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 ޓްރައިބިއުނަލް   ވަޒީފާއާބެހޭ 

                 ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ   

 މައްސަ ލަ   ނިމުނުގޮތުގެ   ހު ލާސާ   ރިޕޯޓު 

 

 VTR/2021/149 : ނަންބަރު   މައްސަލަ 

 ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން : ބާވަތް   މައްސަލައިގެ 

 2021 ޖުލައި 06 : ތާރީޚު   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 2022 ޖޫން 20 : ތާރީޚު   ނިމުނު   މައްސަލަ 

 )މާލެ  / ލަކީ. ހ( ޢިޔާޟް މުޙައްމަދު : ފަރާތް   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 )A049030: ނަންަބރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި(

 ޔުނިވަރސިޓީ އުމީގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ : ފަރާތް  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

 

 

 ހުލާސާ   މައްސަލައިގެ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  A049030:  ނަންަބރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި ) (މާލެ/    ލަކީ.  ހ(  އިޔާޟް  މުޙައްމަދު  ،މައްސަލައަކީ  މި

 ވަޒީފާއިން  ގައި  2021  ޖުލައި  01  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  ވަޒީފާ  މުގައި ގާމަ  ލެކްޗަރަރގެ   ސީނިއަރ  ޔުނިވަރސިޓީގައި   އުމީގަ

 އެފަރާތް   މީޑިޔާގައި  ސޯޝަލް  އީމެއިލުގައި  ފޮނުވި  އިޔާޟަށް  މުޙައްމަދު  ޔުނިވަރސިޓީން  ގައި  2021  ޖޫން 27 ،ވަކިކޮށްފައިވާއިރު

 އުފައްދާފައިވާ  ޗާންސެލަރ  ވައިސް  ބެލުމަށް  ޝަކުވާތަކެއް  ލިބިފައިވާ   ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގުޅިގެން  ޕޯސްޓްތަކާ  ލިޔުންތަކާއި  ަބއެއް  ލިޔެފައިވާ

 އެދުވަހު  ،އަންގާފައިވާތީ  އައުމަށް  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގައި  2021  ޖޫން   28  ބޭނުންވާތީ  ަބއްދަލުކުރަން  އިޔާޟާ  މުޙައްމަދު  ންކޮމިޓީ

 އަންގައި   ޔުނިވަރސިޓީން  ނެތްކަމަށް  އެފުރުސަތު ،އެދުމުން   ދިނުމަށް  ފުރުސަތު  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ވަކީލަކާއެކު  ހާޟިރުވެ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް
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 ތަފްސީލު   އެންމެހައި  ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  ވަކިވަކިސުވާލުކުރި    އަދި  މައްސަލައިގެ  ބަލަމުންދިޔަ  ޓީންކޮމި  ،ސުވާލުކޮށްފައިވާއިރު  އެފަރާތާ

 ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން    އިޔާޟް  މުޙައްމަދު  ގައި  2021  ޖުލައި  01  ނުލައި   އެންގުމަކާ  އިތުރު  ފަހުން   އޭގެ  ،ދީފައިނުވާކަމަށާއި

 ޔުނިވަރސިޓީން   ގައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ކަމުގައިވާތީނުލައި  ދިނުމަކާ  ނޯޓިހެއް  ދަށުން  ގެ)ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ގާނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ

 އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ގާނޫނީ  ފުރުސަތުގައި  ދިން  ވުމަށްޖަވާބުދާރީ  އިޔާޟަށް   މުޙައްމަދު  ކޮމިޓީން  މެމްަބރުންގެ)  ތިނެއް(  3  އުފެއްދި

 އަދި  ނުލައި  ފުރުސަތުދިނުމަކާ  ވަކީލެއްގެ  ގާނޫނީ ،ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި  ހިލާފަށްކަމަށް  ގާނޫނާ  ނިގުޅައިގަނެފައިވަނީ  ހައްގު  ހޯދުމުގެ

 ހަމައެއްނެތްކަމަށް  ބެލެވޭނެ މަށްފުރުސަތުދީފައިވާކަ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ،ދީފައިނުވާތީ  މައުލޫމާތުތައް ތަފްސީލުތަކާއި ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ

 ވަނަ   4  ގާނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ،އިޔާއެޅުމުގަ  ފިޔަވަޅު   ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  ވަޒީފާއިން  ،ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި

 ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން ،އަޅައިދިނުމަށާއި  ފިޔަވަޅު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  5  އެގާނޫނުގެ  ،ތަފާތުކޮށްފައިވާތީ  ހިލާފަށް  އާ  )ހ(  މާއްދާގެ

 ވަޒީފާއިން   ކީފަރާތަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި  ގާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށް  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫއީ

 ވަޒީފާއާެބހޭ  ފެށިގެން  ތާރީހުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ،އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި  އަނުބރާ  ވަޒީފާ  ،ނުބެލުމަށާއި  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ

 އެއްފަހަރާ   އެކީ  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިޭބނެ  ދެމިހުރިނަމަ  ވަޒީފާގައި  މުއްދަތަށް  ހޭދަވާ  ހަމައަށް  ނިންމުމާ  މައްސަލަ  ޓްރައިިބއުނަލުން

 ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2021  ޖުލައި  06  ރައްދުވާގޮތަށް  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެދި  ލިބިދިނުމަށް

 . މައްސަލައެކެވެ ބަލާފައިވާ ހުށަހެޅުމުން

 މެންބަރުގެ ރައުޔު

 ރައުޔު   ފާތިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ 

 : ކަންކަން   ފާހަގަކުރެވުނު   މައްސަލައިގައި 

: ނަންަބރު   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި) (މާލެ/    ލަކީ.  ހ(  އިޔާޟް  މުޙައްމަދު  ތްކަމުގައިވާފަރާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .1

A049030(،  ަަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި'  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ'  ހުށަހެޅި  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލ 

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަންކަން އަންނަނިވި ނަޒަރުކުރާއިރު ކަންކަމަށް

އުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް  ގައިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2014ނޮވެންަބރު    30މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ   1.1

  27ފަރާތުގެ މަގާމް  އެއެންޑް ލޯ ގައި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރއެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއްކަމަށާއި،    އާޝަރީ



 
 އުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގަދިވެހިރާއްޖޭގެ  
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(ފަނަރަހާސް   15،246.00މަހަކު  ގައި ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރއަށް ބަދަލުކޮށް އެފަރާތުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި    2021ޖޫން  

(ހަހާސް ފައްސަތޭކަ ތިރީސް   6،534.00  ޖުމްލަ  އި އިނާޔަތްތަކުގައި ގޮތުގައިއާރުފިޔާ  )  އެއްދުއިސައްތަ ސާޅީސް ހަ

  ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ލިެބމުންދިޔަކަމަށް  ށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ ރުފިޔާ )އްހަތަރެ

ފަރާތް 1.2 ހުށަހެޅި  އަސާސަކީމައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުގެ  ޝަކުވާ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައުމީ  ،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގައި ވަޒީފާއިން   2021ޖުލައި    01ލެކްޗަރަރގެ މަގާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  ޔުނިވަރސިޓީގައި ސީނިއަރ  

ގައި ޔުނިވަރސިޓީން މުޙައްމަދު އިޔާޟަށް ފޮނުވި އީމެއިލުގައި ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި   2021ޖޫން  27ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، 

ޅިގެން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކެއް ބެލުމަށް  އެފަރާތް މިފަހަކުން ލިޔެފައިވާ ަބއެއް ލިޔުންތަކާއި ޕޯސްޓްތަކާ ގު

ބޭނުންވާތީ   ަބއްދަލުކުރަން  އިޔާޟާ  މުޙައްމަދު  ކޮމިޓީން  އުފައްދާފައިވާ  ޗާންސެލަރ  ގައި    2021ޖޫން    28ވައިސް 

ވުމަށް ފުރުސަތު  ހާޟިރުވެ ވަކީލަކާއެކު ޖަވާބުދާރީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އައުމަށް އަންގާފައިވާތީ، އެދުވަހު ޔުނިވަރސިޓީއަށް

ސުވާލުކޮށްފައިވާއިރު،   އަންގައި  ޔުނިވަރސިޓީން  ނެތްކަމަށް  އެފުރުސަތު  އެދުމުން،  ބަލަމުންދިޔަ ކޮމިދިނުމަށް  ޓީން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވަކިވަކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެންމެހައި ތަފްސީލު ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  ސުވާލުކުރި  މައްސަލައިގެ އަދި  

(ތިނެއް) މެމްަބރުންގެ ކޮމިޓީން މުޙައްމަދު އިޔާޟަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދިން ފުރުސަތުގައި    3 އުފެއްދި  ޔުނިވަރސިޓީން

ނުލައި އަދި ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަނެފައިވާކަމަށާއި، ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ފުރުސަތުދިނުމަކާ

ގޮތެއްގައި   ދީފައިނުވާކަމަށާއި،    މައްސަލައިގެއެކަށީގެންވާ  މައުލޫމާތުތައް  ގައި   2021ޖޫން    27ތަފްސީލުތަކާއި 

މަ ބަލަމުންދާކަމުގެ  މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރިން  ފޮނުވުމުގެ  އީމެއިލް  ލޫމާތު އުޔުނިވަރސިޓީން 

'މައްސަލަ ގޮތުން  ކަމަށާއި، އެއް ނޫސްތަކަށް ދީފައިވާޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަރީފު ަބއެ

މައްސަލަ    ސާބިތުވާކަމަށް ވާނަމަ ދެން އޮންނާނީ ވަކިކުރުން' ކަމަށް ބުނެ އޮންލައިން ނޫހަކަށް އިންޓަރވިއު ދީފައިވާކަމަށާއި،

ބެލުމުގެ ކުރިން،   ވަޒީފާއިން  ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    2021ޖުލައި    01ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްސަލަ 

އޭގެ ފަހުން އިތުރު    ބުނެފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށާއި،  ޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރޔުނިވަރސި  ވަކިކުރާނެކަމަށް

އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ    އީވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫގައި    2021ޖުލައި    01އެންގުމަކާ ނުލައި  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    4ނޫނުގެ  ގާއަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމެއްނެތި، ވަޒީފާއާބެހޭ  

  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)   23ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ    ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ ވިސްނުމަށް ބަލައި ތަފާތުކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް



 
 އުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގަދިވެހިރާއްޖޭގެ  

  VTR/2021/149މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު އިޔާޟްރައްދުވާގޮތަށް 
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ނުލައި ދިނުމަކާ  ނޯޓިހެއް  ދަށުން  ވަކިކޮށް  ގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން    ކަމަށްފައިވާތީވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޖާަވބާުދީރުވމްަށ ފުުރސަތުދީފިައާވކަމްަށ ބެެލވެޭނ ަހަމެއއްންެތކަމްަށ  އެފަރާތްަށ   އެދޭގޮތަްކމްަށ ބުނަެފިއވަނީ،  ސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރްާތމައް .2

ވަނަ    4ކަނަޑއަަޅއިދުިނމަށާއި، ަވޒީފާއިން ަވިކުކރުމަށަްޓަކިއ ފަިޔވުަޅ އެޅުުމަގާއިއ ަވޒާީފއްިނ ަވިކކުުރމުގައި ަވޒާީފާއބޭެހ ގާނޫނެުގ  

ނަ ާމއާްދެގ ދަށްުނ ފަިޔަވޅު އަަޅއިދުިނމަށާއި، ަވޒީފާއްިނ ަވކިކޮށަްފިއވަނީ  ަވ  5ާމއާްދެގ (ހ) ާއ ހިލާފަށް ތަފުާތކޮށަްފިއވީާތ އެގާނުޫނގެ  

ވަޒާީފއިން   ފަރަާތކީ  ހުށެަހޅި  މްައސަލަ  ކަނަޑއަަޅއި  ާގިއމުުކުރމެއްނިެތަކމްަށ  އަދުުލެވރިކަން  ިއުޖރީާއ  އަދުުލވިެރަކމިާއ  ަމުއޟީޫއ 

 އިއަާދކޮށްދުިނމާަށއި، ަވޒީފާއްިނ ަވިކކުރި ާތރީހްުނ ފިެށގްެނ ަވޒީފާާއބެހޭ  ަވިކވަެފިއާވ ަފރެާތއަްކުމަގިއ ުނބުެލމާަށިއ ަވޒާީފ އަނުބާރ

ފަހަރާ  ްޓަރިއިބއުނަލްުނ ަމއްސަަލ ންިނމާުމ ަހަމއްަށ ހަޭދވާ ުމއްދަތްަށ ަވޒާީފަގިއ ެދމިހުރަިނަމ ިލބެޭނ މާުސރާައިއ އިނާޔަތަްތްއ އީެކ ެއްއ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ިލބިދިނުމްަށކްަނ  

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަކުވާއަށް ރައްދު ދިނުމުގު ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހެޅި  .3

ނަޒަރުކުރުމުން، ކަންކަމަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާުބ  ފަރާތް  'މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން   މައްސަލަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އިލްމީ އިސްމަގާމެއްގައި ހުރެ އެމަގާމާ އެކަށީގެންނުވާ ގޮތެއްގައި، އަދި    ފައިވަނީވަކިކޮށް

 ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަގޮތަކަށް އަމަލުކުރަމުންދާތީ އާއި އެއަމަލުތަކުގެ ސަަބބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާމެދު އާންމުންގެ 

ނގަޅު ތަސައްވުރެއް އުފެދި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަސައްވުރު ކިލަނުބވެ، އަގު ވެއްޓުމަށް މަގުފަހިވާކަމަށް ޔުނިވަރސިޓީން  ހިތުގައި ނުރަ

ގަުބލުކުރެވޭތީކަމަށާއި  އިތުރުން    ،ބެލިބެލުމުން  ދަރިވަރުންގެ  މުވައްޒަފުންނާއި  ހުރިގޮތުން  އަމަލުތައް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ަބ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  މުޖުތަމައުގައިވެސް  ބަހައްޓައިފިނަމަ  ވަޒީފާގައި  އިތުރަށް  އެފަރާތް  ގަޫބލުކުރެވޭތީ  އުފެދޭކަމަށް  އިަބއިވުން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިއާޔަތްކޮށްކަމަށް   23ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ    ތީވަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާއިއާދަނުކުރެވޭ

 ؛ވެއެވެ. އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ކަންކޮށްފައިވާ ގޮތްކަމަށް ަބޔާންކޮށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ

ސިޓީގެ ޒިންމާދާރު މަގާމެއްގައި ހުރެ އަމަލުތައް ބަހައްޓާގޮތުގެ  ރވަހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ދިވެ  .3.1

އިތުރަށް  ދަރިވަރުންގެ  މުވައްޒަފުންނާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހުތުރުވެ  ކަރާމާތަށް  އަުބރާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ސަަބބުން 

ަބއިަބއިވުން   ނުކުރުމަށްމުޖުތަމައުގައިވެސް  އެގޮތަށް  އެކަންކަން  ގަބޫލުކުރެވޭތީ  އަންގާފައިވާ    އުފެދޭކަމަށް  ތަކުރާރުކޮށް 

އެކަން ފަރާތެއްކަމަށާއި އެއީ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އަދާކުރާ މަގާމާ އެކަށީގެންނުވާ އަމަލުތަކެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ  

ތަކުރާރުކޮ އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،  އިސްލާހުކުރުމަށް  އަނގަބަހުން    2020  އޮކްޓޯަބރު  21އެގޮތުން  ށް  ގައި 



 
 އުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގަދިވެހިރާއްޖޭގެ  
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  17ގައި ލިޔުމުން ނަސޭހަތްދީ    2020  ޑިސެންަބރު  29ނަސޭހަތްދީފައިވާނެކަމަށާއި، އެ އަމަލުތައް އިސްލާހުކޮށްފައިނުވާތީ  

 ކަމަށާއި، ގައި އިންޒާރުދީފައިވާނެ 2021މާރިޗު 

ވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގަޔާ އަދި ދިވެހި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރި .3.2

ދާނެފަދަ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގެއްލިސުލްހަމަސަލަސްކަން  ަބއިަބއިވުން އުފެދި  މުޖުތަމައުގައި ދީނީގޮތުން  

ގެ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޔުނިވަރސިޓީއަމަލުތައް އެފަރާތް ކުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން    އެ  ،ވާހަކަ ދައްކާކަން އެނގުމުން

އެވާހަކަތަކަކީ އެފަރާތް ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްކަން   ސުވާލުކުރުމަށްފަހުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެވާހަތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ގޮތުން

ކަންކަމަކީ   ނިސްބަތްވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަމަލުތަކެއްކަން އެޔަގީންވުމަށްފަހުކަމަށާއި،  ހިނގާފައިވާ  ފަރާތުން 

 ކަމަށާއި،ޔުނިވަރސިޓީން އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުން ޔަގީންވެފައިވާ

ަބއިަބ .3.3 އަމަލުތަކަކީ  ދީނީގޮތުން  ވާހަކަތަކާއި  ހިލާފު  މިންގަނޑުތަކާ  އާންމު  މުޖުތަމައުގެ  ދިވެހި  އުފެދި،  ގައުމީ އިވުން 

ކެއްނޫންކަމަށާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނަ ފަރާތެއްގެ ކިަބއިން އެކަށީގެންވާ އަމަލުތަ

ވަޒީފާގައި ފަރާތެއް  ކުރާ  އަމަލުތައް  ކުރެވޭނެކަމެއްނޫންކަމަށް  އެފަދަ  ބަލާއިރު  ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ   

 ދެކޭކަމަށާއި، 

އަންހެންކުދިން ހިތާނުކުރުންފަދަ ދިވެހި މުޖުތަމައު ބަލައިނުގަންނަ ހައްސާސީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޮޅުންޮބޅުން އަރައި،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އާންމުންގެ ހިތްތަކުގައި އޮންނަ ދީނީ ޝުއޫރަށް އަސަރުކުރާނެހެން ވާހަކަތައް ދައްކައި އާންމުކުރުމަކީ  

 މަގާމާ އެކަށީގެންވާ އަމަލުތަކެއްނޫންކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ މަގާމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ

ބަދަލުގައި ހިޔާރުކޮށްފައިވަނީ މުޖުތަމައުގެ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދި    ހުށަހެޅުމުގެ  ދިރާސާ ކަރުދާސް  ކޮށްދިރާސާއިލްމީ ގޮތުން  

ކަމަށާއި،ހަ ގޮތްތައް  ާބރުލިޭބ  ފިކުރަށް  އޮންނަންޖެހޭ   ރުކަށި  ގާއިމުވެ  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ސަަބބުން  މިކަންކަމުގެ 

 . ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެއުފެދިފައިވާ ިބރު ސުލްހަމަސަލަސްކަމަށް ުބރޫއަރާފާނެކަމުގެ

 ؛މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ލިެބމުންދިޔަ ޝަކުވާތަކުގެ ހަގީގަތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަލާފައިވާނެކަމަށާއި .3.4

އެގޮތުން އަންހެންކުދިން ހިތާނުކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮމިޓީއަކުން  .3.4.1

އްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކައި ހިޔާލު އޮޅުންފިލުވާފައިވާނެކަމަށާއި، އެފަރާތުން ދިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ަބ



 
 އުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގަދިވެހިރާއްޖޭގެ  
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ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވާހަކަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ އިލްމުވެރިންނާ އަދި ދިވެހި 

ހައްގުތައްސަރުކާރުގެ   އިންސާނީ  ބަލައިގަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެ  އެކިއެކި   ސިޔާސަތާއި،  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

 ށާއި، އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ފުށުއަރާކަން އެ ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަ

މެރިޓަލް ރޭޕަށް ހިތްވަރު ލިޭބގޮތަށާ އަދި އަންހެނުންނަކީ ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ދަށް   ،އިޅައުމުރުގައި ކައިވެނިކުރުމާ .3.4.2

އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ   ،ަބއެއްކަން ދޭހަވާގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމުން

ހު މައްސަލަ  އޮޅުންއަރާގޮތަށްކަން  އާންމުންނަށް  ކޮމިޓީއަށް  ދައްކާފައިވަނީ  ބަހުން  ފަރާތުގެ  ށަހެޅި 

 ކަމަށާއި، ގަބޫލުކުރެވިފައިވާ

ކުރާ   .3.4.3 ކަންކަން  ާބރުލިޭބ  ވެއްޓުމަށް  އަގު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އުފެދުމާއި  ނުތަނަވަސްކަން  މެދުގައި  އާންމުންގެ 

ނިވަރސިޓީގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދެއްކި ވާހަކަތަކުން، އެފަރާތުގެ ޓްވިޓަރ ހެންޑްލްގައި ޔުމައްސަލައިގައި  

އި ޓްވިޓަރގައި ފާޅުކުރާ ހިޔާލުތަކާއި އަމަލުތަކުގެ ސަަބބުން ނުތަނަވަސްކަން  މުވައްޒަފެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާ

 އުފެދޭކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވެސް އެނގޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، 

ގިނަ .3.4.4 ސަަބބުން  އަމަލުތަކުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ޝަކުވާތަކެއް މައްސަލަ  ގިނަ  އުފަންވެ  މައްސަލަތަކެއް   

މާތް   ،ވީނަމަވެސް  ލިެބމުންދިޔަކަމުގައި އަމަލުތަކަކީ  އެ  ބަހުންނަމަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އަށްޓަކައި هللا މައްސަލަ 

މަތަކަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެކަށީގެންވާ ހަ  ކަމަށާއި،އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް

ވަޒީފާއިން  ގަބޫލުކުރެވޭތީ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ފަރާތެއްނޫންކަމަށް  ބެހެއްޓޭނެ  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  ބަލާއިރު 

 ވަކިކުރުންނޫން ގޮތެއްނެތްކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ    .4 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވަނީ،  އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ 

ކަމަށް ަބލާނެ ތަނެއްނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާ ކަންކަން  ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަށް  23ގާނޫނުގެ  

 ތިން ނިންމައިދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުގެ މަ

 އިޔާޟް   މުޙައްމަދު ، ކުރިން  ނިންމުމުގެ  ނިންމުމެއް  ފައިސަލާކުރަނިވި  ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ ،މައްސަލާގައި  މި .5

 އަދާކުރަމުން   އިޔާޟް  މުޙައްމަދު، އައްޔަނުކޮށްފިނަމަ  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ



 
 އުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގަދިވެހިރާއްޖޭގެ  

  VTR/2021/149މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު އިޔާޟްރައްދުވާގޮތަށް 
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  އެކަމުގެ ، ހުރަސްއެޅިދާނެތީއާއި  އިއާދަކުރުމަށް  އަލުން  ވަޒީފާ   ކަމުގައިވިޔަސް  ނިންމި  އިއާދަކުރުމަށް  އަނުބރާ  އަލުން  ވަޒީފާ  ގެންދިޔަ

  ޓްރައިިބއުނަލުން   ވަޒީފާއާބެހޭ އިގައިމައްސަލަ  މި ، ވެދާނެތީ  ގެއްލުންތަކެއް   އިއާދަނުކުރެވޭނެ  އިޔާޟްއަށް  މުޙައްމަދު  ސަަބބުން

  ޔުނިވަރސިޓީގެ   އުމީގަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  އިޔާޟް  މުޙައްމަދު، ކުރިން  ނިންމުމުގެ  ނިންމުމެއް  ފައިސަލާކުރަނިވި

  މައްސަލައިގައި   ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިިބއުނަލަށް   ވަޒީފާއާބެހޭ، އައްޔަނުނުކުރުމަށާއި  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ  މަގާމަށް  ލެކްޗަރަރގެ   ސީނިއަރ

  ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ   އިއާދަކުރުމަށް  ވަޒީފާ  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  އިޔާޟް  މުޙައްމަދު   އަދި  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ނިންމުން  ނިންމާ

  ނެރެދިނުމަށް  އަމުރެއް  ވަގުތީ  އަމުރުކޮށް  މައްޗަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އުމީގަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނުކުރުމަށް  އެއްވެސްކަމެއް

  ،ށް ނަޒަރުކޮ ނޫނީގޮތުންގާ  އަދި ޝަރުއީ އެދުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

 މައްސަލަ  ގެންގޮސްފިނަމަ ކުރިއަށް ދައުވާ މައުޟޫއީ  އަސްލު ނެރުމަކާނުލައި އަމުރު ވަގުތީ އެދިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

  އެފަރާތުން   ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،ުބރަވެވޭތީއާއި  އޮތްކަމުގައި  ފުރުސަތު  ލިުބމުގެ  ގެއްލުމެއް  އިއާދަނުކުރެވޭނެ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި

 މުޙައްމަދު  ،ފަރާތެއްކަމުގައިވާތީއާއި  ލިިބގެންވާ  ނޫނީގޮތުންގާ  ހައިސިއްޔަތު  އަދި  ފަތުސި  އެދުމުގެ  އަމުރަކަށް  ވަގުތީ  ފަދަ  އެދިފައިވާ

  ވަގުތީ   މަށްމަގާ  އެ ،ވީނަމަވެސް  އަމުރުކުރެވުނުކަމުގައި  ނުކުރުމަށް  އައްޔަން  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ  މަށް މަގާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އިޔާޟް

 ސްލަހަތަށްވެސްމަ  ދެފަރާތުގެ  ހިމެނޭ   މައްސަލައިގައި  މި  އެގޮތުގެމަތިން ،އޮންނާނެތީއާއި  ފުރުސަތު  އައްޔަންކުރުމުގެ   މުވައްޒަފަކު

 ، ުބރަވެވޭތީ ކަމުގައި ޔަތްކުރެވިގެންދާނެރިއާ

މުޙައްމަދު  ،ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން މައްސަލައިގެ މައުޟޫގައި ވަކިގޮތެއް    މި

އައްޔަނުނުކުރުމަށާއި މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ  މަގާމަށް  ލެކްޗަރަރގެ  ސީނިއަރ  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާއާބެހޭ    ،އިޔާޟް 

ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ނިންމާ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމަށް އަދި މުޙައްމަދު އިޔާޟް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ  

ރސިޓީގެ  އުމީ ޔުނިވަގަދިވެހިރާއްޖޭގެ    ވަޒީފާ އިއާދަކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި 

 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވާނެއެވެ. މައްޗަށް އަންގައި 

  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތުދީފައި  އިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާ .6

 ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޝަފަހީ ނަމަވެސް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވީ

ރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކީ އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން  ފަމައްސަލަ ހުށަހެޅި   .7

 ވަނަ މާއްދާގައި 27(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  2008/2 ގާނޫނު ނަންަބރުހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު، 
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"މުވައްޒަފަކު ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއްގައި، އޭނާ 

ސާިބތުކޮށްދިނުމަކީ ސަަބެބއްކަން  އެކަށީގެންވާ  ސަަބަބކީ  ވަކިކުރި  ޒިންމާއެކެވެ.  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ   ވަޒީފާދޭ 

ސަަބަބކީ ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ސާބިތުކޮށް    ،އެމުވައްޒަފަކު  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ކަމުގައި  ސަަބެބއް  އެކަށީގެންވާ 

 އިން ވަކިކުރީ އެކަށީގެންވާ ސަަބެބއްނެތި ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ."  އޭނާ ވަޒީފާ ،ނުދެވިއްޖެނަމަ

ގުޅިގެން،  އިމި   މައްސަލައާ  މި  ަބޔާންކުރެވިފައިވުމުން  ޔުނިވަރސިޓީގައިާބރާތުން  ގައުމީ  އިޔާޟް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ    މުޙައްމަދު 

ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެ  ސަަބެބއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އޭނާ  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިކަން   އިޖުރާއަތުތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ސާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ގައުމީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ކުރެވެއެވެ. ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަ

މްައސަލިައަގއި   .8 ަފިއ ައހުށެަހޅަިފިއިމވާ  ާވަސދުުލެވރި  ަމއްސަލަ  ިސާލއަކްަށ  ަވ ލުުވމަށަްޓަކއި،  ަފރުަތގެ  މްައސަލަ  ަރއުްދވި  ޒާީފއިން 

ާގއިމުުކރްަނެޖ ަވިކކުުރުމަގއި  ވަޒާީފއްިނ  ުމަވއްޒަަފުކ  ަވިކކޮށްފިައވަނީ  ަފރްާތ  ިއޖާުރއީ    ޭހ ހުށެަހިޅ  އަދުުލެވރަިކާމއި  ަމއޫުޟީއ 

ނޫނާ ެއްއގޮތަށްތާޯއއި، ަމއްސަލަ ހުށެަހޅި ަފރާތް ވަޒީފާއްިނ ވިަކުކރުުމަގއި ވަޒާީފާއބެހޭ  ާގާވޒާީފާއބެހޭ  އަދުުލެވރިކްަނ ގިާއުމކުުރމަށްފަހު،  

  ލާފްަށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރާތްުނ ތަފުާތކޮށަްފިއވޯޭތާއއި، މައްސަަލ ހުށެަހިޅ ފަރާތްުނ އެދަިފއާިވ ިހވަަނ ާމއްދެާގ (ހ) އާ    4ނުޫނެގ  ާގ

ހުށަހިެޅ ަފރްާތ ަވޒީފާއްިނ ަވކުިކިރ ތާރީހްުނ ފިެށގްެނ ވަޒާީފާއބެހޭ  ަވޒާީފ އަނުބާރ  ފަަދއްިނ   ިއއާދަކޮށެްދވިދާނޯެތާއއި، މްައސަލަ 

އިނާޔަތަްތްއ  ުމާސަރއިާއ  ިލބެޭނ  ދެމުިހރަިނަމ  ަވޒާީފަގިއ  ުމއްދަތަށް  ހަޭދާވ  ަހަމއްަށ  ނިނުްމާމ  ަމއްސަަލ    ްޓަރިއިބއުނަލްުނ 

ވަަނ ާމއާްދެގ ދަށްުނ ަމއްސަލަ    5ނުޫނެގ  ާގަމއްސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރާތްުނ އެދަިފިއާވ ފަދައްިނ ަވޒާީފާއބޭެހ   ،އިާއެދވިދާނޯެތަނަގިއ

 ބަލްަނޖޭެހަކުމގިައ ދެެކެމވެ.   ަރއުްދވި ަފރާާތމެދު ފަިޔަވޅު އެޅިދާނޯެތ

ަވކިކޮށަްފިއވީަނ ނޯޓެިހއް ދުިނމްެއ ނެތިކަން  ިމވާ ަމއްސާަލަގއި މައްސަަލ ަރއްދިުވ ަފރުާތގެ ވަޒާީފއިން މަުޙްއމުަދ ިއޔާޟް  ހުށެަހޅަިފިއ .9

 ގައި ގަޟިއްޔާ HC-A/77/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު އެނގްެނ އޮނަްނކާަމއި،  

ހިމެނޭ މުވައްޒަފަކު، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި  "... ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު، އެޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި އެމާއްދާގައި    23ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

 އެނގޭކަމާއި، ..."  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަން

  2/ 2008ނުޫނ ންަނަބުރ  ާގވިަކކޮށަްފއިވީަނ    މިފަަދއްިނ ަބޔްާނކޮށްފައުިވމުން، މްައސަަލ ރައުްދިވ ފަރުާތެގ ަވޒީފާއްިނ ުމަޙއްމުަދ އާިޔްޟ

 އި ދެކެމެވެ. ބަލަންޖެހޭކަމުގަ ވަަނ ާމއާްދއާ އްެއގްޮތާވ ގޮތެުގމަތިނޯްތ  23  (ަވޒާީފާއބޭެހ ޤާނޫނު) ެގ
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މްައސަލެައްއގިައ .9.1 ހުށެަހޭޅ  ވިަކކޮށްގްެނ  ވަޒާީފއްިނ  އަދުލެުވރި    ، ުމަވްއޒަފުަކ  ވިަކކޮށަްފިއވީަނ  ަވޒާީފއްިނ  ުމަވއްޒުަފ 

އީެއ މުައޟޫއީ   ، ންިނުމަމކުނޯްތ ުނވަތަ ެއކީަށގެންވާ ަސަބެބްއ ޮއެވގެންތޯ ބުެލުމަގއި ެދ އުނުްސެރއް ުފރިހަަމވްާނޖޭެހކާަމިއ

ާގއުިމުކރެވަިފިއވޭތޯ    (procedural fairness)އަދި އުިޖާރއީ އަދުލުވިެރކްަނ    (substantive fairness)އަދުލެުވރިކްަނ  

-HC/2011ާއިއ ަހަމ ެއ ކުޯޓގެ ންަނަބުރ  ަގޟްިއާޔ   HC-A/24/2010ިދވިެހާރއޭްޖެގ ަހއިކުޯޓެގ ންަނަބުރ    ، ބެލްުނކްަނ

A/134   މަުވއްޒަފްުނ ވަޒާީފއިން ވިަކުކުރމަށް ަވޒާީފ ދޭ    ، ިޟއާްޔއްިނ އެނޭގަކމާއި، ިމގޮތުން ަމއޫުޟއީ އަދުލުވެރަިކަމީކަގ

ފަަދ އަދުލެުވިރ ަސަބަބކްަށވުމުގެ   ަފރަާތކްުނ ިހޔުާރކާުރ އާަސެސއް ެއީއ މުވްައޒަަފުކ ަވޒީފާއްިނ ވިަކުކުރމްަށ ހުއަްދކާުރ

ފުރަިހަމ  ފުރިހަަމކުރްަނޖޭެހ އްެނމަެހިއ އްުނސުރަުތްއ  އާަސސްެއެގ ދަށްުނ  ިހޔުާރުކރާ  އެ  ބެލްުނކަން  އުިތރްުނ  ވަެފިއވޯޭތ 

ގާއުިމކުުރަމީކ  ، އެނޭގަކާމިއ އަދުުލވިެރކްަނ  ވިަކުކރުމްަށ    ، ިއޖާުރީއ  ަވޒީފާއްިނ  ންިނމަުމކަށް  ައ ުމަވއްޒަަފުކ  ދުުލެވިރ 

ބަލްަނޖޭެހ ބެލުނަްތްއ ބުެލުމގިައ ފުރިހަަމކުރަންޖޭެހ އުިޖާރއަތުތްައ ފުރަިހަމކުރުންކްަނިސާވ ޖޭގެ  ިދވެހާިރްއ  ، ުލުވމަށްޓަަކއި 

ަފއިވާ ިމާބވުަތގެ އެހްެނ ަމއްސަލަަތކުން  ކޯޓުން ންިނާމ ިޟއްޔަާތކުނާްނއި ެއ ަގ ަހިއކޯޓްުނ ނިންމަވަާފިއވާ ިއސެްވ ދެނެްނވުުނ  

 އެނގްެނ ޮއވެެއވެ. 

ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން" މި  ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް    23(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ    2/ 2008ގާނުޫނ ންަނަބުރ   .9.2

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

-HC/2010        އާއި ހަމަ އެ ކޯޓުގެ ނަންަބރުގަޟިއްޔާ HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު 

A/208  ާއިތުރުންގަޟިއްޔ ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ގެ  މައްސަލަތަކުގައި    ކޯޓުތަކުން   ގެމަރުހަލާ  މަތީވަޒީފާއާބެހޭ 

 ވާކަމާއި، ޅާފައިއަކަނޑަ

) ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ 2އެކަށީގެންނުވުން އަދި (  ހުލާގު) މަސައްކަތުގެ އ1ަކީ (ތައެ ދެ ޝަރު

 ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި    23ނޫނުގެ  ގާނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ   .9.3

ލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  ސީލަތްތައް ތަފްހާ(ށ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަަބެބއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ  

(އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން    SC-A/27/2014ކޯޓުގެ ނަންަބރު  

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ އަޟިއްޔާގެ ޝަރީގަ ޑް) ލިމިޓެ 
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ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި    23[ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

ވެ. އަދުލުވެރި ސަަބެބއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ  (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަަބެބއް އޮވެގެންނެ

 ދެ ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ: 

)i( .ްފާޅުކަންޮބޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

)ii( .ްޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުނ 

އަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ނޯޓިސް   (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  މުވައްޒަފަކު  ސަަބބުން  އަމަލެއްގެ  އެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް   23ނޫނުގެ  ގާދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު   23ނޫނުގެ  ގާނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. ވަޒީފާއާެބހޭ  

އަމަލެއް  ވަޒީފާއި ޣައިރުސުލޫކީ  ފާޅުކަންޮބޑު  އަމަލަކީ  މުވައްޒަފުކުރި  ހުއްދަވާނީ  ވަކިކުރުން   gross)ން 

misconduct)   ްކަމަށް ވާނަމައެވެ. އެ އަމަލީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުނ

މުވަ ބެލެވޭނީ،  އަލަމެއްކަމަށް  ޣައިރުސުލޫކީ  ޮބޑު  ފާޅުކަން  ފަރާތުގެ ހުއްދަވާފަދަ  ދެ  އަމަލަކީ  އްޒަފުކުރި 

ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންވަރުގެ ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ވާނަމައެވެ. 

) އަމަލަކީ  ޣައިރުސުލޫކީ  ޖައުހަރީ 1މުވައްޒަފުގެ  އެއްަބސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ދެމެދުގައިވާ  ފަރާތުގެ  ދެ   (

) އެ ކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި 2ކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ (  ލާފުކަމެއްހިޝަރުތުތަކާ  

އޮންނަ ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އެންމެ މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ  

) ވާނަމަ، ނުވަތަ  ކަމެއްކަމަށް  ގެއްލޭފަދަ  އަމާނާތްތެރިކަން  އަދި  އެ  3އިތުާބރު  މުވައްޒަފަކު )  އެ  ކަމަކީ 

ލާފު ކަމެއް ހިވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި  

ފާޅުކަންޮބޑު  ހުއްދަވެދާނޭ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  އަމަލަކީ  އެ  ވާނަމަ،  ކަމަށް 

 ބެލެވިދާނެއެވެ.] ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް 

 މި އިާބރާތުންނެވެ. 

މައުޟޫ .9.4 އައިސްވެަބޔާކޮށްފައިވާ  ހައިކޯޓުގެ   (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގުޅޭގޮތުން  އާ 

 ގައި ގަޟިއްޔާ HC-A/88/2014ނަންަބރު 
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ވަޒީފާދޭ   ބެހެއްޓުމުން  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  މުވައްޒަފަކު   ... ވަޒީފާ"  ތަނަށް   ފަރާތަށް ނުވަތަ  އަދާކުރާ 

މަސައްކަތުގެ އެމުވައްޒަފެއްގެ  ބަލާ،  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ލިބިދާނެކަމަށް  ރަނގަޅު  ގެއްލުންތަކެއް  އަޚްލާޤު 

ވަޒީފާދޭ ވާސިލުވުމަށް  އެނިންމުމަށް  ނިންމުމުގައި،  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ތަޠްބީޤުކުރި   ނޫންކަމަށް  ފަރާތުން 

ފެންނަ ފެނުމެއްގެ މައްޗަށް  ންވާ ހަމައެއްކަމަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަހަމައަކީ އެކަށީގެ

 HC-A/24/2010  ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު އެކަނި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރެވޭނެކަމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އޮންނަކަމާއި، ގައި ކަނޑައަޅައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެންގަޟިއްޔާ

ދެވަނަ ޝަރުޠުކަމަށްވާ،  ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  23އަދި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

ހަމަތަކަށް އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  ކުރެވޭނޭކަމެއްކަމަށް  "އެމުވައްޒަފަކު  ބަލާއިރު، 

ފަރާތަށް   ވަޒީފާގައިވަޒީފާދޭ  އެމުވައްޒަފަކު  ފުރިހަމަވާނީ  ވެސް  ެބހެއްޓުމަކީ  ނުފެނުން"  އިތުރަށް 

ހަމައަކަށް ވެގެންކަން އެމާއްދާއަށް  ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުނު ހަމައަކީވެސް އެކަށީގެންވާ

 ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، ... " 

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އަޅާމި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑަ

 

 ،ގައިގަޟިއްޔާ  HC-A/280/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު  .10

 ސަަބުބ   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  ސިޓީގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު"

 ވަޒީފާއާބެހޭ  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ،ވަކިކުރުމާގުޅިގެން  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ،ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު

 ލިއުމުގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ،ހުށަހެޅުމުން  މައްސަލަ  ޓްރައިިބއުނަލަށް

 ފަރާތުން  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މެރިން  ޕްރިސިޝަން  ސަަބބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަަބުބ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ

 ސަަބުބކަމަށް  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ، ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި  އެސަަބުބތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް

  އެސަަބބުތަކަށް  ،ހުށަހަޅައި  ސަަބބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި   ސަަބުބ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން

 ،ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި ގެއްލިގެން ޙައްޤުތައް  މުވައްޒަފުންގެ ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ



 
 އުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގަދިވެހިރާއްޖޭގެ  
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26 ގެ  12   ޞަފްޙާ   

 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެހޭ  ވަ 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  

 

 ސިޓީގައި  ނުވިފޮ  ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ،ޖެހޭނީ   ބަލަން  މިމައްސަލާގައިވެސް  ،އެހެންކަމުން

  އެއީ  އޮތްނަމަ  އަދި   ،ތޯއާއި   އޮތް  އެސަަބުބ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  ،ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ސަަބބު   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އޭނާ

 " … ،ސަަބެބއްތޯކަމާއި އެކަށީގެންވާ ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާއިން

  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،ބަލަންޖެހޭނީ   ވެސް   ގައިމައްސަލާ  ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ،ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު  ަބޔާންކޮށް  އިާބރާތުން  މި

 އޮތްތޯއާއި   އެސަަބުބ  ހަގީގަތުގައިވެސް ،ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ސަަބުބ  ވަކިކުރި   އެފަރާތް  ސިޓީގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން

 . ުބރަވެވެއެވެ ސަަބެބއްތޯކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާއިން އެއީ އޮތްނަމަ އަދި

 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މީސް މީޑިޔާގައި .11

ގުޅޭގޮތުން  ނުތަނަވަސްކަމާ  އުފެދެމުންދާ  މުޖުތަމައުގައި  ސަަބބުން  ފިކުރުގެ  ހަރުކަށި  ހިޔާލުތަކާއި،  ތަފާތު  ހިއްސާކުރަމުންދާ 

ވާ ކަންޮބޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން އަދި އެ އަމަލުތަކުގެ ސަަބބުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަދަރާއި އިއްޒަތް ގެއްލިގެން ދިއުމާއި ހުށަހަޅާފައި

ތަކުރާރުކޮށް   ކޮންޑަކްޓާ  އޮފް  ކޯޑް  މުވައްޒަފުންގެ  އިލްމީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހުރެ  މަގާމެއްގައި  އިސް  އިލްމީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ތިން ނަސޭހަތްތެރިވީނަމަވެސް އަމަލުތައް ތަކުރާރުކުރަމުންދާތީ ފަހުގެ އިންޒާރު ލިޔުމުންދިނުމުންވެސް ހިލާފުވަމުންދާތީ، އެކިފަހަރު މަ

(ތިނެއް)    03އެފަދަ އަމަލުތައް ތަކުރާރުކުރަމުންދާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްސަލަ ބަލާ ތަހުގީގުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު  

ދިރާސާ ކުރި ލިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮމިޓީއަށް    ން ބެލުމަށްފަހު ކޮމިޓީމެމްަބރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީން މައްސަލަ

ނޑު ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ   ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކަށް ބަލައި ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަހާޟިރުކޮށް

 MNU/2021/3(2)ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެފަރާތަށް ދީފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ގެ ދަށުންކަމަށް    ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)  23

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.) 2021ޖުލައި  01(

ށީގެންވާ ސަަބަބކާ ގުޅިގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަ .12

 ން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކު ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވިބޭނުމަށް 

މިންގަނޑު  ގެދިވެހިރާއްޖޭ .12.1 ސުލޫކީ  މުވައްޒަފުންގެ  އެކަޑަމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކޮންމެ    2.1  ގެގައުމީ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އްޒަތާއި  އިއުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަުބރާއި  ގަޖޭގެ  އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފެއްގެވެސް އުޅުމާއި ގުޅުން ބަހައްޓަންވާނީ ދިވެހިރާއް

 ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަންދަރު ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށްގަ

 ނަޒަރުކުރާއިރު، ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  .12.2

 ' އިން، rickykolinxian@yahoo.comގައި ' 12:07ގެ  2021ޖޫން  24



 
 އުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގަދިވެހިރާއްޖޭގެ  
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 ' އިން، aishath.malak.ishag@gmail.comގައި ' 12:17ގެ  2021ޖޫން  24

 އިން، ' shubastudystuff@gmail.comގައި ' 12:22ގެ  2021ޖޫން  24

 ' އިން، fathmath.nafath@gmail.comގައި ' 12:32ގެ  2021ޖޫން  24

 ' އިން، aichashaan@gmail.comގައި ' 21:55ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، naanaahmed04@gmail.comގައި ' 21:51ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، nafha.farooq@gmail.comގައި ' 21:51ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، thaaathun@gmail.comގައި ' 21:48ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، mermaviya@gmail.com'ގައި  21:47ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، dhifoo.ahmed@gmail.comގައި ' 21:48ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، mohamedshaheeerrr@gmail.com' ގައި 21:47ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، miotheekaakubaa@gmail.comގައި ' 21:46ގެ  2021ޖޫން  23

 ، ' އިނmalyhaibrahim@gmail.comްގައި ' 23:31ގެ  2021ޖޫން  26

 ' އިން، aiminathshadhun@gmail.comގައި ' 21:37ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، hanaziyadh6@gmail.comގައި ' 21:46ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، aliazim6910@gmail.comގައި ' 21:38ގެ  2021ޖޫން  23

 އިން،  ’maadhinjaufar@gmail.com‘ގައި  22:00ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، fahudhusharku@gmail.comގައި ' 21:19ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، yumna.maumoon@gmail.comގައި ' 09:59ގެ  2021ޖޫން  26

 ' އިން، ali.anim.mufeed@gmail.comގައި ' 22:00ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، lordchikpuff@gmail.comގައި ' 21:38ގެ  2021ޖޫން  23

 އިން،  ’mariyam.falak.ahmed@gmail.com‘ގައި  21:43ގެ 2021ޖޫން  23

 ' އިން، lkiserud@gmail.comގައި ' 20:30ގައި  2021ޖުލައި  19

 ' އިން، kamgazzm@gmail.comގައި ' 21:22ގެ  2021ޖޫން  23
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 ' އިން، maaanihu@gmail.com' ގައި 21:22ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، jauza.khaleel@gmail.comގައި ' 21:40ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، a.izanashameem@gmail.comގައި ' 21:31ގެ  2021ޖޫން  23

 އިން، ' dheena.mohamed.09@gmail.comގައި ' 21:20ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، nc20psin@uwcrn.noގައި ' 02:05ދަންވަރު ގެ  2021ޖުލައި  01

 ' އިން، m.nasraniyaz@gmail.comގައި ' 21:40ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، a.ynew.a@gmail.comގައި ' 21:24ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، ibss.shareef@gmail.comގައި ' 21:22ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، reemthaufeeq08@gmail.comގައި ' 21:35ގެ  2021ޖޫން  23

 ' އިން، mee_sampi@hotmail.comގައި ' 22:10ގެ  2021ޖޫން  23

' secretariate@mnu.edu.mv'  ' އިނshiausaeed@gmail.comްގައި '  22:28ގެ    2021ޖޫން    25  އަދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ޝަކުވާ  ގަކުރެވޭއިރު،  ހަފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން  

މެއިލްތަކެއްކަމަށް  ހުންނަ"  "އެއްތައްގަނޑަކަށް  އީމެއިލްތަކަކީ  މި  ފޮނުވާފައިވާ  އެކިފަރާތްތަކުން  ގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ 

މެއިލްތަކުގައި ހުރި ވާހަކަތަކަކީ އޭގެ މައުޟޫގެ އިތުރުން ފިލިން    އެ  އިރު،ތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި ށް ހުރި މެއިލްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކަފިއްޔަށް ދާދި އެއްގޮތަ

ޖުލައި  19ގައި އަދި   2021ޖުލައި  01އީމެއިލްތަކުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފަހުން 

  25ކުގެ އިތުރުން  ތައިސްވެަބޔާންކުރެވުނު އީމެއިލް   އެވެ.މެއިލްތަކެއް ހުރިކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވެފޮނުވާފައިވާ    2021

 ކޮށްފައިވާކަން  ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާގުޅޭ ޝަކުވާތަކެއް  ' އިނraanya@gmail.comް' ގައި    2021ޖޫން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މައްސަލަ ރައްދުވި  ގައި    2021ޖޫން    30  ޝަކުވާ ބެލުމަށްފަހު  ނު ރައްދުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ .12.3

 ށް ނަޒަރުކުރާއިރު،ފަރާތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓަ

  އެޕެންޑިކްސް ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުގެ    2021ޖޫން    20  .  12.3.1

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ގައި  2021ޖޫން    27  ،ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއިން  ހިމަނާފައިވާ  ގެ ގޮތުގައި  1
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މެމްަބރުން ކޮމިޓީގެ  އެކުލަވާލި  ބެލުމަށް  މައްސަލަ  ޗާންސެލަރ    ، ނާފަރާތުގެ  މުޙައްމަދު  ވައިސް  ޑރ. 

ޙަލީމް   ޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރއަދި ޑެ   ،ޝަރީފު އެންޑް ފައިނޭންސް ޙުސެއިން   އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ،ފަށައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ ކަންތައްތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބެލުމާއިކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން މައްސަލަ  ،ަބއްދަލުކޮށް

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ކުރާނޭ ސުވާލުތައް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ސުވާލުކޮށް މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްފަހު ،ކަނޑައަޅާ

މައުލޫމާތާއި އެއްކުރެވޭ  ދިރާސާކޮށް  ،ފުށުން  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ރިޕޯޓު   ،ތަހުލީލުކޮށް  ،ކުރިން 

ޝަރީފަށް  ،ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު މުޙައްމަދު  ޑރ  ޗާންސެލަރ   ނިންމާފައިވާކަން މަށް  ދިނު  ވައިސް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮމިޓީއަށް ހާޟިރުކޮށް ސުވާލުތަގައި  )  2021ޖޫން    28ޖެހިގެން އައި ދުވަހު (.   12.3.2

"މިއީ   އެދުމުން  ފުރުސަތަކަށް  ހޯދުމުގެ  އެހީ  ވަކީލެއްގެ  ގާނޫނީ  ހާލެއްގައި ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އެއްވެސް 

މިއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ބެހޭގޮތުން މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ތަފާތު   ،ކަމަށާއި ތަހުގީގެއް ނޫން"

ޔުނިވަރސިޓީ  އި،ވާހަތަކާ ފޮނުވާފައިވާ   ގެއަދި  އާންމުން  މެއިލްތަކަށް  އިސްވެރިންގެ  އީމެއިލަށާއި  އާންމު 

މެދު "ވާހަކަ ދައްކާލުމަށް" ރޭވުނު ަބއްދަލުވުމެއްކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން ތަފާތު މައްސަލަތަކާ ތުހުމަތުތަކާ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ސުވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،    ންވެސްމެންަބރު  ހުރިހާކޮމިޓީގެ      .12.3.3

ސުވާލުތަކާއި  ފަރާތާ (ހަތަރެއް)   4މައިގަނޑު    ހުލާސާކޮށްލެވިފައިވަނީ  އްވާހަކަތަދެކެވުނު    ، ކުރެވުނު 

އެ މެންަބރަކު ކުރި ސުވާލަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ   މީކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ނިން  ،ސުވާލެއްގެ އަލީގައިކަމަށާއި

މެންަބރަކު އެ  ތައްޔާރުކުރާނީ  ހިމެނުމަށް  ރިޕޯޓުގައި  ޖަވާުބ  ދިން  ފަރާތް   އަމިއްލައަށްކަމަށް   ހުށަހެޅި 

 ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކުރެވުނު ސުވާލުތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދިން ޖަވާބުން ދޭހަވީ ދީނީ ގޮތުން ވަކި ރައުޔަކަށް، ވަކި     .12.3.4

ވިސްނުމަކަށް ަބރޯސާވެ، އަމިއްލައަށް ގަބޫލުކުރާ ވަކި ކަންތައްތަކެއްގެ އަލީގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ސުވާލުތަކަށް ،ވާހަކަދައްކާކަމާއި ކުރެވުނު  ފެންވަރުގައި ހާއްސަކޮށް  ދުނިޔޭގެ  ދޭހަވީ  ޖަވާބުތަކުން  ދިން    

ހައްސާސީ މައުޟޫތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އެފަދަ ކަންކަމާމެދު ދީނީ އިލްމުވެރިން 
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ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި އިހުތިޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން    ގެންގުޅެންޖެހޭ ހިކުމަތްތެރިގޮތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

  .ަބޔާންކޮށްފައިކާން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 

(ތިނެއް)   3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު    .  12.3.5

އިސްވެދެންނެވުނު   ބަހާލައިގެންކަން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ދާއިރާއަކަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން  އެ ރިޕޯޓުގައި 

 ކަންކަމަކީ;

i.  ް؛ތާއި ހިތްވަރުދޭކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަ ހިތާނުކުރުމަށްއަންހެން ކުދިނ 

ii. ާއަންހެނުންގެ އަގު ދަށް ކުރަން ހިތްވަރުދޭކަމަށް   ،މެރިޓަލް ރޭޕްއާއި  ،އިޅައުމުރުގައި ކައިވެނިކުރުމ

 ؛ކުރެވޭ ތުހުމަތާއި

iii. ެމަށް ާބރުލިޭބ ކަންކަން ޓުގެ އަގުވެއްޔުނިވަރސިޓީ  ،އުފެދުމާއިނުތަނަވަސްކަން    މެދުގައި  އާންމުންގ

 ންކުރާކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުކަ

 ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ރިޕޯޓުގައި .  12.3.6 ދެކޭގޮތް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ތުހުމަތުތަކާ  އިސްވެދެންނެވުނު  އެގޮތުން 

 ؛ހިއްސާކޮށްފައިވާއިރު

i. ުއެފް.ޖީ.އެމް އަށް ހިތްވަރުދޭކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ބެހޭގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހިޔާލ 

 ، އެފް.ޖީ.އެމް އަށް ތާއީދުކޮށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ލިޔެފައި ނުވަތަ ހިއްސާކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއި •

އިސްލާމްދީނުގައި ޝަރުއު ކުރެވިފައިވާ ހިތާނަކީ އޭގެ ބަދަލުގައި ަބޔާންކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނީ  

 . ނޫންކަން އެފް.ޖީ.އެމް 

އޭގެ އަސްލެއް • ކަމެއްކަމަށް ވި  ދީނުގައި  ސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަންހެނުންވެސް  ޔައޮތް 

 ހިތާނުނުކުރާކަން. 

އަންހެނުން ހިތާނުކުރުމަކީ ދީނުގައި ނެތްކަމެކޭ ބުނާ އިލްމުވެރިން ތިިބއިރު އެ އިލްމުވެރިން ބުނާ  •

ނަމަވެސް އަންހެނުން   ،ވަހަކައަކީ ދޮގެއްކަމަށް މީސްމީޑިޔާގައި ބުނުމަކީ ހިތްވަރުދިނުން ނޫންކަމަށާއި

ގަތުގައިވެސް އެއީ އިސްލާމްދީނާމެދު ދެކެވޭ ދޮގު ހިތާނުކުރުމަކީ ދީނުގައި ނެތްކަމެކޭ ބުނުމުން ހަގީ
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ސަަބަބކީ ހުރިހާ މަޒުހަބުތަކުގެ އިލްމުވެރިން އިއްތިފާގުވާގޮތުގައި އެކަމަކީ    މާއި،ވާހަކައަކަށް ވާނެކަ

 އޮތްކަމެއްކަން އަދި އެއްވެސް މަޒުހަެބއްގައި އެކަން ނެތްކަމަށް ރައުޔު އައިސްފައިނުވާކަން.

އިލްމުވެރިންގެ އިތުރުން އެކި ގައުމުތަކާއި ވަރަށް ގިނަ  އިލްމުވެރިންނާއި މިޒަމާނުގެ    ަބއެއް  ކުރީގެ •

ހިތާ  ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ އަންހެނުން  މަޖްލިސްތަކުން  ދީނުގައި ފަތުވާ  ނުކުރުމަކީ 

އެކަހަލަ ރައުޔެއް ހުރި   ބުނުމަކީ ޝާއްޛު ރައުޔެއްކަން.  ބުނާ  ޝަރުއުކޮށްފައިވާކަމެއް ނޫންކަމަށް 

އްކުވެޔޭ ބުނާ ވޮޑިގެންވާކަމާމެދު ޝައްކެއްވޭހޭ ސުވާލުކުރުމުން ޝަهللا   މާތް  ަބޔާންކުރުމަކީކަމަށް  

 ން. ކަފަދަ ކަމެއްރައުޔުވެސް ރައުޔެއްގެ ގޮތުގައި ހާމަކުރުން

ii. ިކުރެވޭ   ހިތްވަރުދޭކަމަށް  ކުރަން  ދަށް  އަގު  އަންހެނުންގެ  ރޭޕްއާއި  މެރިޓަލް  އިކައިވެނިކުރުމާ  ޅައުމުރުގައ 

 ހިޔާލު ފަރާތުގެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ގޮތުން ތުހުމަތާގުޅޭ

ކައިވެނީގެ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން އަންހެން މީހާގެ ނުރުހުމުގައި ާބރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ޖިންސީ ގުޅުން  •

އްކަމަށް ހިނގުން (މެރިޓަލް ރޭޕް)، އަންހެނުންނަކީ މަގާމުގެ ގޮތުން ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ދަށް ަބއެ

ާބރުއެޅުން ފަދަ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކި ދިއަދި އަންހެންކު ން ޅައުމުރުގައި ކައިވެނިކުރުމަށް 

އެކި ހާލަތްތަކުގައި   ،ހަކަތަކާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތަފާތު ހިޔާލު ފާޅުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއިވާ

ނަމަވެސް އެކަންކަމަކީ ސީދާ   ،އެކަން ވީގޮތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮޅުން ފިލުވައިދިންކަމަށާއި 

ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކަންކަންގޮތުގައި   އެކަންކަންއި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެކަންކަމަށް ާބރު އަޅަ

 ހާމަކޮށްފައިނުވާނެކަން. 

(ތިނެއް) ކަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހިޔާލު ދީފައިވާނީ އާންމުންގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު    3އިސްވެދެންނެވުނު   •

ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވައިަބރ ފޯރަމެއްގައި މީހުންގެ އެކި ސުވާލަށް އެމީހުން ހާމަކުރާ ހާލަތަކާ  

 . ންގުޅިގެންކަ

މާކުރުކޮށް ތަފްސީލަކާ ނުލައި ދެވުމު • އޮޅުން  ަބއެއް ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި  ން މީހުންނަށް 

އެރުމުގެ ޖަގައާއި މެސެޖު ނަގައިގަތުމުގައި ތަފާތު ވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވޭ. 

ސް ކުރު ޖަވާބުދޭކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޖަވާބުދެމުން ގެންދާއިރު މާޮބޑު ތަފްސީލަކަށް ނުގޮއަދި  

 . ންރާތްކޮށްފައިވާކަޝާއި ތަކުގައިފަރާތުގެ އެކި ވާހަކަ
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ކުރެވިދާނެކަމެއް  • އެއީ ކަނޑައެޅިގެން  ކައިވެނި ރުޖޫއަކުރުމާއި ގަދަކަމުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން 

ވާ ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވާކަން  އެކަމާމެދު ކަމުގައި  ަބޔާންވިކަމަށާއި  ހަކައިން 

ދާނެ ތަފާތު ސުވާލުތަކާއި އިތުރު ތަފްސީލު މީހުންގެ ހުރެ  އެކަމާ ގުޅިގެން  ނުތަނަވަސްކަމެއް ނުވަތަ

ނޫންތޯ  ބޭނުންވާ ނުވަތަ  ދީފައިވާނެތޯ  ތަފްސީލު  ފަހުން  ކަންތައްތަކަށް  އެއީ    ނުވަތަނެ 

ރަށް ލިޔުނިންތޯ ސުވާލުކުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކޮށްގެންވާނެކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ހާމަކޮށް އިތު

އެސުވާލަށް  ،ތާކުންތާކުން ނުޖެހޭ އިލްމީ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު ޖަވާެބއްކަމަށާއިފަރާތް ދިނީ ވަރަށް 

ޖަވާބުދާރީވެފައިވަނީ ވަރަށް އާންމު ވާހަކައެއް ގޮތަށް ކައިވެނީގައި ދެމީހުންވެސް އެކަކު އަނެކަކުގެ 

ންކާރުކުރާ ޝުއޫރުތަކަށް އިހުތިރާމްކުރަންޖެހޭނެކަމަށާއި ނަމަވެސް އަންހެން މީހާ ކަނޑައެޅިގެން އި

 ހާލަތެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ތަޖުރިާބކޮށްފައި ނެތުމުން އެކަމާމެދު ބުނާނެ އެއްޗެއް ނެތްކަމަށް.

އަންހެންކުދިން ޅައުމުރުގައި ކައިވެނިކުރުމަށް ާބރުއެޅިފައިވާފަދަ ގޮތަކަށް މީސްމީޑިޔާގައި ހާމަވެފައިވާ   •

އި ސީދާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަލީލުތަކާ  ންކާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއިކަންކަމާމެދު  އެކު ަބއެއް 

 . އަމިއްލަ ރައުޔުގައި އެކަންކަމަކީ ހާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަން

މާ • ަބއެއްކަމަށް  ދަށް  ފިރިހެނުނަށްވުރެ  މީސްމީޑިޔާގައި އަންހެނުންނަކީ  ޕޯސްޓްތައް  ނަދޭހަވާފަދަ 

ހާމަކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް. ނަމަވެސް އެކަމަށް ސީދާ އިދިކޮޅުކަން ނުވަތަ އަންހެނުންނަކީ ފިރިހެނުންނާ 

ތަރުހީުބ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަމަކީ  ަބއެއްކަމާ  ބެލިދާނެ  މުޖުތަމައުގައި  އެއްހަމައެއްގައި 

   ދޭކަމެއްކަން ހާމަކޮށް އެއްވެސް ތަފްސީލެއްނުދޭ ކަމަށް.

iii. ްކުރެވޭ   ކުރާކަމަށް  ކަންކަން  ާބރުލިޭބ  އަގުވެއްޓުމަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އުފެދުމާއި  ނުތަނަވަސްކަން  މުންގެއާނ 

 ދެކޭގޮތް ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ މެދުތުހުމަތުތަކާ

ހިލާފަށް  • އެއާ  ނުކުރާކަމަށާއި  ކަމެއް  އެއްވެސް  ުބރޫއަރާފަދަ  އިއްޒަތަށް  ގަދަރާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ދީނީ  އެގޮތުން  މަސައްކަތްކުރާކަމަށް.  ގިނަ  ފަދަ  އުފުލިގެންދާ  އަގު  ހައިބަތާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ނީ ނަސޭހަތްދިނުންފަދަ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމާއި ހަފްތާގެ އެކިއެކި ދުވަސްތަކުގައި މިސްކިތްތަކުގައި ދީ

 ކަންކަން ހިމެނޭކަމަށް.  



 
 އުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގަދިވެހިރާއްޖޭގެ  
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މީސްމީޑިޔާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފާޅުކުރާ ޝުއޫރުތަކާއި ހިޔާލުތަކުގެ ސަަބބުން މުޖުތަމައުގައި   •

ކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް  ކަމެއް  އެފަދަ  ސުވަލުކުރުމުން  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  ހުރެދާނެތޯ  ނުތަނަވަސްކަން 

ބުނެފައިވޭ، ނަމަވެސް އާންމުން ކުރާ ތަފާތު ސުވާލުތަކާ ގުޅިގެން ކަންކަމުގައި ދީނީ ގޮތުންނާއި  

 އިލްމީ ގޮތުން ވިސްނާގޮތް ހާމަކުރާކަމަށް.

ކުޑަކޮށް  • ނުތަނަވަސްކަން  ހުރި  މުޖުތަމައުގައި  ހިޔާލުތަކާމެދު  ފާޅުކުރާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވިސްނަ ހަމަޖެހުމަށް  ޖަވާުބގައިމުޖުތަމައުގެ  މަސައްކަތްކުރަންތޯ ސުވާލުކުރުމުން  އިދިކޮޅު   ،އިގެން 

ބަދުނާމުކޮށް  އެފަރާތް  އެކައުންޓްތަކުން  "ވަގު"  އެކިއެކި  އަގު   ަބޔާންލިޔެ  ،ޓްވީޓްކޮށް  ،މީހުން 

މުންދާކަމަށް ބުނެފައިވޭ. މިކަން ހާމަވަނީ ލިޔެ ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގައި  ވައްޓާލުމަށްޓަކައި ލިޔެ

ޔުނިވަރސިޓީއަށް އީ އީމެއިލްތައް  އެފަދަ  އަދި  ކަމާއި  ހުންނަ  "އެއްތައްގަނޑަކަށް"  މެއިލް 

ހާލެއްގައި މީހުންގެ ތެރޭ ފިތުނަ ފަސާދަ   ފޮނުވަމުންދާތީކަމަށް ުބނެފައިވޭ.  ނަމަވެސް އެއްވެސް 

 ނުވަތަ ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިވާނެ ޒާތުގެ ކަމެއްކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް. 

ވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރިސޓީގެ މުވައްޒަފެއްކަން އެނގޭނޭގޮތަށް ޓްވިޓަރ ހެންޑްލްގައި މަގާމުގެ ދި •

ނަން   މަގާމުގެ  އިސްލާހުކޮށް  އެކަން  މައްސަލައަކަށްވާނަމަ  ޖެހުމަކީ  ޖަހާފައިވާ  ނަން 

ތަކަކީ އަމިއްލަ "ކަނޑާލާނެކަމަށް" އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރާ ޓްވީޓްތަކުން ހާމަކުރާ ޝުއޫރު

ޝުއޫރުތައްކަމަށާއި ޓްވީޓްކުރަނީ ހަމައެކަނި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ނޫންކަމަށާއި ގިނަ  

 ހުރި ކިތަންމެ އެއްޗެއް ޓްވީޓްކުރާކަމަށް. ދާދުއާތަކާއި ހިކުމަތްތެރި ަބސްތައްފަދަ ފައި

ގެންނަން  • ގޮތަކަށް  ބަލައިގަންނަ  މުޖުތަމައުން  ޝުއޫރުތައް  ފާޅުކުރާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ށެވެ. ކަމަ  އަޅުގަނޑު މިއަދާކުރާ ވަޒީފާއަކީ ރަސޫލުޭބކަލަކުގެ ވަޒީފާ"ގަސްދުކުރަންތޯ ސުވާލުކުރުމުން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ށާއި،  ބުނިކަމަ"  އުމުން ޭބރުކޮށްނުލެވޭގައެއްވެސް ރަސޫލަކު ނެތް އެޭބކަލެއްގެ  

އަށްޓަކައި އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު ކަމަށް އިޝާރާތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، هللا   މާތް  ފަރާތް މަސައްކަތްކުރަނީ

هللا މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް އޮތްކަމަށާއި  މުޖުތަމައުގެ ހަމަޖެހުމާމެދު ވިސްނާކަމަށާއި 

ފަހު ނޭވަޔާ ހުރި މީހަކަށްވާތީ، އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ  ދީފައި  ސުބްހާނަހޫ ވަތާއާލާ ދީނީ އިލްމު

   ހަމައަށް އަދާކުރަންޖެހޭކަމަށް.
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  VTR/2021/149މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު އިޔާޟްރައްދުވާގޮތަށް 

                                            

 

26 ގެ  20   ޞަފްޙާ   

 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެހޭ  ވަ 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  

 

  ތުން ފަރާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޫންކަމަށް  އެމް.ޖީ.އެފް  ތާނުކުރުމަކީހި  ވިފައިވާކުރެ  އުޝަރު  ދީނުގައި.  12.3.6

 މާނަކުރެވެނީ   އާންމުކޮށް  ހިތާނުކުރުން   ކުދިން  އަންހެން  މުޖުތަމައުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގަޫބކުރިނަމަވެސް

  އެ ،ނުދެވި  ސަމާލުކަން  މިންވަރަށް  ކުރަންވާ  ރިއާޔަތް  ވިސްނުމަށް  މުޖުތަމައުގެ ،ވާއިރު  އަށްއެމް.ޖީ.އެފް

 ގައި އުމުޖުތަމަ  އާއްމުކޮށްފައިވުމަކީ  ލިޔުންތައް  މީސްމީޑިއާގައި  ބަލައިނުގަނެވި  ރައުޔު  ތަފާތު  ދީނީ  އޮތް  ކަމަކާމެދު

 ،ކަމެއްކަމާއި ލިޭބ ާބރު އަގުވެއްޓުމަށް އުނިވަރސިޓީގެ  އަދި ދުމަށްއުފެ ނުތަނަވަސްކަން

 ހިޔާލުތަކާއި   ހިއްސާކުރާ  ބޭފުޅުން  އިލްމުވެރި  އަދި  ދީނީ ،ދަންނަ  އެންމެން ،ފަރާތްފަދަ  ށަހެޅިހު  މައްސަލަ

  އަސަރުތަކެއް   ކުރުންތަކަށްލުގަޫބ ،ންތަކާއިވިސްނު  މުންގެންއާ  އެއިން ،އެކުލެވޭ  ުބރަދަނެއް  އޭގައި  ޝުއޫރުތަކަކީ

 ފިކުރުތަކުގެ   ހަރުކަށި   ހިއްސާކުރެވޭ  މީސްމީޑިއާގައި  ޖެހި  ށްފަރާތަކަ  ވަކި  މިގޮތުން ،ކަމަށާއިއްހިޔާލުތަކެ  ކުރުވާނެ

 އިތުރުވުމަކީ  ނުތަނަވަސްކަން  މެދުގައި  އާންމުންގެ   އެއްގައިމުޖުތަމަ  ކުޑަ  ދިވެހިރާއްޖެފަދަ  ސަަބބުން

 ، ގާތްކަމެއްކަމަށާއި

  އިންސާނީ   ބަލައިގަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެ  ފިކުރުތަކުގައި  ހިއްސާކުރާ   ލިޔެ   މީޑިއާގައި  މީސް  ތްފަރާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  އެފަދަ ،ހުރިކަމާއި  ކަންތައްތަކެއް  ފުށުއަރާ  ގަވާއިދުތަކާ   އުސޫލުތަކާއި  އެކިއެކި  ތެރިކުރުމުގެރައްކާ  ގުތައްހައް

 ގެންގުޅެންޖެހޭ   ޖަވާބުދާރީވުމުގައި  އިލްމުވެރިން  ދީނީ  ސުވާލުތަކަށް  ކުރާ  އާންމުން  ބެހޭގޮތުން  ކަންކަމާ

 ،ފާހަގަވެފައިނެތްކަމަށާއި  ހެއްކެއް މުގެބޭނުންކޮށްފައިވާކަ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހިކުމަތްތެރިގޮތް

 ރައުޔާ   އިލްމުވެރިންގެ  ދީނީ  ގިނަ  ރާއްޖޭގެ  ތަކަކީ ޖުމެސެ  ދޭ  ޓްވީޓްތަކުން   ަބއެއް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 މެސެޖްތަކަކީ   ށްފައިވާހިއްސާކޮ  މީޑިޔާގައި  މީސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،އިމެސެޖްތަކެއްކަމާ  ހިލާފު

 ހިތުގައި  މީހުންގެ  މެދު  ޔުނިވަރސިޓީއާ  އަދި  ސަރުކޮށްފާނެއަ  ޅުނުރަނގަ  މަށްއެއްަބއިވަންތަކަ   ދީނީ  ގެއުމުޖުތަމަ

  ނިންމާލަމުން  ރިޕޯޓު ،ބޫލުކުރެވޭކަމުގައިގަ  ކަމަށްކަމެއްލިބިދާނެ  ޖާގަ  އުފެދުމަށް  ތަސައްވަރެއް  ނުރަނގަޅު

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން

 މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  .13

 އިންވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އިއާދަނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީކަމަށް ވަޒީފާ

ހަމަ އެސިޓީގައި އެފަރާތުގެ އެ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން  ވަކިކުރި ސިޓީގައި (ޗިޓުގައި) ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  



 
 އުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގަދިވެހިރާއްޖޭގެ  
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އިންޒާރުދީފައިވާކަމަށް ފަހުގެ  ކުރި   ނަސޭހަތްދީ،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އަމަލަކީ  ަބޔާންކޮށްފައިވުމުން މައްސަލަ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކަމަށް 

މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ ފާޅުކަންޮބޑު     ވަނަ   23ފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ  ވަޒީ

 ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމާމެދު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށްވެސް ސުވާލު އުފެދިފައިވާކަމަށް ދޭހަވާކަމާއި،

ހުށަހެޅި   ގާނޫނުގެ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ހަވާލާދީފައިވާއިރު  23ފަރާތް  (ށ)އަށް  މާއްދާގެ   ،ވަނަ 

ނަޒަރުކުރާއިރު ފެނޭތޯ  ލިބިދާނެކަމަށް  ގެއްލުން  ތަނަށް  އަހުލާގު    ،ވަޒީފާއަދާކުރާ  މަސައްކަތުގެ  ރަނގަޅުނޫންކަމަށް މުވައްޒަފުގެ 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ ފެންނަ    ،ީބގުކުރި ހަމައަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމައެއްކަމަށް ވާންޖެހޭއިރުތަތު  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ނިންމުމުގައި

ނަންަބރު ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަކިނުކުރެވޭނެކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  އެކަނި  މައްޗަށް   HC-A/88/2014  ފެނުމުގެ 

ވާ ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުމުގެ ޖައުހަރީ ޝަރުތުތަކާ ހިލާފު އަމަލެއް  ވެފައިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  ،ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު   ގަޟިއްޔާގައި

ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ އިތުާބރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ    ،ނަމަ

ވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީގޮތުން ނު  ،އަމަލެއް ނަމަ

ނަމަ އަމަލެއް  ހިލާފު  ސީދާގޮތެއްގައި  ގެއްލުންވާނޭ  ،ނުވަތަ  ކަނޑައެޅިގެން  އެފަރާތަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފަދައަކުން  މައްސަލަ 

ވެސް މައްސަލަ  ފުރަތަމަ  އަމަލުކުރުމުން  ކުރެވުނުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު  ،ކުރެވޭތީއަމަލުކުރާނެކަމަށް ގަބޫލުނު

ގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންކަމުގައި   ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)  23ރައްދުވި ފަރާތުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ  

މީގެ   ފޮނުވާފައިވާ  ދެކެމެވެ.  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ  ޝަކުވާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުން 

 ، މެއިލްތަކުގައި ހުރި ވާހަކަތަކަކީ އޭގެ މައުޟޫގެ އިތުރުން ފިލިން ފިއްޔަށް ދާދި އެއްގޮތަކަށް ހުރި މެއިލްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ 

އެއްފަރާތަ މެއިލްތަކަކީ  ފުރުސަތުއޮތްއިރުއެ  މެއިލްތަކަކަށްވުމުގެ  ފޮނުވާފައިވާ  ގުޅޭ މައްސަލަހަމައެކަނި    ،ކުން  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި   

މެއިލްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮށްފައިވާ އަމަލުގެ    ޝަކުވާތެކެއްކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް މައްސަލަ    ކަމަށް ުބރަނުވެވޭތީއާއި،ގެއްލުންވެފައިވާ ސާބިތުވާސަަބބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  

އަމަލުގެ ސަަބބުން   ކުރި  މައްސަލަ  ހެއްކެއް    އުނިކުރުމަށް  ގެއްލުމެއް ވެފައިވާކަން ސާބިަތުކޮށްދިނުމަށް އިތުރުހުށަހެޅި ފަރާތުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫއީ   ،ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީރައްދުވި  

 އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް ުބރަވެވޭނެ ހަމައެއްނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަމެވެ.
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 އާންމު  ،އިމުކުރެވިފައިވާކަމަށްގާ  ދުލުވެރިކަންއަ  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް    .14

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ވާނަމަކަން  ފުރިހަމަކޮށްފައި  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ކުޑަމިނުން  އެންމެ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ ،ކަނޑައެޅޭނީ  ލަތުތަކުގައިހާ

 .އޮވެއެވެ އެނގެން އިންގަޟިއްޔާ HC-A/208/2010 ނަންަބރު ހައިކޯޓުގެ

މަ .1 ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  ތަފުއުމުވައްޒަފުގެ  ހުރިހާ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  އެ  ސީލޫމާތު،  ލަކާއެކު، 

 ؛މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

ފުރު .2 ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  ފުރު ސައެ  އެފަދަ  އަދި  ދިނުމަށްފަހު  މުވައްޒަފަށް  އެ  އެ  ސަތު  ތެއްގައި 

 ؛ތު ދިނުމަށްފަހުސަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުމުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަ

 ؛ކުރުމަށްފަހުގުހުގީއެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަ .3

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

ވަކިކުރަން  ހުގީގަތަ މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ވަކިކޮށްފައިވާކަންކަށް  މުވައްޒަފަކު  އެ  ވަކިކުރި  ،ނިންމައިފިނަމަ، 

 ސަަބބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން. 

  ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް   އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް.  14.1

 މިންގަނޑާބެހޭ  ސުލޫކީ  މުވައްޒަފެއްގެ  އެކަޑަމިކް "  ދުވަހު  ހޯމަ  ވީ   2021  ޖޫން 28 ،ނަޒަރުކުރާއިރު  ކަނޑައެޅިދާނެތޯ

  ގާނޫނީ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،ބެލުމުން   ރިޕޯޓަށް  ކޮމިޓީ  އަދި  ޔައުމިއްޔާ  ގެ"ކޮމިޓީ  އެކުލަވާލި  ބެލުމަށް  މައްސަލަ

 ކަމަށް "  ތަހުގީގެއްނޫން  ހާލެއްގައި   އެއްވެސް  މިއީ"  ރިޔާސަތުން  ކޮމިޓީގެ ،އެދުމުން  ފުރުސަތަކަށް  ހޯދުމުގެ  އެހީ  ވަކީލެއްގެ

ދީ  ބުނެ ފުރުސަތު   ،ޖަވާބުދާރީވުމަށް   ގުޅިގެން  ކާތުހުމަތުތަ  ކުރެވުނު  ށް ފަރާތަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،ވާތީ ނުފައިއެ 

  ރައްދުވި   މައްސަލަ ،ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ުބރަނުވެވޭތީ  ތުދެވިފައިވާކަމަށްސަފުރު

 .އެވެ ވެުބރަނުވެ ވާކަމުގައިގާއިމުކޮށްފައި (procedural fairness) އަދުލުވެރިކަން އިޖުރާއީ ފަރާތުން
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  ާއ )  ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  4  ގާނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އެޅުމުގައާއި   ފިޔަވަޅު   ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  ވަޒީފާއިން  .  15

 މައްސަލަ   އަޅައިދިނުމަށް  ފިޔަވަޅު  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  5  އެގާނޫނުގެ  ތަފާތުކޮށްފައިވާތީ   ހިލާފަށް

  ،ގައި) ހ( މާއްދާގެ  ވަނަ 4 ނޫނުގެގާ ވަޒީފާއާބެހޭ ،އެދިފައިވާއިރު ފަރާތުން ރައްދުވި

 ވަޒީފާގެ ، ދިނުމުގަޔާއި  ތަމްރީނު، ކުރުމުގަޔާއި  އިތުރު  އުޖޫރަ، އެޅުމުގަޔާއި  ކަނޑަ  އުޖޫރަ، ދިނުމުގަޔާއި  ވަޒީފާ'

 ދިމާވާ   އަދާކުރުމުގައި ވަޒީފާ، ވަކިކުރުމުގަޔާއި  ވަޒީފާއިން، ކަނޑައެޅުމުގަޔާއި  އަދާކުރާނެގޮތް  ވަޒީފާ  ޝަރްޠުތަކާއި

 ގެންގުޅޭ   ސިޔާސީގޮތުން، ދީނަށް ، ތަށް ނިސްަބ  އިޖްތިމާޢީ، ކުލަޔަށް، ނަސްލަށް  މީހުންގެ، ކަންކަމުގައި  އެހެނިހެން

  އަދާކުރާ   އާއިލާގައި، ނިސްބަތަށް   ކައިވެނީގެ، ޖިންސަށް، ޕާޓީއަށް  ސިޔާސީ  ވާ  ނިސްބަތް  ނުވަތަ، ޚިޔާލުތަކަށް

 މަސައްކަތްކުރާ ، ބަލައި   ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް  ހުރި  ނުވަތަ، އުމުރަށް   ގޮތުން  ޚިލާފުނުވާ  މިޤާނޫނާއި، ޒިންމާތަކަށް

 '.މަނާކަމެކެވެ ތަފާތުކުރުމަކީ ގޮތަކުން އެއްވެސް، މެދުގައި މީހުންގެ ހަމަހަމަ

 ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ބަލައި  ވިސްނުމަށް   ސިޔާސީ  ގެންގުޅޭ  ފަރާތް   ށަހެޅިހު  ސަލަމައް ،ފައިވާއިރުަބޔާންކޮށް  އިާބރާތުން  މި

  ފަދަ   ކުރެވުނު  ތުހުމަތު  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،ނަމަވެސްަބޔާންކޮށްފައިވީ  ތަފާތުކޮށްފައިވާކަމަށް  ވަކިކުރުމުގައި

 ކުރުމުން   މުވައްޒަފެއް  އެހެން  މަލެއްއަ  ފަދަ  އެ  ނުވަތަ  ،ކަންކުރި  މުވައްޒަފެއް  އެހެން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އްއަމަލެ

  ހެއްކެއް   އެއްވެސް   އެނގޭނެ  ކޮށްފައިނުވާކަންއަމަލު  މެދުމުވައްޒަފާ  އެ  ފަދައިން  ކޮށްފައިވާލުއަމަ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  މައްސަލަ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތަފާތުކޮށް  ހިލާފަށް  އާ)  ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  4  ނޫނުގެގާ  ވަޒީފާއާބެހޭ ،ހުށަހަޅާފައިނެތަތީ 

 . އެވެވެުބރަނުވެ އަޅާފައިވާކަމަށް ފިޔަވަޅު ފަރާތާމެދު ހުށަހެޅި

 . ނިންމުމަށެވެ އަންނަނިވި ލުވެވިފައިވަނީސިވާ މައްސަލައިގައި މި ،ޔަތްކޮށްއާރި ނުކުތާތަކަށް އެންމެހައި އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު. 16

އަދި އިޖުރާއީ    (substantive fairness)މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަން   .16.1

ފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީ  ،ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ުބރަވެވޭތީ   (procedural fairness)އަދުލުވެރިކަން  

(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާ ހިލާފަށްކަމަށް    2008/2ގާނޫނު ނަންަބރު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަަބެބއް ނެތި އަދި  

'އަންފެއަރ   ،ކަނޑައަޅައި ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 އެއްކަމަށް ކަނޑައަޅަމެވެ. (unfair dismissal)ޑިސްމިސަލް' 



 
 އުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގަދިވެހިރާއްޖޭގެ  
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ޅުމަށް މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިދެވެން އޮތް އެންމެ އަދުލުވެރި ހައްލަކީ ކޮަބއިކަން ކަނޑައެ .16.2

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަނަ މާއާްދެގ (ހ) ގެ ދަށުން ެއކަށީގެނާްވ ަސަބެބްއ    29(ވަޒާީފާއބޭެހ ޤާނޫނު) ެގ    2/ 2008ގާނުޫނ ންަނަބރު   .16.2.1

ިލޭބ   ުމަވއްޒަފްަށ  ަސަބބްުނ  ވިަކކުުރުމެގ  ަވޒާީފއްިނ  ަހއްލަުތކާަށިއާގނިެތ  ުގޭޅގޮތުން  ، ނީޫނ  ަހއްލަުތކާ  އެ 

 ަގިއ ގިަޟއާްޔ   HC-A/555/2016ިދވިެހާރްއޖެޭގ ހިައކުޯޓެގ ންަނބަރު  

  ަވިކކިުރއުިރ  ެއމަުވްއޒަފުަކ  ބަލްަނވީާނ  ުފރަތަަމ  ްޓަރިއިބއުނަލްުނ   ަވޒީފާާއބޭެހ  ައމުރެުނުރމަުގިއ ...  "

  ެއކީަށގްެނާވ   އެންޫނވްެސ  ުނވަަތ  ެއަވޒީފާާއުގޭޅ   ުނވަަތ  ބެެހއުްޓމްަށ  އަލްުނ   ވަޒާީފަގިއ   ުހިރ

 "... ، ކަމާަށިއ   ބެހެއުްޓމްަށ  ަވޒާީފެއއަްގިއ

 ،ބާަލިއުރ  ގޮތްަށ  ކަންހިނގާފިައާވ  މްައސާަލގިައ  ިމ ،ިރއާޔްަތކްޮށ  ުއސޫލްަށ  ވަާފއާިވ ކަނަޑއާަޅ  ިއާބރާތްުނ  ިމ

  ަވިކުކރުުމަގިއ   ަފރްާތ  ެއ  ަވޒާީފއްިނ  ަފރުާތެގ  ރައުްދިވ  ަމއްސަަލ  އަދާކުރަމުނިްދަޔ   ފަރްާތ  ހުށަހިެޅ  ަމްއސަަލ

  ނޫނެުގ ާގ  ވަޒާީފާއބޭެހ ، ނެތީަތ  ުބަރެވވްެނ   ަފިއާވކަމްަށްށާގިއމޮުކ  އަދުުލވިެރކްަނ  ިއޖާުރީއ   އަދުލެުވރަިކާމިއ   ީއަމުއޫޟ 

  ަވިކުކރިިއުރ  ވަޒާީފއްިނ  ފަރްާތ  ހުށެަހިޅ  ަމއްސަަލ ،ިރާއޔަތްކްޮށ  ަބރްަށްނަނ  ވަަނ  1  ެގ)  ހ (   ާމއާްދެގ  ވަަނ  29

  ަފރްާތ   ހުށެަހިޅ  މްައސަަލ  ،ރުމާަށިއުރޖަޫއުކ  އަނުބާރ  ަފރްާތ  ހުށެަހިޅ   ަމްއސަަލ   ަމގާމްަށ  އާަދކަުރމުންދަިޔ  ަފރްާތ  ެއ

  ަމްއސަަލ  ަހަމއްަށ ތާރާީހ ިނޭމ ަމއްސަަލ ިމ ފިެށގްެނ   ްނުހާތީރ ަވިކކިުރ ވަޒާީފއްިނ ފަރްާތެއ ފަަދއްިނ އެދަިފިއާވ

  އާިނޔަތްތްައ  ުމސަާރާއިއ  ަހްއގުވެާނ  ަފރަތްާށ   ެއ  ުހރިނަަމ  ަފރްާތ   ހުށަހިެޅ   ަމއްސަަލ ަވޒާީފގިައ ަފރާތެުގ  ަރއުްދިވ 

 . ދެެކެމެވ  ޖޭެހކުަމަގިއ  ްނކަނަޑއަަޅ  ަނަގއިދުިނމްަށ

 

 : ނިންމުން   މައްސަލައިގެ 

  ދެފަރާތްުނ  މަޖިލުީހގިައ  ބިެލ  ަމްއސަަލ   ިލޔިެކޔުންތަކާަށިއ   ހުށެަހިޅ   ަފރާތްުނ  ަރއުްދިވ   ަމއްސަަލ   ަފރާތުނާްނިއ  ހުށަހިެޅ   ަމއްސަަލ ،ދެންފެަހ 

: ނަންަބރު   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި) (މާލެ/    ލަކީ.  ހ(  އިޔާޟް  މުޙައްމަދު  ، ބިެލިއުރ  ޔަތްކްޮށާއިރ   ވާހަކަތްަށ  ެދްއިކ

A049030  (ެ2021  ޖުލައި  01  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  ވަޒީފާ  މަގާމުގައި  ލެކްޗަރަރގެ  ސީނިއަރ  ޔުނިވަރސިޓީގައި  އުމީގަ  ދިވެހިރާއްޖޭގ 



 
 އުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގަދިވެހިރާއްޖޭގެ  
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 މީޑިޔާގައި   ސޯޝަލް  އީމެއިލުގައި  ފޮނުވި  އިޔާޟަށް  މުޙައްމަދު  ޔުނިވަރސިޓީން  ގައި  2021  ޖޫން 27 ،ވަކިކޮށްފައިވާއިރު  ވަޒީފާއިން  ގައި

  ވައިސް  ބެލުމަށް  ޝަކުވާތަކެއް  ލިބިފައިވާ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގުޅިގެން  ޕޯސްޓްތަކާ  ލިޔުންތަކާއި  ަބއެއް  ލިޔެފައިވާ  މިފަހަކުން  އެފަރާތް

 އައުމަށް  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގައި  2021  ޖޫން  28  ބޭނުންވާތީ  ަބއްދަލުކުރަން  އިޔާޟާ  މުޙައްމަދު  ކޮމިޓީން  އުފައްދާފައިވާ  ޗާންސެލަރ

 ނެތްކަމަށް  އެފުރުސަތު ،އެދުމުން  ދިނުމަށް  ފުރުސަތު  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ވަކީލަކާއެކު ހާޟިރުވެ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  އެދުވަހު ،އަންގާފައިވާތީ

 ،ދީފައިނުވާކަމަށާއި  ތަފްސީލު  އެންމެހައި  ގުޅިގެން   ކަންކަމާ   ވަކިވަކި  އަދި   މައްސަލައިގެ ،ސުވާލުކޮށްފައިވާއިރު  އަންގައި  ޔުނިވަރސިޓީން

 ވަނަ  23  ގާނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އިޔާޟް  މުޙައްމަދު  ގައި   2021  ޖުލައި  01  ނުލައި  އެންގުމަކާ  އިތުރު  ފަހުން  އޭގެ

 ކޮމިޓީން  މެމްަބރުންގެ  3  އުފެއްދި  ޔުނިވަރސިޓީން  ގައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ނުލައިކަމުގައިވާތީ  ދިނުމަކާ  ނޯޓިހެއް  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ

 ގާނޫނާ  ނިގުޅައިގަނެފައިވަނީ  ހައްގު  ހޯދުމުގެ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ގާނޫނީ  ފުރުސަތުގައި  ދިން  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އިޔާޟަށް  މުޙައްމަދު

 ތަފްސީލުތަކާއި   ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  އަދި  ނުލައި  ފުރުސަތުދިނުމަކާ  ވަކީލެއްގެ  ގާނޫނީ ،ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި  ހިލާފަށްކަމަށް

 ވަޒީފާއާެބހޭ  ،ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި  ހަމައެއްނެތްކަމަށް  ބެލެވޭނެ  ފުރުސަތުދީފައިވާކަމަށް  ޖަވާބުދާރީވުމަށް ،ދީފައިނުވާތީ   މައުލޫމާތުތައް

 ވަޒީފާއިން ،އަޅައިދިނުމަށާއި  ފިޔަވަޅު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  5  އެގާނޫނުގެ  ތަފާތުކޮށްފައިވާތީ  ހިލާފަށް  އާ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  4  ގާނޫނުގެ

 ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި  ގާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށް  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫއީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ

 ފެށިގެން  ތާރީހުން  ވަކިކުރި  އިންވަޒީފާ ،އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި  އަނުބރާ  ވަޒީފާ  ނުބެލުމަށާއި  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން

 އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބޭނެ  ދެމިހުރިނަމަ  ވަޒީފާގައި  މުއްދަތަށް  ހޭދަވާ   ހަމައަށް  ނިންމުމާ  މައްސަލަ  ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ

  ވަޒީފާއާބެހޭ  ރައްދުވާގޮތަށް  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  އުމީ ގަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަރާތުން  އިޔާޟްގެ   މުޙައްމަދު    އެދި  ލިބިދިނުމަށް  އެއްފަހަރާ  ކީއެ

 ،މައްސަލައިގައި މި ހުށަހެޅި ޓްރައިިބއުނަލަށް

 އެމަގާމާ   ހުރެ  އިސްމަގާމެއްގައި   އިލްމީ   ޔުނިވަރސިޓީގައި  ގައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އިޔާޟް  މުޙައްމަދު

 ގައުމީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަަބބުން  އެއަމަލުތަކުގެ   އާއިއަމަލުކުރަމުންދާތީ  ކުޑަގޮތަކަށް  ޒިންމާދާރުކަން  އަދި  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންނުވާ

 ވެއްޓުމަށް  އަގު ،ކިލަނުބވެ  ތަސައްވުރު  ޔުނިވަރސިޓީގެ ،އުފެދި  ތަސައްވުރެއް  ނުރަނގަޅު  ހިތުގައި  އާންމުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީއާމެދު

 ދަރިވަރުންގެ  މުވައްޒަފުންނާއި  ހުރިގޮތުން  އަމަލުތައް   ފަރާތުގެ  އެ ،ގަބުލުކުރެވޭތީކަމަށާއި   ބެލިބެލުމުން  ޔުނިވަރސިޓީން  ހިވާކަމަށްމަގުފަ

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް   ބަހައްޓައިފިނަމަ  ވަޒީފާގައި  އިތުރަށް  އެފަރާތް  ގަބޫލުކުރެވޭތީ  އުފެދޭކަމަށް  ަބއިަބއިވުން  މުޖުތަމައުގައިވެސް  އިތުރުން

 ރިއާޔަތްކޮށްކަމަށް  އަށް )  ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ގާނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތީފެންނާ   ލިބިދާނެކަމަށް   ގެއްލުމެއް  ވަރުގެ  އިއާދަނުކުރެވޭ

 ، ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު ޔުނިވަރސިޓީން ގައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްދުވި މައްސަލަ މި ަބޔާންކޮށް



 
 އުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގަދިވެހިރާއްޖޭގެ  
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 ނިންމުމަށް  އެ ،ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   23  ގެ (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު)    2008/2ގާނޫނު ނަންަބރު  

 ،ނެތަތީ  އެނގެން  ކަންކަމުން  ހުށަހެޅިފައިވާ ހަމައެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ތަތުީބގުކުރި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވާސިލުވުމަށް

 (substantive fairness)  އަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫއީ  ގާއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައ  ވަޒީފާއިން  ފަރްާތ  ހުށެަހިޅ   ަމްއސަަލ 

 procedural(  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ   ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ،އަދި  ކަނޑައަޅައި  ގާއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް

fairness  (ީޑިސްމިސަލް   އަންފެއަރ  ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ ،ގާއިމުކޮށްފައިނުވާތ  )unfair 

dismissal( ެކަނޑައަޅައި ގޮތުގައި އެއްގ، 

  ުނެގޫނ ާގ  ވަޒާީފާއބޭެހ  ،ކަނޑަައޅިައ  ހިލާފްަށކަމްަށ  ާއ )  ޤާނުޫނ  ވަޒާީފާއބޭެހ(   2/ 2008ގާނުޫނ ންަނބުަރ    ވިަކކޮށަްފއިވީަނ  ަވޒީފާއްިނ  އަެފރްާތ

 ،އިރުޖޫއަކުރުމަށާ  އަލުން   ފަރާތް  އެ  ވަޒީފާއަށް  ގެންދިޔަ  ރަމުންއަދާކު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ެގ)  ހ (   މާއާްދެގ  ވަަނ  29

  ފަރުާތެގ   ރައުްދިވ  ަމއްސަަލ  ިނޔަލްަށ  ެގ)  2022  ޖްޫނ  20(   ިމއުަދ  ފިެށގްެނ  ްނުހާތީރ  ަވިކކިުރ  ަވޒީފާއްިނ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 ،ކަނޑައަޅައިް ަނގައިދުިނމަށ   އިނާޔަތަްތްއ  ުމސަާރާއިއ   ަހއުްގވެާނ  ފަރަތްާށ  ެއ  ުހރަިނަމ  ފަރްާތ  ހުށަހިެޅ  ަމއްސަަލ  ަވޒާީފަގިއ 

 ދުވަހުގެތެރޭ )  ހަތެއް(  07)  ބަންދުނޫން  ރަސްމީ(  ފެށިގެން  އިން)  2020  ޖޫން  20(  މިއަދު   ކްަނކްަނ އްެނމެހިައ   އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު

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

  . ނިންމައިފީމެވެ މައްސަލަ މި އަމުރުކޮށް އަންގައި މައްޗަށް  ޔުނިވަރސީިޓެގ  ިދވިެހރްާއޭޖެގ  ރައްދުވި މައްސަލަ މި އެންގުމަށް ލިޔުމުން

 1443 ޛުލްޤަޢިދާ 20

 2022 ޖޫން 20

 ނިންމީ ބަލައި މައްސަލަ މި

 

 މުޙައްމަދު   މަހީރާ   ފާތިމަތު 

 މެންަބރު ޓްރައިިބއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ


	މެންބަރުގެ ރައުޔު
	ފާތިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު


