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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ  ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2021/140 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022 ޖޫން 16 : ރީހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާ 

 2022 އޮގަސްޓު 25 : ރީހު މައްސަލަ ނިމުނު ތާ 

 ( ކެނެރީގެ / ހދ. ހަނިމާދޫ) ޢަފީފްهللا ޢަބްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A142181ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
  VTR/2021/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަފީފްهللا ބްދުޢަ
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 ލާސާ: ހު އިގެ  މައްސަލަ 

 (A142181( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ކެނެރީގެ / ހދ. ހަނިމާދޫ) ފްޢަފީ هللا ޢަބްދު  ،މި މައްސަލައަކީ

ހަނިމާދޫ   އިދާރާގެހދ.  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  2014  ޖަނަވަރީ  08  މަގާމުގައި  އިމާމެއްގެ  ކައުންސިލް  ވަޒީފާ  ފެށިގެން   ، އިން 

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ދިނުމުގެ   05ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހާިޟރުނުވާ ދުވަސްތައް ބަޔާންކޮށް، އެކަމަށް  

ކުރިން ސިވިލް ސަރވިސް ގަނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެފަރާތަށް އެއްވެސް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމެއްނެތި، ދިވެހި  

)ދިވެހި   2007/5)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި، ގާނޫނު ނަންބަރު    2008/2ގެ ގާނޫނު އަސާސީއާއި، ގާނޫނު ނަންބަރު  ޖުމްހޫރިއްޔާ

އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު   ާޤނޫނު(،  ( އާ 2014)ދިވެހ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    R-311/2014ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ވަޒީފާއިން    2021މާރިޗު    18ހިލާފަށް   ވަކިކު  ޢަފީފްهللا ޢަބްދު  ،ވަކިކޮށްފައިވާތީގައި  އެފަރާތަށް  ވަޒީފާއިން  ނިންމާ  ރުމަށް 

ޗިޓަކީ   ޗިޓެއްކަމަހަވާލުކޮށްފައިވާ  ފަރާތާށާއިބާތިލު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެޅުމުގައާއި ،  ފިޔަވަޅު  ވަކިކު  މެދު  ރުމުގައި ވަޒީފާއިން 

ހަމަތަކާ   އިގާނޫނުތަކާ ކަނޑައަޅަ ތަފާތު  އަމަލުކޮށް،  ހިލާފަށް  ގާނޫނީ  ވަކިކުރުމުގައި    ،އިދިނުމަށާއިކޮށްފައިވާކަމަށް  ވަޒީފާއިން 

ކަނޑައަޅަ  ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ގާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށް  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައްސަލަ    އިދިނުމަށާއި،މައުޫޟއީ 

އިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މައްސަލަ ނިމޭ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ލިބޭނެ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ

އިނާޔަތްތަ އެންމެހައި  ނަގައިދިނުމާއެކު،މުސާރައާއި  އަދި   އް  ޖިސްމާނީ  މާލީ،  ލިބުނު  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް 

 2/ 2008ގާނޫނު ނަންބަރު )  )ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ ފައިސާ އަދި    03އި  ނަފުސާނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ގޮތުގަ

އެދި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ އަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށް    29ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް   2022  ޖޫން  16ރައްދުވާ ގޮތަށް    ފަރާތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް  ގެޢަފީފް هللا ޢަބްދު

 ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 
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 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

 އިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: މައްސަލަ 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ކެނެރީގެ / ހދ. ހަނިމާދޫ)  ޢަފީފްهللا ޢަބްދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި    (A142181ނަންބަރު:  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،މަގާމުކަމަށާއި  ގެގެ އިމާމެއްކައުންސިލް އިދާރާހދ. ހަނިމާދޫ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު   ،ކަމަށާއި 2014 ޖަނަވަރީ 08ރެވިފައިވާ ތާރީހަކީ ފަރާތް އައްޔަންކު

މަހަކު   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  މަގާމުގެ  )-/4,465އަދާކުރަމުންދިޔަ   ފަސް ފަސްދޮޅަސް  ސަތޭކަ ހަތަރުހާސް   ހަތަރުރ. 

އާއި  ޖުމްލަ    ތުގެ އިނާޔަ  ،ރުފިޔާ(  ) 2،200/-ގޮތުގައި  ފަރާތަށް   ދުއިސައްތަ  ހާސްދެ ރ.  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުފިޔާ( 

 2021  މާރިޗު    18  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްއިސްވެބަޔާން  ،ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި

 ، ކަމަށާއި ގައި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން   ،ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ

އެފަރާތް ވަޒީފާއިން    ، )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ދީފައިވީނަމަވެސް  05ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން، އެފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް  

ހި ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނާއި  ގެ ނިޔަލަށް ދިވެ 2020އޮކްޓޫބަރު  25އިން  2019ޖަނަވަރީ  20 ،ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ    ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެފަރާތަށް އެއްވެސް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،

ގެ    272ގެ    2014ގަވާއިދު   )ށ(  މާއްދާގެ  ހައްގުތަކުން    4އަދި    3ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ    ،ވާކަމަށާއިމަހްރޫމްކޮށްފައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  ގާނޫނުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފަށްކަމަށާއި،  އިގާނޫނުއަސާސީއާ
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ގެ ނިޔަލަށް    2021މާރިޗު    21އިން    2019ޖަނަވަރީ    20މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން  

ގާނޫނާ، އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް    ގެފަރާތާމެދު ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއެ

ރާތަށް އެންގުމެއް ނެތި އެފަރާތުގެ ހާިޟރީއަށް އުނި އިތުރު ގެނެސް ޒިންމާދާރު  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސަލާމުގެ  ފައިވާކަމަށާއިވެރިޔާ ސޮއިކޮށް

ސިއް ހަނިމާދޫ  ހދ.  މައުލޫމާތު  ދޮގު  އުފައްދައި  ސުވާލު  ހައިސިއްޔަތުން  ސެޓުފިކެޓާމެދު  ރަސްމީ  މަރުކަޒަށް  ހީ 

ގައި ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް   2020ފެބުރުވަރީ    10،  ފައިވާތީކަމަށްފޮނުވާ

 2020މާރިޗު    19އާއި    2019އޮގަސްޓު    18،  އިފައިވާކަމަށާލޫމާތު ފޮނުވާއުށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދޮގު މަޒައެފެއާ

، މައްސަލަ  ފައިވާކަމަށާއިކުތުން މަނާކޮށްގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނާ ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފަށް ވަޒީފާއިން ނު

އުނިއިތުރު   ފައިލަށް  އެ  އިންކާރުކޮށް  އެކަމަށް  ބުނުމުން  ކުރަން  ޗެކް  ފައިލް  ޕަރސަނަލް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި 

ފަރާތާ އެހެން މުވައްޒަފުންނާމެދު ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅެފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ  ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ފައިވާކަމަށާއިގެނެސް

އެތަ ގާނޫނީ  ޣައިރު  އަންނާނެ  އުނިކަން  ހައްގުތަކަށް  ފަރާތުގެ  ފަރާތުން  އްހުށަހަޅާ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  އަމަލެއް   

 ހިންގާފައިވާކަމަށާއި،  

އިސްލާހީ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އެޅުމުގައި މައްސަލަ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ    ފިޔަވަޅު  ދިވެހި  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަޒީފާއިން  އާއި 

ވަނަ    37ވަނަ މާއްދާއާއި،    20ވަނަ މާއްދާއާއި،    18ވަނަ މާއްދާއާއި،    17ވަނަ މާއްދާއާއި،    16ގާނޫނުއަސާސީގެ   

ވަނަ މާއްދާއާއި،   179 މާއްދާއާއި،  ވަނަ  69ވަނަ މާއްދާއާއި،    64ވަނަ މާއްދާއާއި،    63ވަނަ މާއްދާއާއި،    43މާއްދާއާއި،  

 ވަނަ މާއްދާއާއި،   271ވަނަ މާއްދާއާއި،   268ވަނަ މާއްދާއާއި،  182

  14ވަނަ މާއްދާއާއި،    13ވަނަ މާއްދާއާއި،    4ވަނަ މާއްދާއާއި،    2)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  

  ވަނަ   21ނަ މާއްދާއާއި،  ވަ  19  ވަނަ މާއްދާއާއި،  17  ދާއާއި،ވަނަ މާއް  16ވަނަ މާއްދާއާއި،    15ވަނަ މާއްދާއާއި،  

 ވަނަ މާއްދާއާއި،    75ވަނަ މާއްދާއާއި،    54ވަނަ މާއްދާއާއި،    41ވަނަ މާއްދާއާއި،    23ވަނަ މާއްދާއާއި،    22މާއްދާއާއި،  

ވަނަ    9މާއްދާއާއި،  ވަނަ    5ވަނަ މާއްދާއާއި،    4)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( ގެ    5/ 2007ގާނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާއާއި،    33ވަނަ މާއްދާއާއި،    30ވަނަ މާއްދާއާއި،    29ވަނަ މާއްދާއާއި،    28ވަނަ މާއްދާއާއި،    18މާއްދާއާއި،  
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ވަނަ   46ވަނަ މާއްދާއާއި،    45ވަނަ މާއްދާއާއި،    44ވަނަ މާއްދާއާއި،    37ވަނަ މާއްދާއާއި،    36ވަނަ މާއްދާއާއި،    34

 ވަނަ މާއްދާއާއި،   77ވަނަ މާއްދާއާއި،  69ނަ މާއްދާއާއި، ވަ 47މާއްދާއާއި، 

ވަނަ   8ވަނަ މާއްދާއާއި،    7( ގެ  2014)ދިވެހ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    R-311/2014ގަވާއިދު ނަންބަރު  

ދާއާއި، ވަނަ މާއް  33ވަނަ މާއްދާއާއި،    25ވަނަ މާއްދާއާއި،    17ވަނަ މާއްދާއާއި،    12ވަނަ މާއްދާއާއި،    9މާއްދާއާއި،  

  124ވަނަ މާއްދާއާއި،  104ވަނަ މާއްދާއާއި،  103ވަނަ މާއްދާއާއި،   83ވަނަ މާއްދާއާއި،  76ވަނަ މާއްދާއާއި،  34

  190ވަނަ މާއްދާއާއި،    188ވަނަ މާއްދާއާއި،    187ވަނަ މާއްދާއާއި،    178ވަނަ މާއްދާއާއި،    126ވަނަ މާއްދާއާއި،  

  254ވަނަ މާއްދާއާއި،    200ވަނަ މާއްދާއާއި،    198ވަނަ މާއްދާއާއި،    197  ވަނަ މާއްދާއާއި،  194ވަނަ މާއްދާއާއި،  

  264ވަނަ މާއްދާއާއި،    263ވަނަ މާއްދާއާއި،    262ވަނަ މާއްދާއާއި،    259ވަނަ މާއްދާއާއި،    258ވަނަ މާއްދާއާއި،  

  269ވަނަ މާއްދާއާއި،    268ވަނަ މާއްދާއާއި،    267ވަނަ މާއްދާއާއި،    266ވަނަ މާއްދާއާއި،    265ވަނަ މާއްދާއާއި،  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގާނޫނީ   274ވަނަ މާއްދާއާއި،    272ވަނަ މާއްދާއާއި،    271ވަނަ މާއްދާއާއި،    270ވަނަ މާއްދާއާއި،  

އަ ހިލާފަށް  ކޮށްކަމަށް   ދިއުސޫލުތަކާ  މަހްރޫމް  ހައްގުތަކުން  ލިބިދީފައިވާ  މާއްދާތަކުން  ގާނޫނުތަކުގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ    2021މާރިޗު  21ވަކިކުރުމަށް ނިންމާ    އެފަރާތް ވަޒީފާއިން  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވަނީ .2

މަސްއޫލުވެރި އޮފީހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ފޮނުވާފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ޗިޓަކީ، ގާނޫނާ ހިލާފަށް  

ފޮނުވާފައިވާ ބާތިލު ޗިޓެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ 

ގާއިމު އަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟއީ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއިއަދުލުވެރިކަމާއި  ފަރާތް    ، ކޮށްފައިނުވާކަމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު    ،ފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއިލާވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނުތަކާއި ގާނޫނީ ހަމަތަކާ ހި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ގާނޫނާ ހިލާފަށް ތަފާތުކޮށްފައިވާތީ، ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާގޮތުގެ މަތިން     އަދި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި 

 ނުބެލުމަށާއި، އެފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި

ނިމޭތާ   އަނބުރާ    07މައްސަލަ  މަގާމަށް  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  އެފަރާތް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ   ،ދިނުމަށާއި އިއާދަކޮށް)ހަތެއް( 

ފަރާތް ހުށަހެޅި  ވަކިކުރި ދުވަހުންމައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމުމާ   ފެށިގެން މި    ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ 
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)ހަތެއް( ދުވަހުގެ    07ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ލިބޭނެ މުސާރައާއި އެންމެހައި އިނާޔަތްތައް  ހަމައަށް މައްސަ 

ތެރޭގައި އެކީ  އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް އެންގުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނު މާލީ،  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށާއި،   03މުގެ ބަދަލު ގޮތުގައި  ޖިސްމާނީ، އަދި ނަފުސާނީ ގެއްލު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ   29ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު )

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށްގެ  ތުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާއަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވީއިރު،   .3

)ދިވެހި ސިވިލް    R-311/2014)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު    2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު  

އަދުލުވެރިކަން  2014ގަވާއިދު    ގެސަރވިސް އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ  މަތިން،  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އާ   )

އިން ފެށިގެން ހދ. ހަނިމާދޫ މިސްކިތުގައި    2014ޖަނަވަރީ    08ކީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ،  ށާއިގާއިމުކުރުމަށްފަހުގައިކަމަ

ންމެ ފަހުން އަދާކޮށްފައިވަނީ ހދ. ހަނިމާދޫ މަސްޖިދުލް މޫސާ ޢަލީގެ އިމާމުގެ  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތެއްކަމަށާއި، އެ

  271ގެ    2014ގައި ދިވެހ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    2021މާރިޗު    18މަގާމުކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(   47ނޫނުގެ އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާ 2.3އަދި  2.2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ 

 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، 3ގެ 

)ހަތެއް(   07ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ވިދިވިދިގެން    2020ފެބުރުވަރީ    18ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން    2020ފެބުރުވަރީ    05

ށް ހާޟިރުވެފައިނުވާކަން އެފަރާތުގެ ހާިޟރީ ީޝޓަށް ބެލުމުން  ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަ

އިތުރުން،   މީގެ  އަހަރު    2020އެނގޭކަމަށާއި،  ފަރާތް    15ވަނަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރަށް  ދުވަހަށްވުރެ  )ފަނަރަ( 

އުންސިލުގެ އިދާރާއިން  ހދ. ހަނިމާދޫ ކަ  އިިޟރީ ީޝޓުންނާވަޒީފާއަށް ހާިޟރުވެފައިނުވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހާ 

މައްޗަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތުތަކާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހާިޟރީ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި،  

ގުޅޭ މައްސަލަ ބަލައި، މަދަނީ މިންގަނޑުން އެކަންކަން ސާބިތުވާތީ، އެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުގެ މަތިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތާއި    272ގެ    2014ދު  ގަވާއި

ބަޔާންކޮށް   ފިޔަވަޅު  ޖަވާބުދާރީ  2020އޮކްޓޫބަރު    25އަޅާ  އެފަރާތަށް  މުއްދަތެއް    05ވުމަށް  ގައި  ދުވަހުގެ  )ފަހެއް( 
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ހުށަހަޅާފައިވާ  ފައިވާދީ އެފަރާތުން  ފުރުސަތުގައި  އެ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި، 

އިސްލާމިކް ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް    2020ޖުލައި    25ޖަވާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނެތުމުން،  

،  ކަމަށާއިނިންމުމުން އެފެއާޒްއިން ބޭއްވުނު އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް 

ދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރެވިފައިވާތީ، އައިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

ވަޒީފާއިން  އެ އެފަރާތް  އަދި  ކަމަށާ  ނެތް  ހަމައެއް  ނަގައިދެވޭނެ  އިނާޔަތް  މުސާރައާއި  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން 

އިޖުރާއީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ   އަދުލުވެރިކަމާއި  ކަނޑައެޅޭ    ދުލުވެރިކަންއަ މައުޫޟއީ  ގާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައިކަމަށް 

  ންކޮށްފައިވާކަން ބަޔާ)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރަކަމަށް  06ނީ އެންމެ ގިނަވެގެން ހާލަތުގައިވެސް އެ ފަރާތަށް ނަގައިދެވޭ

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

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

އަށް ރިއާޔަތްކޮށް،    2.3އަދި    2.2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    271ގެ    2014ގާނޫނާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

ގާނޫނު ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އަދި  ދިވެހި  އެއް  ގަވާއިދާ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މަތިންކަމުގައި  ދިވެހި  ގޮތްވާގޮތުގެ 

  އިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަކޮށްދޭނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައިކަނޑައަޅަ

ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ  ،އިދިނުމަށާއިކަނޑައަޅަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ކަންއްވައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅު ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރާނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައި

ުކިރްނ، ަމްއސަލަ  ، ިމ ަމްއސާަލަގިއ ަފިއސާަލުކަރިނިވ ިންނުމެމއް ިންނުމުމެގ  ފަރާތުން  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި .5

ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަވޒާީފައްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތްނ ާދިއީމ ުމަވްއޒަަފުކ ަހަމަޖްއަސއިިފަނަމ، އަެފާރތް  

ހެޅި  މައްސަލަ ހުށަަލުތަގިއ،  ާހުކުރަމްށ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުނުަލްނ ަކނަޑައަޅން ޖިެހްއެޖ  ައއާަދުކަރުމނިްދަޔ ަވޒާީފައްށ ުރޫޖ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިމުމުގެ ކުރިން  ފަާހަގޮކްށ،    ފަރާތަށް އެ ވަޒީފާއާއި މަގާމު ގެއްލިދާނެކަމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ މަގާމަށް އެހެން ފަރާތެއް އައްޔަން ނުކުރުމަށް އަންގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ  

ައުމެރްއ ެނރިެދުނަމެށެވ. ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ެނރިެދުނމްަށ އުެދނު    ަޝނުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި ަމްއަޗށް ަވގުތީ 

ނީޫނޮގުތން  ާގ އިަދ  ީއަވުގީތ ައުމރާ ުގިޅެގން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރާތއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ެދްއިކ ވަާހކަަތަކށް ަޝުރ
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ައުމެރްއ ެނރެދަީފަނަޒުރުކުރަމށްފުަހ، ަމްއސަަލ   ަފާރުތްނ އުެދނުފަަދ ަވގީުތ  ިންނުމުމެގ ތްަފ  ިއާވެނެއެވ. ުހށެަހިޅ  ލު  ީސިމ 

ަންނަބުރ   ްޓަރިއިބއުނުަލެގ  އެދުނު  2021  ޖަުލިއ  VTR/VA/2021/30   (15-200ަވޒާީފާއބޭެހ  ައުމރްަށ  'ަވގީުތ   )

 ެނެއެވ.  ަމްއސަަލިއަގިއ ްޓަރިއިބުއނުަލްނ ިންނިމ ޮގތް' ަގިއ ަބާޔން ުކެރވަިފިއާވ

ދެވުނު   ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  ޅޭގޮތުންގު  މައްސަލައާ  މި .6

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ަޝފަހީ ހެކިންގެ  ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައެއް ނުވެއެވެ.  މައްސަލަ ރައްދުވި    ،ފުރުސަތުގައި

 ؛ގޮތުގައި

 (A222974ޙަސަން ސަލީމް، ބުލޫލައިޓް، ހދ. ހަނިމާދޫ )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  .1

ޢަބްދުއްރަ  .2 ނަންބަރު:  އާއިަޝތު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ހަނިމާދޫ  ހިތިގަސްދޮށުގެ، ހދ.  ހްމާން، 

A221805) 

 (A223278ފިރާްޤ މުޙައްމަދު، ވައިލެޓްހައުސް، ހދ. ހަނިމާދޫ )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   .3

 (A127970ކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ޙު، ރަންބުސްތާނުގެ، ހއ. ކެލާ )ދިވެހިރައްޔިތެއްއާދަމް ޒަބީ .4

 ޢަބްދުލްޙަސީބް އިސްމާޢީލް   .5

އެފަރާތުގެ  މުންވެފައިނުވުހާިޟރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް، ޙަސަން ސަލީމަށް ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އަޑުއެހުމަށް ހާިޟރު

ޢަބްދުލްޙަސީބް   އަދި  ނެގިފައިނުވާނެއެވެ.  ކާޑުހެކިބަސް  އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ކޮޕީއިސްމާޢީލްގެ   ގެ 

 އެފަރާތުގެ ހެކިބަސްވެސް ނެގިފައިނުވާނެއެވެ.  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ    ،އަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި  ، ގައި އިމައްސަލަ   ހުށަހެޅިފައިމިވާ .7

ނާއި ނޫގާ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ،އާއި  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދަށުން  ދިވެހި  އޮވެ  ،ގަވާއިދުގެ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ވަޒީފާއިން   ،މުވައްޒަފަކު 

މައުޫޟ ގާއިމުކުރުމަށްފަހު   އީގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ   ، އަދުލުވެރިކަން  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 
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އެދިފައިވާގޮތަށް އެ ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ    ފަރާތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި

އާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ  ތޯނެ ތަނެއް އޮތްދޭންޖެހޭއެކީ އެއްފަހަރާ  މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް    އެފަރާތަށް ލިބެންވާ   އިއާދަކޮށް

އަދި   ޖިސްމާނީ  މާލީ،  ލިބުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެއްލުމު ސަބަބުން  ނަގައިދޭންޖެހޭތޯ ނަފުސާނީ  ބަދަލު    ގެ 

 ދެކެމެވެ.   ގައިބަލަންޖެހޭކަމު

ދުުލެވިރ ިންނުމަމުކްނތޯ  ައުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ    ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .8

ޮއެވެގްނޯތ   ެއކީަށެގްނާވ ސަަބެބއް  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއުނަވަތ  ުއނުްސެރްއ  ެދ  ަމުއޫޟ  ، ބުެލުމަގިއ  ދުުލެވިރަކްނ  ައ  ީއެއީއ 

(substantive fairness)    ިއުޖާރީއ ބުެލްނަކްނާގ   (procedural fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައއިަދ   ، ިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ 

ަންނބުަރ   ަހިއޯކުޓެގ  ިމގޮތުން  ިޟަގ  HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ެއނޭގަކާމިއ،  ްއާޔިއްނ 

ާޔުރކާުރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފކު  ިހުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ަވޒާީފ ޭދ ަފާރަތުކްނ  ، ދުުލެވިރަކަމީކައ ީއަމުއޫޟ

ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖެހޭ  ާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ  ިހދުުލެވިރ ަސބަަބކްަށުވުމެގ ިއުތުރން އެ  ައފަަދ   ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ުހއަްދުކާރ

ެއނގަޭކާމިއ ބުެލްނަކްނ  ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުއްނުސުރަތްއ  ުމަވްއޒަަފކު    ، ިއުމުކުރަމީކާގދުުލެވިރަކްނ  ައިއުޖާރީއ    ، ެއްނމަެހިއ 

ަވިކުކުރަމްށ   ާވައަވޒާީފިއްނ  ިންނުމަމަކްށ  ބުެލުމަގިއ  ިސދުުލެވިރ  ބުެލްނަތއް  ބަަލްނޖޭެހ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ުލުވަމްށަޓަކިއ 

ޯކުޓން   ިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއ ަގިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ  ، ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ 

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތެގ އެެހން ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވއެެވ. 

އުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއަކީ އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން  އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިަމ .9

ަޝކުވާއެއްކަން   ނަންބަރު    ،އޮންނައިރު   އެނގެންހުށަހަޅާފައިވާ  ާޤނޫނު(  2008/2ގާނޫނު  ވަނަ   27ގެ    )ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ، މާއްދާގައި

އޭނާ ަވޒީފާއިްނ ަވކިކުރި ސަބަބަކީ    ، އެމުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ ޝަކުާވއެއް ނުަވތަ ދަޢުާވއެއްގައި   ، ރުމާ ުގޅިެގން "މުަވއްޒަފަކު ަވޒިފާއިން ަވކިކު 

 ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެެވ. އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބަކީ، އެކަށީެގްނާވ އެކަށީެގންާވ ސަބަބެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ

 "ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށް ނުދެިވއްޖެަނމަ، އޭނާ ަވޒީފާއިްނ ަވކިކުރީ އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައި ބެލެޭވެނއެެވ.ސަބަބެއް ކަމުަގއި ަވޒީފާދޭ  
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ެއ އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން    ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   ،މި އިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން

ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް   ަފާރްތ

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަވިކކޮށަްފިއަވނީ ޯނޓެިހއް  އި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތގެ ވަޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފރްާތ  ަގިއަމްއސަަލ  ިމާވ  ުހށެަހޅަިފިއ .10

 ގައި ގަިޟއްޔާ  HC-A/77/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   ، ިދުނެމްއ ެނިތަކން ެއނެގްނ ޮއނަްނަކާމިއ

ނޯޓިހެއް ދިުނމަކާ ނުލައި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ    ، ހިމެނޭ މުަވއްޒަފަކު އެޤާނޫުނެގ ތަރަހައިެގ ތެރޭަގއި  ، "... ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު 

 ،އެނޭގކަމާއި ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތުގައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގމަތިންކަން  23ހަމައެކަނި ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

"... 

ާގޫނނު  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ    ،  ަބާޔްނޮކށަްފިއުވުމްނމިފަަދިއްނ

 ؛ނަޒަރުކުރިއިރު ަވނަ ާމއާްދާއ ެއްއޮގްތާވ ގުޮތެގަމިތނޯްތ  23  ެގ   )ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ(   2/ 2008ަންނަބުރ  
 

ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން" މި   23ގެ    )ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ(   2/ 2008ާގޫނުނ ަންނަބުރ   .10.1

ަޝރު ދެ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް  ދަށުން  ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް  ތެމާއްދާގެ  އް 

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

 ؛ކީ ތައެ ދެ ަޝރު ،ފައިވާކަމާއިވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ

 އެކަށީގެންނުވުން އަދި  ގުލާ ހު( މަސައްކަތުގެ އ1ަ) 

ފަރާތަށް    ވަޒީފާދޭ ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް    ، ( ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރ2ު) 

 ނުފެނުން 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަމުގައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ(  23ނޫނުގެ  ގާނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  .10.2

ބެލެވޭނެ އޮތްކަމަށް  ފަދަ ސަބަބެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކޯޓުން ސީތަފް ލަތްތައްހާ  ގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  ލުކޮށްދެމުން 
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ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް   )އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު   SC-A/27/2014ނިންމާފައިވާ، އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 ، ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީވަނަ  33އަދި  32ތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ އަިޟއްޔާގެ ަޝރީ ގަކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް( 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން އަދުލުވެރި    23]ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

 : ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ ދެ ހާޅަތެއްގައެވެ. އެއީ 

(i)  .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުނ 

އެ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި    23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ    23ޤާނޫނުގެ  

ކަމަށް ވާނަމައެވެ.    (gross misconduct)ވަކިކުރުން ހުއްދަވާނީ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް    މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

ޒަފުކުރި  ނީ، މުވައް އެ އަމަލީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް ބެލެވޭ 

ވައްޒަފުގެ ޣައިރުސުލޫކީ  އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންވަރުގެ ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ވާނަމައެވެ. މު 

( އެ ކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި  2ށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ) ( ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަ 1އަމަލަކީ ) 

އި އޮންނަންޖެހޭ  ދެމެދުގައި  ފަރާތުގެ  ދެ  ސިފަކަމަށްވާ  މައިގަނޑު  އޮންމެ  ހިމެނޭ  ގުޅުމުގައި  ވަޒީފާގެ  އޮންނަ  ދެމެދުގައި  އަދި  މުވައްޒަފާއި  ތުބާރު 

 ( ނުވަތަ  ވާނަމަ،  ކަމެއްކަމަށް  ގެއްލޭފަދަ  ކަމަކީ 3އަމާނާތްތެރިކަން  އެ  އިލްތިޒާމުތަކާ  (  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  މުވައްޒަފަކު  އެ   

ވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު  އަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ އަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަ 

 ދާނެއެވެ.[  ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވި 

 ބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އިމި 

ަވކޮިކށަްފިއަވީނ    ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ   ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .10.3 ަވޒާީފިއްނ  ދުުލެވރި  ައުމަވްއޒުަފ 

  ީއ ެއީއ ަމުއޫޟ  ، ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއިންނުމަމުކްނތޯ ުނަވތަ ެއަކީށގެނާްވ ަސަބެބއް ޮއެވެގނޯްތ ބުެލުމަގިއ ެދ ުއްނުސެރްއ  

ިއުމުކެރވަިފިއޭވތޯ  ާގ  (procedural fairness)އަދި ިއުޖާރީއ އަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައ

ަންނަބުރ   ، ބުެލްނަކްނ ަހިއޯކުޓެގ  ަގިޟްއާޔިއން    HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

  ، ެއނޭގަކާމިއ
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ަމުއޫޟިމ ަފާރަތކުން    ، ދުުލެވިރަކަމީކައ  ީއޮގުތްނ  ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  އެއީ  ިހުމަވްއޒުަފްނ  ައާސެސްއ  ާޔުރުކާރ 

ެއ  ައ  ފަަދުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރަުމްށ ުހއަްދުކާރ ާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދށުން  ިހދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ އުިތުރން 

  ، ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ ެއނޭގަކާމިއ

ނަންބަރު   (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީ މައުޫޟ ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގުޅޭގޮތުން          އާ 

2014/HC-A/88  ާގައިގަިޟއްޔ 

އަދާކުރާ ތަނަށް ެގއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް   އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާ" ... މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާގައި  

އެނިންމުމަށް   ، އަޚްލާޤު ރަނަގޅު ނޫންކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ނިްނމުމުަގއި އެމުަވއްޒަފެއްެގ މަސައްކަތުެގ  ، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ބަލާ

ފެންަނ   ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ  ،  ތަޠްބީޤުކުރި ހަމައަކީ އެކަށީެގްނާވ ހަމައެއްކަމަށް ާވްނޖެހޭނެކަމަށާއި ފަރާތުން ާވސިލުުވމަށް ަވޒީފާދޭ

 HC-A/24/2010ހައިކޯޓުެގ ނަންބަރު  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ، ފެނުމެއްެގ މައްޗަށް އެކަނި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިނުކުރެޭވނެކަމަށް

 ،އޮްނނަކަމާއި ށްފައިާވކަން އެނެގންޤަޟިއްޔާަގއި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮ

ޤާނޫުނެގ    ، އަދި  ފުރިހަމަާވންޖެހޭ  23ަވޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  ެގ  މާއްދާ  "އެމުަވއްޒަފަކު    ، ދެަވނަ ޝަރުޠުކަމަށްާވ ަވނަ 

ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ހަމަތަކަށް  ، ަވޒީފާގައި  ެވސް    ، ބަލާއިރު  އެކަށީެގްނާވ  ނުފެުނން"  ފަރާތަށް  ަވޒީފާދޭ  ކުރެޭވޭނކަމެއްކަމަށް 

ަވޒީފާަގއި  އެމުވައްޒަފަކު  ހަމައަކީެވސް   ފުރިހަމަާވނީ  ނުފެނުނު  ފަރާތަށް  ަވޒީފާދޭ  ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް 

 ... " ، ހަމައަކަށް ެވެގންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނޭގކަމާއި  އެކަށީެގންާވ

   އެވެ.ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެމި 

  މުވައްޒަފުން   ފަރާތުން  ދޭ ވަޒީފާ  (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީމައުޟޫ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ   .10.4

 ؛ ފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީށްއިމުކޮގާ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން

ާޔރުުކާރ ައާސެސްއ ެއއީ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފއިން  ިހޭދ ަފާރުތން ުމަވްއޒުަފން ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމްަށ   ަވޒާީފ .1

 ؛ދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތރްުނައަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ  

؛ ިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިހެއ   .2

 އިަދ

ޮކށަްފިއވާ  ތީުބުގަފާރުތްނ ަތ   ަވޒީފޭާދާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދށްުނ ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކުުރުމަގިއ  ިހެއ   .3

 ؛ަހަމައީކ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމައކްަށ ާވަނަމަކްނ
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ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  އެގަިޟއްޔާ  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޯކުޓން    އާއި 

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  އީމައުޫޟްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ެއޮގުތްނ ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމ .10.5

 ފައިވޭތޯ ބަލާއިރު،  ށްގާއިމުކޮ (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން އަ

ޮކިމަޝުނެގ    ދަީފިއާވ  ަފާރތްަށ   ެއ   ަވިކޮކްށ   ވަޒާީފިއްނ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .10.6 ަސރިވސް  ަނނަްބރު  ިސވްިލ 

(2)CSC/2021/00283   (18  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރްއިވ ިޗްޓ" ަގިއ 2021  ާމިރުޗ" )    ެއ ަފރްާތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރ

 ، ަސަބެބްއަކުމަގިއ

ައްށ ިރާޢަޔތޮްކްށ ިދެވިހ ިސިވލް    2.3އިަދ    2.2ވަނަ މާއާްދެގ )ނ(ެގ    271ެގ    2014'ިދެވިހ ިސިވްލ ސަރިވްސ ަގވާއުިދ  

 ވަނަ ނަންބުަރެގ ަދށުން'   3ވަނަ މާއާްދެގ )ނ( ެގ    47ސަރިވްސެގ ޤާނުނުެގ  

ފަާހަގުކެރޭވިއުރ  މިފަަދިއްނ ަގާވއިދު  ިސވްިލ  ިދވިެހ    ، ަބާޔނޮްކށަްފިއާވަކން  ަނނަްބރު  ަގއްަށ    2014ަސރިވްސެގ  ާވއިދު 

2021/R-141  2014ާވއުިދ ންަނބުަރ  )ަގ/R-311   (2014ވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  ިދ  ) ވަަނ ިއޞްލާޙު    8 އްަށ

  271ެގ    2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  ަތްއ ެގަނުއުމެގ ުކރްިނ  ުހާލްސެގ ަދުށން ިއ(  ެގަނުއުމެގ ަގާވއުިދ

 ، ަގިއެގ )ނ(  ާމއާްދ  ަވަނ

ަވޒީފާއަށް ނުކުތުން މަާނ   ، ދަށް ކުރުން ަވޒީފާެގ ފަންތި  ، އެކުށެއްެގ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި   ، ކޮށްފިަނމަ'މި ދަރަޖައިެގ ކުށެއް  

 .ަގާވއިދުަގއިާވ ޮގތުެގ މަތީން ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރެިވ ދާެނއެެވ ކުރުން ނުަވތަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރުްނެވސް

 :))ތިނެއް 3ަވޒީފާެގ ކުށުެގ ދަރަޖަ 

... 

 ަވޒީފާއަށް ހާޒިރު ވުމުަގއި:  . 2

މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުުވން.  300ަގޑި ޖެހުނު މިނެޓުެގ އަދަދު   ، ޖެހި)ފަސްދޮޅަސް( ދުަވހު ަގޑި  60އަހަރެއްެގ ތެރޭގައި . 2.1

 ނުަވތަ 

ރުުނެވ ހުރުން. ަވޒީފާއަށް ހާޒި  ، )ހަތެއް( ދުަވހަށް  7. މި ަގވާއިދުގައިާވ ޮގތުެގ މަތީން އެްނގުމަކާ ނުލައި ިވދި ިވދިެގން 2.2

 ނުަވތަ 

 ދުަވހު ަވޒީފާއަށް ހާޒިރުުނެވ ހުރުން.   15. މި ަގވާއިދުަގއިާވ ޮގތުެގ މަތީން އެންގުމަކާއި ނުލައި އަހަރު ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި  2.3

'... 
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 ، ގައިގަިޟއްޔާ   HC-A/280/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުއިބާރާމި 

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

ަވކިކުރުމާގުޅިެގން  ަވޒީފާއިން  ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން   ، ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ   ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ 

 މެރިން ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑްގެ   ލިއުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެްނ ސަބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަން ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ފޮނުިވ

ސަބަބުކަމަށް ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި   މުވައްޒަފު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި  ، ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިީވަނމަެވސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެޭވނެކަމާއި 

 ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންެގ ޙައްޤުތައް  އެސަބަބުތަކަށް ، ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައި 

 ،ގެއްލިެގން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި 

ަވކިކުރުމަށް ފޮުނިވ ސިޓީަގއި އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން  ، މިމައްސަލާަގއިެވސް ބަލަްނ ޖެހޭނީ  ، އެހެންކަމުން

ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު  އޮތްތޯއާއި އިެވސްޙަޤީޤަތުަގ  ، ސަބަބު  އެކަށީެގްނާވ    ، އެސަބަބު  ަވކިކުރުމަށް  ަވޒީފާއިން  އެއީ  އޮތްނަމަ  އަދި 

 '… ، ސަބަބެއްތޯކަމާއި 

މި މައްސަލައިގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި   ،ފައިވާތީމި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާ

ބެލުމަށްގާއިމުކޮދަލުވެރިކަން  އަ   މައުޫޟއީ ގަވާއިދު    ،ށްފައިވޭތޯ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ވަނަ   271ގެ    2014ދިވެހި 

ދިވެހި ސިވިލް  އެކު  )ހަތެއް( ދުވަހާ  07ވިދި ވިދިގެން  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  ނަންބަރުވަނަ    2.2މާއްދާގެ )ނ( ގެ  

ގަވާއިދު   ގެ    271ގެ    2014ސަރވިސްގެ  )ނ(  ފަދައިން ނަންބަރުވަނަ    2.3ވަނަ މާއްދާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ގައި 

 ަބލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ނުވޭތޯވެފައިވަޒީފާއަށް ހާޟިރު)ފަނަރަ( ދުވަހު    15ހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  އެންގުމަކާ ނުލައި އަ

ަފާރތް   .11 ުހށެަހިޅ  'ޑިޮކުއަމްންޓ  ަމްއސަަލ  ާއެއުކ  ޯފްމ'  ުހށަަހާޅ  ެދުކުނބުރީ  '  12.11'ަމއްސަަލ  ތިލުަދްނަމތީ  ުހށަަހޅަާފއާިވ 

ަޖަނވަރީ    21ިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  (  2020ަޖަނވީަރ    21ެގ "ުޗްއޓޭީދ ިޗްޓ" ) ަހިނމޫާދ ަކުއްނސްިލެގ އާިދާރ

ަގިއ ަވޒާީފައްށ ާހިޟުރުވަމށް    2020ެފުބުރަވީރ    05ަހަމަޖއަްސއީިދ،    ެގ ިނޔަަލްށ ުޗއީްޓ  2020ެފުބުރަވީރ    04ިއްނ    0202

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ  

ެފުބުރވަރީ    10އްިނ    2020ަޖަނަވީރ    11ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާާތިއ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ުހށަަހޅަާފިއާވ،   .11.1

ެގ ިނޔަަލށް ތިލުަދްނމީަތ ެދކުުނުބީރ ަހިނމާދޫ    2020ާމިރޗު    10ިއން    2020ެފުބުރަވރީ    11  ިދ ައ  2020

ެބ  ުލުމްނ ިމީއ މި ުމއަްދުތަގއި މްައސަަލ ުހށެަހޅި  ަކުއްނސުިލެގ އާިދާރ "ިއާމުމްނ، މިުދުމްނެގ ާޙިޟީރ" ައށް 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
  VTR/2021/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަފީފްهللا ބްދުޢަ

                                            

 

20 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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  18އިން    2020ފެބުރުވަރީ    05މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ަފާރުތެގ ާހިޟީރަކްނ ެއނޭގަކާމިއ، ިމ ިލުޔުމްނ

އާއެކު، އެކު    2020ފެބުރުވަރީ    29)ސާދަ( ދުވަހު އަދި    14ގެ ނިޔަލަށް ވިދިވިދިގެން    2020ފެބުރުވަރީ  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ( ދުވަހު އޮފީހަށް ހާޟިރުވެފައިނުވާކަން )ފަނަރަ 15ޖުމުލަ 

އިދާރާއިން   .11.2 ކައުންސިލްގެ  ހަނިމާދޫ  ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ  ހުށަހަޅާފައިވާ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

  01އަދި    2020ފެބުރުވަރީ    29އިން    2020ފެބުރުވަރީ    01ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

އިން    2020މާރިޗު    01ބެލުމުން،  "ޙާިޟރީ ރިޕޯޓް" އަށާއި     ގެ   2020މާރިޗު    31އިން    2020މާރިޗު  

ނިޔަލަށް    2020މާރިޗު    31 ފަރާތް  ގެ  ހުށަހެޅި  ދުވަހު    06މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް )ހައެއް( 

މައްސަލަ  ގެ ނިޔަލަށް    2020ފެބުރުވަރީ    29އިން    2020ފެބުރުވަރީ    01ހާިޟރުވެފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި  

 ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ވަޒީފާއަށް ހާިޟރުވެފައިނުވާކަމަ)ފަނަރަ( ދުވަހު  15ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ން އަނގަބަހުން ޗުއްޓީ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު .11.3

 ،ރުވި ިޟހެކިވެރިއެއް ގޮތުގައި ހާ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެފަރާތުން ހުށަހެޅިޒިންމާދާރުވެރިޔާ ދެންނެވިކަމަށް  

މުވައްޒަފަކަށް ޗުއްޓީ ހަމަޖެހިގެން ދާނީ، ލިޔުމުން    ،ހެކިބަހަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު  ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ  ޢާއިަޝތު

އެފަރާތަކަށް ލިޔުމުން ޗުއްޓީ  އި  ނުވަތަ އަނގަބަހުން އެ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީއަށް އެދުމުން އެކަން ހަމަޖައްސަ

 ދިނުމުންކަމުގައިކަން އެނގެއެވެ.   ޗިޓުހަމަޖެހިފައިވާކަމުގެ

. ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ހާިޟރީ ރިޕޯޓް" 11.2އެހެންކަމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް، އިސްވެ މި ރިޕޯޓުގެ   .11.4

ފެބުރުވަރީ    18އިން    2020ފެބުރުވަރީ    05ގައި އެފަރާތް ހާިޟރުނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރިހުތައްކަމަށްވާ،  

ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    2020ވަރީ  ފެބުރު  29)ސާދަ( ދުވަހާއި،    14ގެ ނިޔަލަށްވީ    2020

 ވަޒީފާއަށް ހާިޟރުވެފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

 271  ގެ  2014  ގަވާއިދު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހިވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ގުޅިގެން  ނަންބަރަ  ވަނަ  2.3އަދި    2.2  ގެ(  ނ)  މާއްދާގެ  ވަނަ މައްސަލައާ  މި  ހަވާލާދީފައިވާއިރު،  ށް 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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20 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި އިދާރާއަށް ވަކި އެއްޗެއް އެންގުމެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން  

ވިދިގެން   ވިދި  ހާިޟރުވެފައިނުވާކަމަށާ  07ނެތި  ދުވަހު  އަދި  )ހަތެއް(  އެފަރާތަށް    2020އި  އަހަރު  ވަނަ 

 ،ބުރަވެވޭތީ  )ފަނަރަ( ދުވަހު އޮފީހަށް ހާިޟރުވެފައިނުވާކަމަށް  15ބުދާރީވުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ކުރިން  ޖަވާ

ގާނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ދަށުން    23މައްސަލަ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

  (substantive fairness)މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަން  ރަންޖެހޭ  ގާއިމުކުމުވައްޒަފަކު ވަޒީފައިން ވަކިކުރުމުގައި  

 ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. ށްފަހު ރުމަގާއިމުކު 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު    ،ގަިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދިވެހި  .12

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު    ،ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން"  23ގެ  

އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  މައުޫޟއީ    (procedural fairness)ވަޒީފާއިން    އަދުލުވެރިކަންއަދި 

(substantive fairness)  ުނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ  ،  ރަންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި ގާއިމުކ

އަދުލުވެރިކަން  ،ހާލަތުގައި ހާލަތުތަކުގައި އާން  ،ރެވިފައިވާކަމަށް ގާއިމުކު  (procedural fairness)  އިޖުރާއީ  މު 

 ފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:ވަޒީ  ،ކަނޑައެޅޭނީ

މައުލޫމާތު .1 ކަމާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  ތަފު  ،މުވައްޒަފުގެ  ހުރިހާ  ދެވެންހުރި  އެ    ،ލަކާއެކުސީއެއިރަކު 

 ؛މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރުސަތެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު  އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު އެ މުވައްޒަފަށް   .2

 ؛ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަހްގީގުކުރުމަށްފަހު .3

ަޝރު  23ނޫނުގެ  ގާވަޒީފާއާބެހޭ   .4 ދެ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ކުރެވޭ    ،ފުރިހަމަވާކަމަށް  ތުވަނަ  އެ 

ފެނި  ނިންމައިފިނަމަ  ،ތަހްގީގަކަށް  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކޮށްފައިވާކަން  ،އެ  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކުރި ،  އެ 

 ، ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި
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ތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އަފައިވާ އިޖުރާށްބަޔާންކޮއިސްވެ  ،ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ހާލަތުގައި

ލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން  ހާ ރެވިފައިނުވާކަމަށް ބެލެވޭނެކަމާއި އެފަދަ  ގާއިމުކު  (procedural fairness)އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  

އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން   (unfair dismissal)  ވަކިކުރިކުރުން އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް

 ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ،ށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު ގާއިމުކޮމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން މިގޮތުން  .13

ހުށަހަޅާފައިވާ،   .13.1 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ނަންބަރު  މައްސަލަ  އެފެއާޒުގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް  -HRMDCމިނިސްޓްރީ 

  2020( "ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގެ  2020ޖުލައި    25)  2020/10

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން" އަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތަށް   10ވަނަ އަހަރުގެ  

ގެ    2014ވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ހާިޟރުނުވުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި، މިއީ ދިވެހި ސި 

ލް ސަރވިސްގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކަށްވާތީ، ދިވެހި ސިވި  2.3ވަނަ މާއްދާގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(    271

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާ    272ގެ    2014ގަވާއިދު  

 ފުރުސަތު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެނގެއެވެ.   ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް

ުހށަަހޅަާފިއާވ،   .13.2 ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނއި  ުހށެަހިޅ  ިއސާްލިމްކ  ަމްއސަަލ  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ 

( "ަޖާވބާުދީރުވުމެގ ުފުރަޞުތ" ިއން  2020ޮއކޯްޓބަރ    25)   A4/138-JF/2020/9-142އެެފާއުޒެގ ަންނަބުރ  

ދަިހ ެދެއްއ(  ްތ)ަހ  72ެގ ިނޔަަލްށ    2019ިޑެސނަްބުރ    31ިއްނ    2019ަޖަނަވީރ    16ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  

  01ީރިއްނ ެއނޭގީތާއިއ  ިޟެގ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ާހ  2019ުރެވަފިއުނާވަކްނ  ިޟުދވުަހ އޮފަީހްށ ާހ

ުދވުަހ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  )ެއާކީވްސ(    21ެގ ިނޔަލްަށ    2020ޮއގްަސުޓ    31ިއްނ    2020ީރ  ަޖަނަވ

ާހިޟުރވަެފިއުނާވީތ   ދަީފިއާވަކްނ  އޮފަީހްށ  ުފުރަސތު  ަޖާވބާުދީރުވަމްށ  ނިނާްމ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ްށ ިރާއަޔްތުކާރިއުރ، ިމީއަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ިލުޔަމަގިއ  ަވނަ ުނުކާތ.  13.1  ިމ ިރޯޕުޓެގ  ިއްސެވ .13.3

ަވޒާީފ ަމްއސަަލަފާރްތ  އެ  ޮގުތްނ  އާިދީރ  ުގިޅެގްނ  ާހިޟުރުނުވާމ  ިލުޔެމްއެގ    ައްށ  ުބރެަވޭވ  ބަލަާފިއާވަކަމްށ 
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ަސ ިންނމަާފިއާވ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ތްަފސުީލިއުތުރްނ،  އަެފާރަތށް  ަބުބ  ޮކްށ 

ަގކޮށަްފިއާވ ިލުޔަމށް  ފަާހަގިއ  ަވނަ ުނކާުތ.  15.2  މި ިރޯޕުޓެގ   ަޖާވބާުދީރުވަމްށ ުފުރަސތު ެދވަިފިއާވަކްނ ިއްސެވ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ިއުޖާރީއ އަދުުލެވިރަކްނ    ިރާއަޔްތުކާރިއުރ ެއނެގްނ އޮތަތީ، 

(procedural fairness) ެއވެ. ެވށަްފިއާވަކުމަގިއ ުބަރެވގިާއުމޮކ 

ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަލަ    ، ުރުކާރިއުރަޒަނ  ިލބިިދުނމްަށ  ަފާރތްަށ  ެއ  ަފުރާވ  ޫނީނާގ  އެދަިފިއާވ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .14

  ިއުޖާރީއ އަދުުލެވިރަކްނ  ިދައ  (substantive fairness)ްނ  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކކެުރވަިފިއާވ ަމުއޫޟީއ އަދުުލެވިރކަ 

(procedural fairness)   ުބެރ ަސބަަބށަްޓަކިއެވާގިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމްށ  އަެފާރތް    ، ޭވ  ަފާރތަށް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ަފުރާވެއްއ ެދެވްނ ެންތަކުމަގިއ ަކނަޑައަޅިއ މި  ާގޫނީނ  ައުމެރްއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަމްއަޗށް ކާުރެނ  އެދަިފިއވާފަަދ  

 ަމްއސަަލ ިންނަމްނ ެފެނެއެވ.  

 

 : ނިންމުން

މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި   ،ލިޔެކިޔުންތަކަށާއިނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި  ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންމައް  ،ދެންފަހެ

ކެނެރީގެ / ހދ.  )  ޢަފީފްهللا ޢަބްދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ރިއާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު  އި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްށާދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަ

ނަންބަރު:  ހަނިމާދޫ ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި   )A142181  )  ޫހަނިމާދ އިދާރާގެހދ.  އިމާމެއްގެ   ކައުންސިލް 

އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހާިޟރުނުވާ ދުވަސްތައް ބަޔާންކޮށް،    ،އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  2014  ޖަނަވަރީ  08  މަގާމުގައި

ގަނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގައިވާ   05ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އެކަމަށް   ކުރިން ސިވިލް ސަރވިސް  )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ދިނުމުގެ 

ގެ ގާނޫނު އަސާސީއާއި، ގާނޫނު ނަންބަރު ގޮތުގެމަތިން އެފަރާތަށް އެއްވެސް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމެއްނެތި، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާ 

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު(، އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު   2007/5)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި، ގާނޫނު ނަންބަރު    2008/2

2014/R-311    ުއިވާތީ ވަކިކޮށްފަ ގައި ވަޒީފާއިން    2021މާރިޗު    18( އާ ހިލާފަށް  2014)ދިވެހ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދ ، 

ޗިޓެއްކަމަهللا ޢަބްދު ބާތިލު  ޗިޓަކީ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  އެފަރާތަށް  ނިންމާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި ،  ށާއިޢަފީފް  މައްސަލަ 



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
  VTR/2021/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަފީފްهللا ބްދުޢަ

                                            

 

20 ގެ  19 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:  
 

 

އެޅުމުގައާއިފަރާތާ ފިޔަވަޅު  ވަކިކު  މެދު  ހަމަތަކާ  އިގާނޫނުތަކާރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ތަފާތުކޮށްފައިވާކަމަށް   ގާނޫނީ  ހިލާފަށް 

ގާއިމުކުރަންޖެހޭއިދިނުމަށާއި،  ކަނޑައަޅަ ވަކިކުރުމުގައި  އަދުލުވެރިކަން   ވަޒީފާއިން  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ 

ސަލަ ނިމޭ ދުވަހުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މައް އިދީ،ގާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށް ކަނޑައަޅަ

އިނާޔަތްތަ އެންމެހައި  މުސާރައާއި  ލިބޭނެ  ދެމިހުރިނަމަ  ވަޒީފާގައި  އެފަރާތް  ނަގައިދިނުމާއެކު،ނިޔަލަށް  ވަޒީފާއިން   އް  އެފަރާތް 

އަށްވާ )ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ  03ނަފުސާނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ގޮތުގައި    ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ލިބުނު މާލީ، ޖިސްމާނީ އަދި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    29ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ފައިސާ އަދި  ގާނޫނު ނަންބަރު )

 16ގެ ފަރާތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް  ޢަފީފް هللا ޢަބްދުއެދި ފެންނަ އަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށް  

 ، ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ގައި   2022 ޖޫން

ަފާރ ުހށެަހިޅ  ނަންބަރު  ަވޒާީފިއްނ    ގައި  2021މާރިޗު    18  ްތަމްއސަަލ  ގާނޫނު  )ދިވެހި ސިވިލް    2007/5ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

އަށް  2.3އަދި    2.2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    271ގެ    2014ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( އާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަމާއި   ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    47ރިއާޔަތްކޮށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނުގެ  

އެފަރާތުން   ، ުހށަަހޅަާފިއާވ ަދުއާވައްށ ިއްނާކުރކްޮށއިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށްފަހުގައިކަމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއީ އެދިފައިވާ ފަދައިން މުސާރައާއި އިނާޔަތް ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށާއި، އަދި އެފަރާތް ވަޒީފާއި

ދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމެއް ނެތިކަމުގައިކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ހާލަތުގައިވެސް އެ ފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނީ އަ އަދުލުވެރިކަމާއި މައުޫޟއީ  

ގިނަވެގެން   މުސާރަކަމަށް  06އެންމެ  މަސްދުވަހުގެ  ިސވްިލ    ބާަޔްނކްޮށ  )ހައެއް(  ަރއުްދިވ  ޮކިމަޝުނން  ަމްއސަަލ  ަސރިވްސ 

  ، ަޖާވބާުދީރވަެފިއާވިއުރ

ވަޒީފާ އަދާކުރި އިދާރާއަށް ވަކި އެއްޗެއް   ޢަފީފުهللا ޢަބްދުހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން  ދެފަރާތުން  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  

 އަދި )ހަތެއް( ދުވަހު  07ވިދި ވިދިގެން  ގެ ނިޔަލަށް    2020ފެބުރުވަރީ    17އިން    2020ފެބުރުވަރީ    11އެންގުމެއް ނެތި  

 ތީ، )ފަނަރަ( ދުވަހު އޮފީހަށް ހާިޟރުވެފައިނުވާ  15ވަނަ އަހަރު އެފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ކުރިން    2020

( "ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 2020ޖުލައި    25)  HRMDC-2020/10  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ނަންބަރު

ިލުޔަމްށ ިރާއަޔްތުކާރިއުރ، ިމީއ ަމއްސަަލ    ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން"   10ވަނަ އަހަރުގެ    2020އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގެ  



 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
  VTR/2021/140މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަފީފްهللا ބްދުޢަ

                                            

 

20 ގެ  20 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:  
 

 

ިލުޔެމްއެގ އުިތރްުނ،    ެއނެގްނ އްޮތްއސަަލ ބަލަާފިއާވަކަމށް  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފއްަށ ާހޟުިރުނުވާމިއ ުގިޅެގްނ އާިދީރ ޮގތްުނ ެއ ަމ

ިއސާްލިމްކ އްޮފ  ަންނަބުރ  ިމިންސްޓީރ  އެެފާއުޒެގ   142-A4/138-JF/2020/9   (25    ަޖާވބާުދީރުވުމެގ  2020ޮއކޯްޓަބރ"  )

هللا ަޢބުްދ ެއނެގން ޮއތީަތ،    ޢަފަީފްށ އަެފރްާތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރމްަށ ންިނމަާފިއާވ ަސބަބު ައްނގަާފިއާވަކްނهللا ަޢބުްދ  ުފުރަޞުތ" ިއްނ

ވަކިކޮށްފައިވަނީުފ  ޢީަފ ވަޒީފާއިން    ވަޒީފާއިން  މައުޟޫ ގާއިމުކުވަކިކުރުމުގައި  މުވައްޒަފަކު  އަ ރަންޖެހޭ   ދުލުވެރިކަންއީ 

fairness)(substantive     ިއިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  އަދ(procedural fairness)  ުهللا ޢަބްދު   މަށްފަހު ކަމަށްވާތީ،ރުގާއިމުކ

 ،ކަނޑައަޅައި   ނެތްކަމަށްއަމުރެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ މައްޗަށް ކުރާނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް  އެދިފައިވާފަދަ    ގެ ފަރާތުންޢަފީފު 

 .މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ

 1444 މުޙައްރަމް 27

 2022 އޮގަސްޓު 25

 

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 
 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 މެންބަރުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު 


