވަޒީފާދޭ

ހަމަ ފަރާތަށް  ދިެވހިރާއްޖޭގެ  ވަޒީފާދޭ  ަވކިނުކުރެޭވނެކަމަށް،  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެކަނި  މައްޗަށް  ފެނުމެއްެގ   ފެންނަ 

 އޮްނނަކަމާއި،  ފައިާވކަން އެނެގންޤަޟިއްޔާަގއި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށް HC-A/24/2010ހައިކޯޓުެގ ނަްނބަރު 

ދެަވނަ ޝަރުޠުކަމަށްވާ، "އެމުވައްޒަފަކު  ަވނަ މާއްދާ ެގ (ހ) ެގ ދަށުން ފުރިހަމަާވްނޖެހޭ  23އަދި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

ނުފެނުްނ" ވެސް ބަލާއިރު، ކުރެޭވނޭކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް   ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގްނާވ ހަމަތަކަށް

ވަޒީފާގައި ފަރާތަށް ނުފެނުނު ހަމައަކީވެސް   ފުރިހަމަާވނީ އެމުަވއްޒަފަކު  ވަޒީފާދޭ  ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް 

 ހަމައަކަށް ެވެގންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނޭގކަމާއި، ... " އެކަށީެގންާވ

  ވަކޮިކށެްގްނ   ަވޒީފިާއްނ  މުވައްޒަފުަކކަމާއި،  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ  ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަދައިން  މި

ވަކޮިކށްފައަިވީނ    ، މައްސަލައެއްގިައ  ުހށެަހޭޅ ވަޒީފިާއްނ  އެކަށެީގންވާ  ައމުވައްޒުަފ  ނަުވަތ  ިނންމުމުަކްނޯތ  ދުލުވިެރ 

ެދ   ބެލުމުގިައ  އޮވެެގނޯްތ  ފުރިހަަމާވންޖެހޭކަމިާއަސަބބްެއ  މުައޫޟ  ، ުއންސުރްެއ    ދުލުވެރަިކްނ  ައ  ީއއީެއ 

(substantive fairness)    އިޖުރީާއ އިމުކުރެވިފައޭިވޯތ  ާގ  (procedural fairness)ވެރަިކްނ  އަދުުލއިަދ 



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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24 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
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ަނންބުަރ    ، ބުެލނަްކްނ ހައޯިކޓެުގ  ިއން  ަގޟްިއާޔ  HC-A/134/2011އިާއ    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖެޭގ 

ޔާރުކާުރ  ިހފާަރތުަކްނ    ވަޒީފޭާދމުވައްޒުަފްނ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރަުމްށ    ، ދުލުވެރިކަމީަކައ  ީއ ެއނގޭކަމިާއ، މޮިގުތްނ މުައޫޟ

ޔާރުކުރާ  ިހދުލުވިެރ ަސަބބަަކށްވުމެުގ ިއތުުރްނ ެއ  ައފަަދ   އަސާސްެއ އީެއ މުވައްޒަފުަކ ވީަޒފިާއްނ ވަކިކުރަުމްށ ހުއްދަކާުރ

އިޖުރީާއ    ، ހަމަކަުރންޖޭެހ ެއންމެހިައ ުއންސުުރތްައ ފުރިހަމަވެފައޭިވޯތ ބުެލނަްކްނ ެއނގޭކަމިާއއަސާސެއެްގ ަދުށްނ ފިުރ

ވަކިކުރަުމްށ    ، އިމުކުރުމީަކާގވެރަިކްނ  އަދުުލ ވަޒީފިާއްނ  ާވައމުވައްޒަފުަކ  ިނންމުމަަކްށ  ލުވަުމްށޓަކައި  ިސދުލުވިެރ 

ިއ ފުރިހަމަކަުރންޖޭެހ  ބެލުމުގައި  ބުެލންތައް  ފުރިހަމަކުުރނަްކްނބަަލންޖޭެހ  ހައޯިކުޓން    ، ޖުރަާއތުތްައ  ދިވެހިރާއްޖެޭގ 

އެެހްނ މައްސަަލތުަކން   ތުަކްނނިާއ ެއ ަގޟްިއާޔިނންމަވާފައާިވ އިސްވެެދްނނުެވުނ   ިނންމަވާފައާިވ ިމބަާވތުގެ  ޯކޓުން 

 ެއނެގްނ އޮވެއެެވ. 

މައުޫޟގާ  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  .9.1 ދުލުވެރިކަން  އަ  އީ އިމުކުރަންޖެހޭ 

(substantive fairness)  ާ؛ އިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީ ގ 

ވަކިކުރުމްަށ   .1 ވަޒީފިާއްނ  މުވައްޒުަފން  ފާަރުތްނ  މުވައްޒަފުަކ  ިހވަޒީފޭާދ  އީެއ  އަސާސްެއ  ޔާރުކާުރ 

 ؛ދުލުވިެރ ަސަބބަަކށްވުމެުގ ިއތުުރްނައވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރަުމްށ ހުއްދަކުރާފަަދ  

ުއންސުުރތައް  ިހެއ   .2 ެއންމެހިައ  ފުރިހަމަކަުރންޖޭެހ  ަދުށްނ  އަސާސްެއެގ  ޔާރުކާުރ 

 އަދި ؛ ފުރިހަމަވެފައާިވނަމަކަމިާއ

ވަކިކުރުމުގިައ  ިހެއ   .3 ވަޒީފިާއން  މުވައްޒުަފ  ަދުށްނ  އަސާސެއެްގ  ފާަރުތން    ވަޒީފޭާދޔާރުކާުރ 

 ؛ކީ އަެކށެީގނާްވ ހަމައަަކްށ ާވނަމަަކްނ ޮކށްފައާިވ ހަމަައތުބުީގަތ

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

 ޯކުޓްނ ނިންމަވާފައާިވ ިމ ބާވަތެުގ އެެހްނ މައްސަަލތުަކްނ އެނެގްނ ޮއްނނަަކން ފާހަގަކުރެވެއެެވ. 
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ަންނބަރު    ދީފައާިވ  ފާަރތްަށ  ެއ  ވަކޮިކްށ   ވަޒީފިާއްނ  ފާަރްތ   ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ .10 ކިޮމަޝނެުގ  ސަރވްިސ  ސިވްިލ 

(2)CSC/2021/00275   )16    ެއ ފާަރތް ވަޒީފިާއްނ ވަކިކިުރ ަސބަބެއްކަމުގިައ،   )  2021މިާރުޗ 

  6.1ވަނަ ނަންބުަރެގ    6ރިާއ  ވަނަ ނަނަްބ  1ވަނަ މާއާްދެގ (ނ) ެގ   271ެގ   2014  ިސިވްލ ސަރވްިސެގ ަގވިާއުދިދެވިހ  " 

  3ވަނަ މާއާްދެގ (ނ) ެގ   47ވަނަ މާއާްދެގ (ނ) ެގ   47ިދެވިހ ިސިވްލ ސަރވްިސެގ ޤާނުނުެގ  ައްށ ިރާޢަޔތޮްކްށ 6.4އިަދ 

 " ވަނަ ނަންބުަރެގ ަދށުން

ފާހަގަކުރެވޭއުިރ،   ަބާޔންކޮށްފައިވަާކން  ގަވާއުިދ  ިދކަަމްށ  ސަރވިސެްގ  ންަނބުަރ ަގއަށް    2014ވިެހ        ވާއުިދ 

2021/R-141  2014ވާއުިދ ަނންބުަރ  (ަގ/R-311   )ަވނަ    8 ައްށ )  2014ވިެހ ސިވްިލ ސަރވިސެްގ ގަވާއުިދ  ިދ

ިއ)  ިއޞާްލުޙ ެގނައުމެުގ ގަވާއުިދ  ަދުށން  ެގނައުމެުގ ކިުރން  ުހާލްސގެ  ގަވާއުިދ  ދިވިެހ ސިވްިލ ސަރވިސެްގ  ތައް 

 ގިައ، ެގ (ނ)  މާއާްދ  ަވަނ   271ެގ    2014

ދަށް ކުރުން، ވަޒީފާއަށް ނުކުތުްނ މަނާ  'މި ދަރަޖައިެގ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ، އެކުށެއްެގ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި، ަވޒީފާެގ ފަންތި

 .ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރެިވ ދާެނއެެވަގާވއިދުަގއިާވ ޮގތުެގ މަތީން  ކުރުން ނުަވތަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރުްނވެސް

 :)(ތިނެއް 3ވަޒީފާެގ ކުށުެގ ދަރަޖަ 

... 

 ؛ކުރުމުަގއި . ސަރުކާރުެގ މުދަލާއި، ފައިސާއާއި، އޮފީހުެގ އެންމެހައި ވަސީލަތްތައް ބޭުނން 6

 '.. އިހުމާލުުވން ނުަވތަ ަނހަމަޮގތުގައި އެއިން އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުނ6.1ް

 ، ގައިގަޟިއްޔާ HC-A/280/2012ތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު އިބާރާ މި

 ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ފޮނުިވ ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު...  '

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

ފޮނުިވ ަވކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ސަބަބުތަކެއް   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ލިއުމުަގއި 

މުަވއްޒަފު    ،ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިީވނަމަެވސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެޭވނެކަމާއި މެރިން ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑްެގ  ޕްރިސިޝަން

ަވކިކުރި ސަބަބުތަކެއް   ވަޒީފާއިން  އެހެން  ފިޔަަވއި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ލިއުމުަގއި  ަވކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުކަމަށް 

 ،  ރިޢާޔަތްކުރެުވމަކީ މުަވއްޒަފުްނެގ ޙައްޤުތައް ގެއްލިެގން ހިނަގއިދާނެކަމެއްކަމާއިއެސަބަބުތަކަށް، ހުށަހަޅައި



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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24 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
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ޖެހޭނީ   ،އެހެންކަމުން ބަލަން  ވަޒީފާއިން  ،މިމައްސަލާގައިވެސް  ޢަލީ  އޭާނ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ސިޓީގައި  ފޮނުިވ  ަވކިކުރުމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު  ސަބަބު  ަވކިކުރި  އޮތްތޯއާއި އިވެސްޙަޤީޤަތުގަ   ،ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިްނ    ،އެސަބަބު  އެއީ  އޮތްަނމަ  އަދި 

 '… ،ަވކިކުރުމަށް އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްތޯކަމާއި

ކަނޑައަޅުއް ބަޔާންކޮށް  އިބާރާތުން  ވަޒީފާއިން  ވާމި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައިވެސް  މި  ފައިވާތީ، 

  2014ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ގާއިމްދަލުވެރިކަން  އަ  މައުޟޫއީވަކިކުރުމުގައި  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި، ފައިސާއާއި،    6.1ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ    271ގެ  

އިހުމާލުވެފައިވޭތޯ   ބޭނުންކުރުމުގައި  ވަސީލަތްތައް  އެންމެހައި  އެއްޗެއް  އޮފީހުގެ  އެއިން  ނަހަމަގޮތުގައި  ނުވަތަ 

 ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

 CSC/2018/00873(3)އިސްލާހޮުކށްފައިވާކަަމްށ ަބާޔންކޮށްފައާިވ ސިވްިލ ސަރވްިސ ޮކިމަޝނެުގ ަންނބުަރ   .10.1

) "ވަޒާީފ ބަދުަލ ކުރެއިްވ ިޗްޓ" އްަށ ނަޒަރުކުރާއުިރ، މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރތެުގ ވަޒީފާ  2018އޮކޫްޓބުަރ    22( 

ގިައ    2015ޖުލިައ    30ސްކްޫލ ެއޑިްމންިސޓޭްރޓަރ އްަށ  ެޑޕުިއީޓ ޕިްރނިްސޕްަލ ެއޑިްމންިސޓޭްރަޝްނ ިއްނ  

 ބަދަލުކުރެވިފައިވަާކްނ ފާހަގަކުރެވެއެެވ. 

ާއ ުގޅެިގްނ މްައސަަލ ރައްދިުވ ފާަރުތްނ ުހށަަހޅާފައާިވ "ވަޒާީފ ަބާޔްނ" އީަކ މައްސަަލ ުހށެަހިޅ  ިމ  މައްސަަލ .10.2

ޕިްރނިްސޕަލެއެްގ މަގަާމށް   ގައި ސޮއިކޮށްފައާިވ ވަޒީފެާގ ަބާޔނެއަްކްނ    2015ެފބުރުވަރީ    01ފާަރްތ ޑެޕުިއޓީ 

ްޓ ވަޒީފާާއބޭެހ  ފާަރުތްނ  ރައްދިުވ  މައްސަަލ  ޮއތްއުިރ،  ގައި    2021އޮގަސުްޓ    11ރިައބުިއނަލްަށ  ެއނެގްނ 

ުހށަަހޅާފައާިވ "ސިވްިލ ސަރިވްސ ކިޮމަޝުންނ ުހށަަހާޅ ފަުރތަަމ ަބާޔްނ" ިއްނ މައްސަަލ ުހށަހިެޅ ފާަރތެުގ މަގުާމ  

ބަދަލުކުރެވިފައަިވީނ   މަގަާމށް  މަގާމެުގ  ެއޑިްމންިސޓޭްރޓަރެގ  ޕިްރނިްސޕަލެުގ  ެޑޕުިއީޓ  ސޮއިކުރެވިފައިއާެވ 

ިއންކާރޮުކށްފިައނުވަާކްނ    ަޔުތތަކާއެކުކަމްަށ ބަޔާނޮްކށްފައިވާއުިރ، މައްސަަލ ުހށެަހިޅމަސްއޫލްިއ ފާަރުތްނ އެކަަމށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެެވ.  



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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24 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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ވަޒީފެާގ   ފާަރތެުގ  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ  ރާިއޔަތްކުރާއުިރ،  ަބާޔންަށ  ވަޒާީފ  އިސެްވަބާޔނޮްކށްފައިވާ  މޮިގުތްނ 

ތެރޭގިައ، އިދީާރ މުވައްޒުަފނެްގ މަސައަްކްތތައް ސިވްިލ ސަރވްިސ ކިޮމަޝުންނ ހަމަޖައްސާފައާިވ  މަސްއޫލްިއަޔތެުގ  

ސްކޫލެުގ އާިދީރ  ރކްސީްދ ައްޕޭޑްޓ ކުރުމިާއ،  ްނ ުސޕަވައިޒޮްކށް ްސޓްާފ ެއޕްރައިޒްަލ ފްޯމތައްފުރާ ަމުށއުސޫލެުގ ަދ

އަެކްނ  ރާވައި،  ިހނާގނޮޭގްތ  ދުވަަހށް  ދުވުަހްނ  މަސައަްކތްތައް  ަކްނތައްތްައ  ެއ  ލައާްވ  މުވައްޒުަފްނ  ކާަމބޭެހ 

ކުރުވުމިާއ، ހަމަޖެހިފައާިވ އުސުޫލތާަކ އެއްގަޮތށް ސްކޫލެުގ މުދަލިާއ ފައާިސ ބެލެހްެއޭޓނެ ގްޮތ ރާވިައ ިހނުްގން  

 ހެިމނަޭކްނ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ަޝަންށ ދީފައާިވ ަބާޔނުގިައ،  ޔޭުކެއިޑގިައ މިންިސޓީްރ އްޮފ    2019ނެޮވްނބުަރ    07މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ   .10.3

އޮފުީހްނ    2018ޖުލިައ    12 ެޖނެރަލެުގ  ޮއޑިޓަރ  މަދަރާުސގައި  ައޮތުޅ  ަމޝްވާަރ  މ.  ހަވާލޮުކށްފައާިވ  ައށް 

އިސްލާހްކުރެވިފިައނަުވީނ  ކަނަްކްނ  ފާހަގޮަކށްފައާިވ  މުވައްޒުަފ    ކަރުދާހުގިައ  އިައ  މަސައަްކތްކުރުަމން         ބަޖެޓް 

  2019ޫޖްނ    25ެއ ތާރީހެުގ ފުަހްނ    ުމންކަަމށިާއ، ެގ ފަހްުނ އޮފަީހްށ ާހޟިރުވެފިައނުުވ  2018ޑެިސްނބުަރ    2

ެގ ިނޔަަލްށ ިލޔުުމން ހަވާލޮުކށްފިައނިުވނަމަވްެސ، ެއ މަސައްކްަތ އެެހްނ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލޮުކށްފައާިވނެކަަމށިާއ،  

ހަވާލޮުކށްފިައނަުވީނ   ިލޔުުމްނ  މަސައަްކތް  ޕިްރނިްސޕަލްެއ    2019ލިައ  ުޖ  25ެއ  ސްކޫލުގިައ  ނިޔަަލށް  ެގ 

 ްސ ޖާަވބްެއ ިލބިފިައނުވާކަމަށިާއ،  ެނތުުމންކަަމށާއި، މަިކން ޯޒންގެ ޯކިޑޭނޓަރްަށ ިލޔުުމން ެއންގުމުނެްވ

މުވައްޒުަފްނަންށ  އިސެްވަބާޔނޮްކށްފައިއާެވ ެއންމެހިައ  ދާއިރެާގ  ކިުރ  ޮއިޑްޓ  ކަރުދްާސ    މަޝްވާަރ 

ަވަނ އަހުަރ ސްކަޫލްށ ބަދަލުވި    2019ާވނެކަަމށިާއ، ނަމަވްެސ ސްކޫލެުގ އެެހްނ މުވައަްޒުފްނ އިަދ  ހިއްސޮާކށްފިައ

ޕިްރނިްސޕަަލްށ ިމ ަމޝްވާަރ ކަރުދްާސ ހިއްސޮާކށްފިައނަުވީނ ޮއިޑްޓ އޮފީހެުގ ޓުީމްނ އެފާަރތްތަކާ ހިއްސާކުރަުމްށ  

 ލަފާދީފިައނާުވތީކަަމށިާއ،  

ްށ އިސްލީާހ  ުއޅީޭތ ފަރުހުާދ ުމޙައްމަަދ  އަމިއަްލ ަކންކަމުގިައ ިގނަވުަގތު ބޭރުގިައރަސީްމ މަސައަްކުތ ވުަގތުގައި  

އިސްލާހޮުކށްފިައނުވުުމްނ   އަމުަލތްައ  ފާަރތެުގ  ެއ  އަެއށްފަހުވްެސ  ައޅާފައާިވނެކަަމށިާއ،  ގިައ    2019ިފޔަަވުޅ 

ައާޅ ިފޔަަވޅްެއ  ިއތުރު  ނަމަވްެސ  ނަސަޭހތްދެވިފައާިވނެކަަމށިާއ،  އެފާަރުތން  ފިައނަުވީނ  ައނަގބުަހްނ  އަެކްނ 



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ގިައ ުމޙައްމުަދ ފަރުހަާދްށ މ. އޮަތުޅ މަދަރުސާގެ    2019ޫޖްނ    25ތަކުރުާރނުކާުރނެކަމެުގ އުއްމީދުގައިކަަމށިާއ،  

ގިައ އެފާަރތް ެއ މަސައަްކތް    2019އޮގްަސުޓ    15ފައިސާާއބޭެހ މަސައަްކްތ ިލޔުުމން ހަވާލޮުކްށ ސޮއޮިކށްފައިވާއުިރ  

ބަލިައ ޯންނާނނެކަމަށް  ކޭުރޯތ  ިލޔުުމން  އަެކން  ނަމަވްެސ  ނަސަޭހތްތެރިވެފައާިވނެކަމިާއ،  ައނަގބުަހން   

 ަބާޔންކޮށްފައިވަާކްނ ފާހަގަކުރެވެއެެވ،  

 ތިޖޫރީގިައ  ެގެގ ިނޔަަލްށ މ. އޮަތުޅ  މަދަރާުސ  2019އޮގްަސޓު    15ްނ  ިއ  2018ަޖނަވީަރ    01މެީގ ިއތުުރްނ،  

ބާކީއެއް ބެލެހްެއޓިފިައނަުވނީ އެ މަސައަްކްތ ހަވާލުކޮށްފައާިވ މުވައްޒަަފށް އަެކން ކުރަުމށް  ބަހްައޓާފައާިވ ފައިސާގެ  

ިއން ެފށެިގން ތިޖޫރީގެ ބީާކ ބަލަހްައަޓން    2019އޮގްަސޓު    26ބުަހްނ ެއނގުުމންވެސް ޮކށްފިައނާުވތީކަަމށިާއ،  ަގައނ 

 ަފށާފައާިވނެކަަމށިާއ،  

ރުސެާގ ތިޖޫރީގިައ ހިުރ ފައާިސ ުގނިއުިރ، ތިޖޫރީގިައ ުހްނަނންޖެހޭކަަމްށ  ގިައ މ. ައޮތުޅ މަަދ  2019އޮގްަސުޓ    25

އަދަަދށްވެުރ   ލިާރ)  254.95/ - ިރޯޕޓުކޮށްފައާިވ  ފްަސ  ނުވަދަިހ  ރިުފާޔ  ަހތުަރ  ަފންސްާސ  (ދުއިސްައްތ  ރ. 

 ށާއި،  ިއތުރުވެފައަިވީނ ތިޖޫރީގިައ ބަހްައާޓ ފައާިސ ެއނެްމ ފުރިހަމަައށް ބެލެހްެއޓިފިައނުވުުމންކަަމ

މަދަރުސެާގ ތިޖޫރީގިައ    2018ޑެިސްނބަރު    31 (ތިރްީސ ައށްހްާސ    38،110.31/ - ެގ ނިޔަަލްށ މ. އޮަތޅު 

އަށް ކުރީމަހެުގ ބާކީގެ    2019ަޖނަވަރީ    1އެއަްސތަޭކ ިދޔަ ރިުފޔާ އްެއތިރްީސ ލިާރ) ހުރިކަމްަށ ދައްކާއުިރ،  

ުރ ލިާރ) ތިޖޫރީގައި ހުރިކަަމށް ދައާްކ ަސބަބިާއ،  (ދިހަހްާސ ަހތަރަުސތަޭކ ާސޅީސް ހަަތ   10،400.44/ - ޮގތުގިައ  

އަދަަދށްވެުރ   2019އޮގްަސޓު    25ިއން    2018ޖުލިައ    10 ުހްނނަންޖޭެހ  ތިޖޫރީގިައ  ނިޔަަލްށ                    ގެ 

ރ. (ދިހަހްާސ އައަްސތަޭކ ތިރީސް ނަުވ ރިުފޔާ ދަިހ ލިާރ) އަކީ ޮކން ފައިސާއެއްކަމްެއ ޭނނގޭ  10،839.10/ - 

ަސަބބީަކ ފައިސެާގ މަސައަްކްތ ކުރުަމްނ ިދަޔ މުވައްޒުަފ ކުއްލިއަަކްށ އްިސތިއާުފ ިދނާުމ ުގޅިގްެނ އަެއށްފުަހ ެއ  

 ަކްތ ކޮށްފައިނާުވތީކަަމށާއި،  މަސައަްކްތ ހަވާލުކުރެވިފައާިވ މުވައްޒުަފ ެއ މަސްައ
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ެގ ިނޔަލްަށ މ. ައޮތޅު މަދަރުސެާގ ފައާިސ ިލޭބ ަކންތްައތަކުގެ    2019އޮގްަސުޓ    15ިއްނ    2018ަޖނަވީަރ    01

ބަހްައޓާފިައ، ސްކުޫލން ތްައޔާރުކުރާ ޕަޭމްންޓ ވުައޗަރުގެ  ސްކޫލުގެ ފާަރުތން ިލބޭ ފައިސެާގ ދުވަހު    ، ރަޖްިސޓީްރ

ރަޖްިސޓީްރ، ސްކޫލެުގ އެކުައްންޓތުަކްނ ފައާިސ ނެގުމްަށ ތްައޔާރުކިުރ ޗްެކތަކެުގ ރަޖްިސޓީްރ، ސްކުޫލްނ ަޕބްލިކް  

ސްކުޫލްނ   އިަދ  ިލުބނު  ސްކަޫލްށ  ފޯރްމ،  ޓާްރންސްފަރ  ކާުރ  ޓާްރންސްފަރ  ފައާިސ  އެކުައންޓްަށ  ޭބންްކ 

ފައިލޮްކށްފިައނުުވ ިލޔިެކުޔްނ  ިއުމތްައޔާރޮުކށްފައާިވ  އެއޮްގަތްށ  ެގ  ގަވާއާިދ  ޮފްތތްައ  ރަސުީދ  ފައިސެާގ  ތުުރްނ 

ެއންމެ ފުރިހަަމ މައުލާޫމތު ިލބިފިައނެތުުމްނނިާއ ިގަނ    ެގ ތްައޔާރޮުކށްފިައނަުވނީ މައްސަލަ ުހށެަހިޅ ފަރަާތށް އެކުަމ

 ފައިސާއިާއ ުގޭޅ  އެެހްނ މަސައަްކްތތްައ ކަުރންޖެހުމެުގ ަސަބުބންކަމުގިައ ަބޔާނޮްކށްފައިވުމެުގ ިއތުުރްނ، ސްކޫލެުގ

ިޒންމާ   ެއ  މުވައްޒުަފ  ހަވާލޮުކށްފައާިވ  ކުރަުމްށ  މަސައަްކްތ  ެއ  ނުކުރެވަިވީނ  ަކނަްކންވްެސ  އެެހނެިހްނ 

   ކަަމށިާއ، އަދޮާކށްފިައނާުވތީކަމްަށ ަބާޔންކޮށްފައާިވ

އަްކ  ރ. (އެއަްލ106،395.72/ - ގެ ިނޔަލްަށ   2019އޮގްަސޓު    15އްިނ   2018ަޖނަވީަރ   01މެީގ ިއތުުރން،  

ދަިހ ެދ ލިާރ) ގެ މުދަލިާއ ހިދަުމށް ަތނަށް ބަލައަިގތަްކން ެއނެގން  ްތހަހްާސ ިތނަްސތޭކަ ނުވަދިހަ ފްަސ ރިުފާޔ ަހ 

ެނތްއުިރ އިަދ ޕަރޗްޭސ އޯޑުަރ ތްައޔާރޮުކްށ އޭގިައ މުދިާލުބނުކަމަށް ިލޔެފިައނިުވނަމަވްެސ ެއ ފައާިސ ދައްކާފައަިވީނ  

 ެއ މުދަލީަކ ަތންަށ ިލބިފައާިވ މުދަާކްނ ަކށަވަރާުވތީކަަމށްކަމަށިާއ،  

ރ. (ާސޅީސްހްާސ ަހތަްސތަޭކ ހްަތ ރިުފާޔ ަހތްދަިހ  40،737.77/ - މަދަރުސެާގ ޭބންްކ އެކުައްނޓުގިައ  މ. ައޮތުޅ  

ިއްނ ފެށެިގން    2018ަހްތ ލިާރ) ިއތުރްަށ ހުރި ަސބަބީަކ ފައިސެާގ މަސައްކްަތ ކިުރ މުވައްޒުަފ ޑެިސންބުަރ  

ްއ ިނންމާފިައނުވީާތ، އެއީ ޮކން ފައިސާއެއްކަމްެއ  އެ ދުވަހާހަމަައްށ ފައިސާގެ ިރޕުޯޓަތ އޮފަީހްށ ާހޟިރުވެފިައނުވާއުިރ  

 މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރތްަށ ޭނނގޭކަަމްށ ބާަޔންކޮށްފައިވެއެެވ.  

 

 



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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އްޮފ  ިމ .10.4 ( ެއިޑޔޭުކންިސޓީްރ  ފުރަުސުތ"  "ޖާަވބުދާރީވުމެުގ  ައތުޮޅ    ، އްިނ  ) 2020ަޖނަވީަރ    05ަޝނެުގ  މ. 

ހަރުުމދަލާއުިގޭޅ ަކނަްކްނ ބަލަހްައޓާފައަިވީނ މާލްިއަޔުތ ާގޫނނިާއ ގަވާއާިދ ހިލަާފށަްކްނ    ، މަދަރުސެާގ ފައިސާއިާއ

ގިައ މ. ައތޮޅު    2018ޖުލިައ    12ގެ ޮއިޑޓަށްފުަހ    2017ެއނެގްނ ޮއްނނިަހނުދ އަެކންކްަނ އިސްލާހުކުރަުމްށ  

ަކ ަމޝްވާަރ  ޮފނުވާފައާިވ  އިސްލާހުކުރަުމްށ  މަދަރުސަާއްށ  އޮފުީހްނ  ެޖނެރަލެުގ  ޮއިޑޓަރ  ރުދާހުގިައ 

ަވނަ އަހަރެުގ އިންޓަރންަލ ިރޕަޯޓށް    2019ައންގާފައިވަާކނަްކްނ އެފަދިައްނ އިސްލާހޮުކށްފިައނުވަާކްނ ިމނިސްޓްރެީގ  

ފައިސާާއ  ، ފާހަގެަވ ފާަރތަްކސްކޫލެުގ  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ  ފާަރތަކީ  އްިސ  ެއންމެ  ަކންކަމުގެ  މަށް  ުގޭޅ 

ޮއިޑޓަރ ެޖނެރަލެުގ އޮފުީހްނ ޮފނުވާފައާިވ    ، ިލޔިެކުޔްނތުަކްނނިާއ މުވައްޒުަފނެްގ ަބާޔްނތުަކްނ ެއނެގްނ އޮތްއުިރ

ކޮށްފިައނާުވީތ މަސައަްކްތ  ވަރަަކްށ  އެއްވްެސ  އިސްލާހުކުރަުމްށ  ސަރވިސްގެ  ދިވެހި  މީިއ    ، ަކނަްކްނ  ސިވިލް 

 6.2އަދި    6.1ވަނަ ނަންބަރުގެ    6ވަނަ ނަންބަރާއި    1ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ    271ގެ    2014  ގަވާއިދު 

  2014  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ދިވެހި  ތީވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއްކަމުގައިބެލެވޭ  3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  

  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދެވުނު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތުގައި 272ގެ 

އިޖުރާއީ  މަ އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫއީ  ނިންމާފައިވަނީ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާނީ    ،އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުނުކޮށްކަމަށާއި މ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުގެ އޮފީހުން އިސްލާހުކުރުމަށް މަްޝވަރާ  ނަމަވެސް    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނޫންކަމަށާއި

ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް   އެކަންކަން މުވައްޒަފުންނާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އެ މަސައްކަތް  ،ކަރުދާސް ލިބުމާއި ގުޅިގެން

 ، މ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެވި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން އިސްތިއުފާ ދިން ކަމަށާއި

އޮފް   އެހެންކަމުން އެ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޒޯން ކޮޑިނޭޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ

ރުމަށްފަހު  ވަގުތީ ގޮތުން ބަޖެޓު މަސައްކަތް އެހެން މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކު ،ފައިވާނެކަމަށާއިަޝނަށް އަންގާ އެޑިޔުކޭ

(ހަތް ދިހަ ފަސް އިންސައްތަ)    75އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުގެ އޮފީހުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޝްވަރާ ކަރުދާހުގެ %

މުވައްޒަފުން  ،އިސްލާހުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި މަސައްކަތްކުރާ  އިތުރުން  މަސައްކަތުމީގެ  ފެންވަރު    ގެގެ 

ފޯމުގައިވެސް   އެޕްރައިޒަލް  މުވައްޒަފުންގެ  އެ  އަދި  ނަސޭހަތްތެރިވެ  ލިޔުމުން  އެކަށީގެންނުވުމުން 
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24 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
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Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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ަޝނުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅައި ލިޔުމެއްގައި  އެޑިޔުކޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް    ،ފާހަގަކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި

އެންގުމުން  ކުރުމަށް  ތަން  މައްސަ   ، ސޮއި  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ހާލަތު  ބަލި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ލަ 

ނަމަވެސް އެފަރާތް އެ ލިޔުމުގައި ސޮއި    ،ނުދިންކަމުގައިވީނަމަވެސް އެފަރާތް އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރިކަމަށާއި

ނެތުމުންކަމަށާއި އެއް  "ޗޮއިސް"  އިތުރު  ހިދުމު  ،ކުރީ  ދިގު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުން  ތުގެ  މީގެ 

އެފަދައިން ދިމާވި ފުރަތަމަ ފަހަރުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ    ،މުއްދަތުގައިވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނެތަތީ

ނުދެކޭތީ ކަމުގައި  އަދުލުވެރިގޮތް  މުރާޖާ   ،އެންމެ  ނިންމުން  ނިންމާފައިވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް 

 ފަާހގަކުރެވެއެެވ.   ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން

އްޮފ   މިންިސޓީްރ  ދެވިފައަިވީނ  ފުރަުސތު  ޖާަވބުދާރީވަުމްށ  ފާަރތަށް  ހުށެަހިޅ  މައްސަަލ  ިއތުުރްނ،  މެީގ 

) "މުވައްޒުަފ އޮފަީހްށ ނުުކުތން  2019ޑިސްެމބަރ    22-D/22/2019/27   )12(SC)ަޝނެުގ ަންނބުަރ  ެއިޑޔޭުކ

ިލުޔްނ" އްިނ އެފާަރތާމުެދ ުކ ެއ މައްސަލައެިގ ތަހުގަީގށް  ަމނާކުރަިކްނ ައންގާ  ަސބުަބން  ތުހަުމުތތަކުގެ  ރުެވނު 

   ފާހަގަކުރެވެއެެވ.ފީހްަށ ނުކުުތން ަމނޮާކށްފައާިވ މުއަްދތުގެ ތެރޭގައި  ދުވަަހްށ ޮއ  30  އެފާަރަތްށ   މުސަާރ ނިުލޭބ ޮގތްަށ 

  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި  ފަރާތްވިފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އިސްވެބަޔާންކުރެ  .10.5

އަމަލެއް    ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  މާއްދާގައި  ވަނަ  6.1  ގެ)  ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  271  ގެ  2014  ގަވާއިދު

  23ނޫނުގެ  ގާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ  ވޭބުރަވެ  ވާކަމުގައިކޮށްފައި

ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފައިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވެރިކަން  އަދުލު  މައުޟޫއީ ކުރަންޖެހޭ  ގާއިމްވަނަ 

(substantive fairness)   ާކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ށްފަހުކަމުގައިކުރުމައިމްގ 

އިޖުރާ  .11 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ  ނަޒަގާއިމުއީ  ކުރާއިރު، ރުކޮށްފައިވޭތޯ 

މ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ  ގައި    2019ނޮވެންބަރު    07ަޝނަށް  އެޑިޔުކޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް  

އިތުރުން ބަޔާންދީފައިވުމުގެ  ގުޅިގެން  ކަންކަމާއި  ހުރި  ގުޅުން  ވަޒީފާއި،  ފައިސާއާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ން  މައްސަލަ 

ކުރިން ނަންބަރު    ވަކިކުރުމުގެ  އެޑިޔުކޭަޝންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފެންނަކަމަށް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް 
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AC/CR/2019/17  )23    ރިޕޯޓުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވުނު އިރުވެްސ    )2019ޑިސެމްބަރ

މަނާކޮށްފައިކަން   ނުކުތުން  އޮފީހަށް  ފަރާތަށްވަނީ  ހުށަހެޅި  އްޮފ  މައްަސލަ  ަންނބަރު  ެއިޑޔޭުކިމންިސޓީްރ  ަޝނެުގ 

(SC)22-D/22/2019/27   )12    ައނާްގ ިލުޔްނ"    ) "މުވައްޒުަފ އޮފަީހްށ ނުކުުތން ަމނާކުރަިކްނ2019ޑިސްެމބަރ

ގެ ނިޔަލަށް   2020ޖަނަވަރީ    12، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން  ްނ ޮއތަތީއިާއެއނެގ

ފުރުސަތުދެވި،   ފަރާތުން  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ހުށަހެޅި  މައްަސލަ  ފުރުސަތުގައި  ގައި    2020ޖަނަވަރީ    05އެ 

ގެ ފަހުންވެސް މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިނުކޮށް އަދި    2020  ޖަނަވަރީ  12ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު،  

އޭގެ ފަހުން އިތުރު ތަހުގީގެއް  އަހަރު ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާކަން އެނގެންއޮވެމެ،    (އެކެއް)  01ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ  

ފަރާތުން   ރައްދުވި  އިތުރު ލިޔުމެއް މައްސަލަ  އެފަރާތް ވަޒީފާއިން    ،ވާއިރުހުށަހަޅާފައިނުކުރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް 

ޖަވާބުދާރީވެ   ތަހުގީގަށް  ހިންގުނު  ގުޅިގެން  އެފަރާތާ  ދުވަސް    01ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އަހަރު  (އެކެއް) 

އިޖުރާއީ    ފާއިތުވިފަހުންކަމުގައިވާތީ، ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަޒީފާއިން އަދުލުވެރިކަން ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބަށްޓަކައި،  ބުރަވެވޭ  ކަމަށް  ގާއިމުކުރުމެއްނެތި   

ނަންބަރު  ގާވިފައިވަނީ  ވަކިކުރެ އާ    2008/2ނޫނު  ާޤނޫނު)  ކަނޑައަޅައި،ހި(ވަޒީފާއާބެހޭ  އެފަރާތް    ލާފަށްކަމަށް 

މައްސަަލ    ) އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި،unfair dismissalކުރުމަކީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް (  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި

ޮކށްފައިވާކަމުގިައ  ގާއްިމ  (procedural fairness)ުހށެަހިޅ ފާަރތް ވަޒީފިާއން ވަކިކުރުމުގިައ އިޖުރީާއ އަދުލުވެރަިކްނ  

 ބުރަވެއެެވ. 

ގާއިމުވެ، އިޖުރާއީ    (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަން   .12

ގާއިމުނުވާ ހާލަތުގައި ނަގައިދެވޭ ބަދަލުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި    (procedural fairness)އަދުލުވެރިކަން  

އެނގެން    HC-A/142/2013އަންނަނިވި ނުކުތާތަކަށް ރިއާޔަތްކުރަންވާނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އުމުރު .1
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 އަދި  ؛މުގެ ޒިންމާތައްގާއަދި އެ މަ  ،މުގާ އިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މުވައްޒަފު ހުރި މަވަޒީފާ .2

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާ .3

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ މުއްދަތު .4

 އަދި  ؛ބެހޭ ރެކޯޑުހްލާގުމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު  .5

  ގާއިމުކޮށްފައިވާ   އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން .6

 . މިންވަރު

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    އިވާ ނުކުތާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް،އިސްވެބަޔާންކޮށްފަ .13 މައުޫޟއީ މައްސަލަ 

އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކުރެވޭނެތަނެއް ނެތްކަމުގައި ކަނޑަޅައި،  

ށްފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި ގާއިމުކޮ  (procedural fairness)މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  

) އެއްގެ unfair dismissalމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް (

ގާ ކަނޑައަޅައި،  ނަންބަރު  ގޮތުގައި  ގެ    2008/2ނޫނު  ާޤނޫނު)  އަށް    87(ވަޒީފާއާބެހޭ  (ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ނަ ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ކަނޑައަޅައރިއާޔަތްކޮށް  ވަޒީފާގެ   ގައިދިނުމަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގެ ނިސްބަތުން    ފަސް ރުފިޔާ)ދުވިސައްތަ ނުވަދިހަ  ހާސް   (ހަ  ރ.6،295/-މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ނަގައިދިނުމަކީ    ރުފިޔާ)  ތިރީސް ހަތްހާސް ހަތް ސަތޭކަ ހައްދިހަ(  ރ.37،770/-(ހައެއް) މަސްދުވަހަށްވާ މުސާރަ    06

 އަދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ުހށެަހޅި    ، ެދނަްފެހ  މައްސަލަ  މައްސަަލ  މައްސަލައިގެ  ފަރާތުންނާއި  ލިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

ބެލިއިރު، ރިއާޔަތްކޮށް  ހެކިބަހަށް  ހެކިވެރިޔާގެ  ވާހަކަތަކަށާއި،  ދައްކާފައިވާ  /    މަޖިލީހުގައި  (ނާރެސް  އަންވަރު  މޫސާ 

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް   2019އޮގަސްޓު    )A094186(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    މ.ކޮޅުފުށި)

ކުރުމަށްފަހު،  އެޑިޔުކޭ އޮޑިޓް  މަދަރުސާ  މ.އަތޮޅު  ފަރާތުން  ކަންކަން    2018ަޝންގެ  ހުރި  އޮޑިޓްގައި  އަހަރު  ވަނަ 

ގައި ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލް    2019ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މޫސާ އަންވަރާ އަނގަބަހުން ސުވާލުކޮށް، އަދި އޮކްޓޫބަރު  

ކޮށްފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ސުވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ވަނަ އަހަރު    2018

އޮޑިޓް ކުރި ފަރާތަށް އެއްބާރުލުންދީ އެފަރާތް ހޯދި ލިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު، ސީދާ މޫސާ އަންވަރަށް އެއްވެސް  

ސުވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާ ތުހުމަތުކޮށް  ނުކަމެއް  ވަޒީފާއަށް  ސްކޫލުގެ  ފަހުންވެސް  ނިމުނު  އޮޑިޓް  ކުމެ  އި، 

ތަހުގީގަކަށް   ހިންގޭ  އަންވަރާމެދު  މޫސާ  ގުޅިގެން  އޮޑިޓާ  ޒަމާނަކަށްފަހު،  އެތައް  އޮޑިޓްގެ  ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، 

 ައންގާފައިވާކަަމށިާއ،    ަމޑުކަުރްނ(ހައެއް) ފަހަރެއްގެ މަތިން ގޭގައި  6ކަމަށްބުނެ، ތަހުގީގު ނިމެންދެން ޖުމްލަ 

ފާަރތްަށ ުހށެަހިޅ  ކުރެވުނު    55  މައްސަަލ  އެފަރާތާމެދު  ލިބުނުއިރު،  ޗިޓް  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ދުވަހު  ފުރުނު  އަހަރު 

އެއްވެސް ތުހުމަތެއްގެ ތަހުގީގަކަށް ސުވާލުނުކުރާކަމަށާއި ތުހުމަތެއް ކުރެވޭނެނަމަ އެކަމުން ބަރީއަވުމަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން  

ވަކިކޮށްފައިވަނީދީފައިނުވާތީ،   ވަޒީފާއިން  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ    އެފަރާތް  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ހިލާފަށް  ގާނޫނާ 

އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަނުކޮށްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރަ ނުދީ ގޭގައި ބެހެއްޓި 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް އެދި    މުއްދަތަށްވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއެކު އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް އިއާދަކޮށްދިނުމަށް

 މި މައްސަލައިގައި، ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2021ޖޫން  14ރައްދުވާގޮތަށް 

މައްސަަލ ރައްދިުވ ސިވްިލ ސަރވްިސ ކިޮމަޝނެުގ ފާަރުތން ޖާަވބުދާރީވިއުިރ ސަރުކާރެުގ މުދަލިާއ، ފައިސާއިާއ، އޮފީހެުގ  

ވީަސ ފާަރްތ  ެއންމެހިައ  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ  ޮގތަަކށް  ގެއުްލންވާެދނެފަަދ  އެއްޗަކަށް  އިެއްނ  ޭބނުންކުރުމުގިައ  ަލްތތްައ 

ެގނިްދަޔ ިއްނޓަރންަލ ޮއިޑްޓ ިރޯޕުޓްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނ    ަޝުންނ ކުރަިއްށ ެއިޑޔޭުކއަމަލޮުކށްފައިވަާކްނ ިމންިސޓްރީ އްޮފ  
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ޅިފިައ ޮއްނނަ އުސުޫލްނ މަސައަްކްތ ހަވާލޮުކށްފައިނާުވީތ އިާއ މުވައްޒުަފްނނާ  ކަަމށިާއ، އެެހން މުވައްޒުަފްނަނށްވްެސ ަކނޑެައ

ހަވާލުކުރޭެވ މަސައަްކްތތްައ ފުރިހަަމ ނުކުރުމެުގ ަސަބުބްނ ެއ މުވައްޒުަފްނނާމުެދ ައަޅނާްވ އިސްލީާހ ިފޔަަވުޅ ައޅާފިައނާުވީތ،  

ވަަނ ަންނބަރްަށ ރާިއަޔތޮްކްށ،    6.4އިަދ    6.1ެގ   (ނ) ަވަނ މާއްދެާގ    271ެގ    2014ދިވިެހ ސިވްިލ ސަރވްިސެގ ގާަވއުިދ  

  16ަވނަ ަނންބަރެުގ ދުަށން މައްސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރތް    3ަވނަ މާއްދެާގ (ނ) ގެ    47ދިވިެހ ސިވްިލ ސަރވްިސ ާގޫނނެުގ  

   ގައި ވަޒީފިާއްނ ވަކޮިކށްފައިވާކަަމްށ މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރުތްނ ބާަޔންކޮށްފައިވާއުިރ،    2021މިާރުޗ  

ރަުމށްފަހުގައިކަަމްށ ަކނޑަައޅިައ،  ުކމައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފަރްާތ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކޮށްފައަިވީނ މުައޟޫއީ އަދުލުވެރަިކްނ ގާއުިމ

މ. އޮަތުޅ މަދަރުސެާގ  ގިައ    2019ނެޮވްނބުަރ    07ަޝަންށ  ެއިޑޔޭުކ ނަމަވްެސ މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ ިމންިސޓީްރ އޮފް  

އެފާަރާތފައިސާާއ   ަބާޔންދީފައިވުމެުގ އިތުުރން  ުގޅެިގން  ަކންކަމާއު  ުގުޅންހިުރ ކަންކަމާއި  ުގޅެިގން  މުެދ ތުހަުމތުކުރުެވުނ 

، އެފާަރްތ ވަޒީފިާއްނ ވަކޮިކށްފައަިވީނ އެފާަރތާ  ގިައ ޖާަވބުދާރީވެފައިވާއުިރ  2020ަޖނަވީަރ    05ިހނުްގުނ އިދީާރ ތަހުގަީގްށ  

އަދި އެފާަރތާ ުގޅެިގން    (އެކްެއ) އަހަރު ދުވްަސ ފާއިތުވިފުަހންކަމުގައާިވީތ  01ޖާަވބުދާރެީވ    ުގޅެިގްނ ިހނުްގނު ތަހުގަީގްށ 

މައްސަަލ ހުށެަހިޅ ފާަރތް އަދާކުރުަމނިްދަޔ ވަޒީފިާއްނ ވަކޮިކށްފައަިވނީ    ނަެތތީ، ްނ ެއނެގްނިއތުުރ ތަހުގީގްެއ ިހންގާފައިވަާކ

ްށ ބުރަވޭެވ ަސަބަބށްޓަކިައ، މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކިުރ  އިޖުރީާއ އަދުލުވެރަިކްނ ގާއިމުުކރުމްެއެނިތ ކަަމ

 ) އެއްގެ ޮގތުގިައ ަކނޑަައޅިައ، unfair dismissal( ކުރުމީަކ ައންފެއަރ ޑިސްމިސްަލ  

ވަޒީފިާއްނ     އެފާަރތް  އެދިފައީިވނަމަވްެސ،  އިއާދޮަކށިްދނަުމށް  ވަޒީފަާއށް  ިދަޔ  އަދާކުރުަމްނ  އެފާަރތް  ައންވުަރ  މާޫސ 

ައނބާުރ   ވަޒީފަާއށް  ދަިޔ  އަދާކުރުަމްނ  އެފާަރތް  ގާއިމުކުރުފަހުކުަމްނ  އަދަލުވެރަިކްނ  މުައޟީޫއ  ވަކިކުރެވިފައަިވީނ 

ެނތްކަމުގިައ   ެނަތީތ،  އެފާަރްތ  ަކނޑަައޅިައ،  ރުޖޫއަކުރޭެވެނަތންެއ  އަދުލުވެރަިކްނ  އިޖުރީާއ  ވަކިކުރުމުގިައ  ވަޒީފިާއްނ 

ާގޫނނުގެ   ރާިއޔަތޮްކށް    87ވަޒީފާާއބޭެހ  ައށް  (ށ)  މާއްދެާގ  ނަގައިިދނުމްަށ    06ަވނަ  މުސަާރ  މަސްދުވަހެުގ  (ހައެއް) 

 (ހަ  ރ.6،295/-ރައެިގ ޮގތުގައި ަބާޔންކޮށްފައާިވ  ަކނޑަައޅިައ، މައްސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރްތ އަދާކުރުަމނިްދަޔ ވަޒީފާގެ މާުސ

ތިރީސް (   ރ.37،770/-(ހައެއް) މަސްދުވަަހށާްވ މުސަާރ  06ެގ ންިސބުަތން   ފަސް ރުފިޔާ)ސައްތަ ނުވަދިހަ  އިދުހާސް  

ިއ  (އެކްެއ) މަސްދުވަހެުގ ތެރަެގ  01ިއްނ ެފށެިގްނ  )  2022ޖޫން    14މިއަދު (  ރުފިޔާ)  ދިހަ ތްހަތްހާސް ހަތް ސަތޭކަ ހަ
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