
19 ގެ 1 ޞަފްޙާ       

 

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

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

 

` 

 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ  ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/17 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ޖަނަވަރީ  17 : ރީހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާ 

 2022 އޮގަސްޓު 11 : ރީހު މައްސަލަ ނިމުނު ތާ 

 )ލެމާ  /ވ. ސަލީމާވިލާ ( މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 )A404430ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: (

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 ލާސާ: ހު މައްސަލައިގެ  

މައްސަލައަކީ  އިސްމާޢީލް  ،މި  އަމާނީ  ނަންބަރު: ލެމާ   /ވ. ސަލީމާވިލާ  (  މަރްޔަމް  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  (ދިވެހި   (

A404430(  ލައިސެންސިންގ އެސިސްޓަންޓް  އޮތޯރިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް   ޑިސެންބަރު   29  މަގާމުގައި  އޮފިސަރުގެ  މޯލްޑިވްސް 

 މުންމުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ކުރިން ހައްގުވާ ޗުއްޓީއަށް އެދު  މާބަނޑު  ،އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  2019

ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވާ ދުވަސްތަކަށް   މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލް  ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން ޗުއްޓީ އެޕްރޫވްނުކޮށް

ކަނޑައަޅައި  ،ރިއާޔަތްކޮށް ގޮތުގައި  ދުވަސްތަކެއް  ހާިޟރުނުވާ  އޮފީހަށް  ގުޅިގެން    ،އެއީ  ފުރުސަތު ޖަވާބުދާރީ އެކަމާ  ވުމުގެ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ   މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލް  ،ވަކިކޮށްފައިވާތީގައި ވަޒީފާއިން    2021  ނޮވެންބަރު  15  ،ދިނުމަށްފަހު

ގާނޫ ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިލާފަށްކަމަށް  އުސޫލުތަކާ  ގާނޫނީ  އަދި  ގަވާއިދުތަކާ  ގާނޫނުތަކާއި  އަސާސީއާއި   ،ނު 

އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ މުސާރައާއި އިނާޔަތް   ވަޒީފާ އިއާދަކޮށްދޭ ދުވަހާ  ،އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި  އަށްވަޒީފާ  ރާތްއެފަ

 17ފަރާތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް    ގެމަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލް އެދި    ލިބިދިނުމަށްއެކީ އެއްފަހަރާ  

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.   2022 ޖަނަވަރީ

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

) (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ލެމާ  /ވ. ސަލީމާވިލާ  (  މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު'    )A404430ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަޒަރުކުރުމުން ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަދާކުރަމުން    ،ގައި  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ    ،މަގާމުކަމަށާއި  އޮފިސަރުގެ  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް ލައިސެންސިންގގޮސްފައިވަނީ  

 ، ކަމަށާއި  2019  ޑިސެންބަރު  29ހަކީ  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ތާރީ 



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

  VTR/2022/17މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލް
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ރ.  -/4,465މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަގާމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

އާއި  ފަސް ފަސްދޮޅަސް  ސަތޭކަ  ހަތަރުހާސް   ހަތަރު( ޖުމްލަ    ތުގެއިނާޔަ  ،ރުފިޔާ)  (2،200/-ގޮތުގައި   ހާސްދެރ. 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ރުފިޔާ) މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި  ދުއިސައްތަ

 ،ކަމަށާއި ގައި 2021 ނޮވެންބަރު  15 ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ފަރާތް

ޝަކުވާ   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އަސާސަކީމައްސަލަ  ނަންބަރު   ،ހުށަހެޅުމުގެ          ގަވާއިދު 

R/2014-311    ެވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ބަލިވެއިން މުވައްޒަފުންނަށް   181(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު) ގ

 ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން އެފަރާތަށް މި ޗުއްޓީ އެޕްރޫވްނުކޮށް  މުން،ވިހެއުމުގެ ކުރިން ހައްގުވާ ޗުއްޓީއަށް އެދު

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު  ގައި    2021އޮކްޓޫބަރު    26  ،އެފަރާތް ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވާ ދުވަސްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް

(OTHR)202-A/INDV/2021/63 ިވާ ދުވަސްތައް  ނު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފޯމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާޟިރުވެފައ

މެޑިކަލް    އެހެންކަމުން ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ،ބަޔާންކޮށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި

ބަލި ހާލަތު ހުރިގޮތުން އޮފީހަށް ހާޟިރުނުވެވޭ ދުވަސްތަކެއްގޮތުގައި    ،ޑޮކިއުމެންޓްސްއާއެކު އެ ދުވަސްތަކަކީ އެފަރާތުގެ 

 ، އެ ދުވަސްތަކުގައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިނުވަނީ އެފަރާތުގެ ބަލި ހާލަތު ހުރިގޮތުންކަމަށާއި  ،އަންގާފައިވާކަމަށާއި

ހުށަ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ  ދުވަސްތަކުގައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިއެވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހެޅި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ފައިވާތީކަމަށްހާިޟރުނުވުމުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށް

އެދިފައިވަނީ .2 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ،މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  އަސާސީއާއިއެފަރާތް  ގާނޫނު   ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   ، އަދި ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި  ،ގަވާއިދުތަކާއި   ،ގާނޫނުތަކާއި

ސާރައާއި އިނާޔަތް  ހަމައަށް އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ މު  ށްދޭ ދުވަހާވަޒީފާ އިއާދަކޮ  ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށްތުއެފަރާތަށް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ

 



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ޖަވާބުދާރީވީއިރު،   .3 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  މި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  2021ސެޕްޓެންބަރު    16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،މައްސަލައަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިންކާރު ކުރާކަމަށާއި

 ، ވަކި އެއްޗެއް އެންގުމަކާ ނުލައި އޮފީހަށް ހާިޟރުނުވާކަމަށާއި   ދުވަހު(ބާރަ)    12ގެ ނިޔަލަށް    2021އޮކްޓޫބަރު    26އިން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މި އަމަލަކީ ދިވެހި ސިވިލް    ،ދުވަސް ހިމެނޭނެކަމަށާއި   (ހަތެއް)  07މީގެތެރޭގައި ވިދިވިދިގެން  

ންކޮށްފައިވާފަދަ އަމަލަކަށްވުމުގެ އިތުރުން މި  ގައި ބަޔާ  2.2ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ    271ގެ  2014ސަރވިސް ގަވާއިދު  

ގަވާއިދުގެ   ދަރަޖަ    271އަމަލަކީ  ކުށުގެ  ވަޒީފާގެ  ބަޔާންކުރާ  ގައި  (ނ)  މާއްދާގެ  ކުށަކަށްވާތީ  3ވަނަ  ހިމެނޭ   ، ގައި 

ނިންމައި ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަޒީ  ،މައްސަލަ  ދިނުމަށްފަހު  ފުރުސަތު  ފާއިން  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ 

  ،ވަކިކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    181ގެ  2014މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 

ވާ  ނުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާިޟރުވެފައި  އިނުދީ،ފަދަ ޗުއްޓީއަކަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް އެފަރާތަށް އެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސަ

ބަލައިދުވަސްތަކެ އަންގާފައިވަނީ    އްކަމަށް  ފަރާތްޖަވާބުދާރީވުމަށް  ހުށަހެޅި  މުއްދަތުގައި    މައްސަލަ  އެދިފައިވާ  ޗުއްޓީއަށް 

ހާޟިރުނުވެގެން ދުނުހާޟިރުވެފައިއެފަރާތް    ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ންފަރާތުއެކަމަށް  އޮފީހަށް  ވަސްތަކަށް ވާ 

މުއްދަތުގައި އެފަރާތް އެފަދަ ޗުއްޓީއަކަށް    ދެވުނު ފުރުސަތުގައި، ހާިޟރުނުވާ ދުވަސްތަކެއްކަމަށް ބަލާފައިވާ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް

ގައި ބަޔާންކުރާ    2.2ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ    271ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު    އެދިފައިނުވާކަމަށާއި،

ގައި އެފަރާތް   2021ނޮވެންބަރު    01  ،އިވާތީ އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދަނިކޮށްފަދަ ކުށެއް ކޮށްފަ

އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހާ ހަމައަށް އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޗުއްޓީ އެފަރާތަށް   ވުމުން،އި އެފަދަ ޗުއްޓީއަކަށް އެދިފަ

  ،ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނެކަމަށާއި

އަދި   ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ޖަވާބުދާރީއިންވެސް    2021އޮކްޓޫބަރު    31މައްސަލަ  ވެފައިވާ  ގައި 

ބަލާފައިވާ ދުވަސްތަކަކީ އެފަރާތް ވަކި އެއްޗެއް އެންގުމެއް ނެތި ވަޒީފާއަށް    ހާިޟރުވެފައިނުވާކަމަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

(ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު)   2008/2މިއީ ގާނޫނު ނަންބަރު    ،ހާިޟރުވެފައިނުވާ ދުވަސްތަކެއްގޮތުގައި އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި 



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    188ގެ    2014އިދު  ވަނަ މާއްދާއާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާ   42ގެ  

 ފަރާތް ކޮށްފައިވާ އަމަލެއްކަމަށާއި، 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫއީ  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަން އެގޮތުގައި ހުރުމުން

އިޖުރާއީ   ރައްދުވިއަދުލުވެރިކަމާއި  މައްސަލަ  ގާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    އަދުލުވެރިކަން  ފަރާތުން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

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

މައްސަލަ    ،އިދިނުމަށާއި އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ކަނޑައަޅަ  2014ގަވާއިދު    ގާނޫނާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ

މުސާރައާއި އިނާޔަތް ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ   ،ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދޭ ފަދައިން އެފަރާތް އެ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިއާދަކޮށް

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ކަންރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައިދިނުމަށް

ދެވުނު   ފަރާތަށް  މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި .5

   ދެ ފަރާތުންވެސް ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައެއް ނުވެއެވެ.  ،ފުރުސަތުގައި

މައްސަލަ .6 ވާސިލުވުމަށްޓަކައި  ، ގައި އިހުށަހެޅިފައިމިވާ  ނިންމުމަކަށް  ވަޒީފާއިން    ،އަދުލުވެރި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

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

ސަބަބެއް   މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެނޫގާ

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ    ،އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށްފަހު  އީ ގާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟ ،އޮވެ

އެދިފައިވާގޮތަށް އެ ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ،އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި

ލިބެންވާ   އިއާދަކޮށް އިނާޔަތްތައް    އެފަރާތަށް  އެއްފަހަރާ  މުސާރައާއި  އޮތްންޖެހޭދޭއެކީ  ތަނެއް  ބަލަންޖެހޭކަމުނެ    ގައިތޯ 

 ދެކެމެވެ. 



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ވަކިކުރުމާ  ަމ .7 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެ  ޝަކުވާއަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

  27ގެ    (ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު)  2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު    ،ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު

 ، ވަނަ މާއްދާގައި

އޭނާ ަވޒީފާއިްނ ަވކިކުރި ސަބަބަކީ    ، އެމުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ ޝަކުާވއެއް ނުަވތަ ދަޢުާވއެއްގައި   ، "މުަވއްޒަފަކު ވަޒިފާއިން ަވކިކުރުމާ ުގޅިެގން 

ެވ. އެ މުަވއްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބަކީ، އެކަށީެގްނާވ  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެއެކަށީެގންާވ ސަބަބެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ

 "ެލޭވެނއެެވ.ސަބަބެއް ކަމުަގއި ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށް ނުދެިވއްޖެަނމަ، އޭނާ ަވޒީފާއިްނ ަވކިކުރީ އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައި ބެ

ެއ އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން  މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތން    ،ގެން މި މައްސަލައާ ގުޅި  ،މި އިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން

ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް   ފާަރްތ

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަކިކޮށްފައަިވީނ ޯނޓިހެއް  ިއ މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރތެުގ ވަޒީފިާއްނ މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ ަގިއުހށެަހޅިފިައ މާިވ މައްސަަލ .8

 ގައި ގަޟިއްޔާ  HC-A/77/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   ، ިދނުމްެއ ެނތަިކން ެއނެގްނ ޮއންނަކަމިާއ

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

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

"... 

ާގޫނނު  ވަކޮިކށްފައަިވީނ  މައްސަަލ ރައްދިުވ ަފާރތެުގ ވަޒީފިާއްނ މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ    ،  ަބާޔނޮްކށްފައިވުުމްނމިފަދިައްނ

 ؛ނަޒަރުކުރިއިރު ަވނަ މާއްދާާއ އެއޮްގތާްވ ގޮތުގަެމިތނޯްތ  23  ެގ   (ވަޒީފާއާބޭެހ ާޤޫނުނ)   2/ 2008ަންނބުަރ  

ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން" މި    23ގެ    (ވަޒީފާާއބޭެހ ާޤޫނުނ)   2/ 2008ާގޫނުނ ަނންބުަރ   .8.1

ޝަރު ދެ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް  ދަށުން  ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް  ތެ މާއްދާގެ  އް 

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

 ؛ކީތައެ ދެ ަޝރު ،ފައިވާކަމާއިއިވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅަ

 އެކަށީގެންނުވުން އަދި  ގުލާ ހް) މަސައްކަތުގެ އ1ަ( 



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ފަރާތަށް    ވަޒީފާދޭ ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް    ، ) ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރ2ު( 

 ނުފެނުން 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަމުގައި

ނަންބަރު   (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ   އީމައުޫޟ .9 ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގުޅޭގޮތުން          އާ 

2014/HC-A/88  ާގައިގަޟިއްޔ 

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

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

ފެންަނ   ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ  ، ކުރި ހަމައަކީ އެކަށީެގްނާވ ހަމައެއްކަމަށް ާވްނޖެހޭނެކަމަށާއި ފަރާތުން ތަޠްބީޤު  ވާސިލުވުމަށް ވަޒީފާދޭ

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

 ،އޮްނނަކަމާއި ން އެނެގންޤަޟިއްޔާަގއި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިާވކަ

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

ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ހަމަތަކަށް  ، ވަޒީފާގައި  ވެސް    ، ބަލާއިރު  އެކަށީެގްނާވ  ނުފެުނން"  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ކުރެޭވޭނކަމެއްކަމަށް 

ަވޒީފާަގއި  އެމުވައްޒަފަކު  ހަމައަކީވެސް   ފުރިހަމަާވނީ  ނުފެނުނު  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް 

 ... " ، ހަމައަކަށް ެވެގންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނޭގކަމާއި  އެކަށީެގންާވ

  ުހށެަހޭޅ   ވަކޮިކށެްގްނ  ވީަޒފިާއްނ  މުވައްޒަފުަކ  ، ކަމާއިފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭމި  

ދުލުވިެރ ިނންމުމުަކްނތޯ ނުވަތަ އެކަށެީގނާްވ ސަަބބެއް އޮވެެގންތޯ  ައމުވައްޒުަފ ވަޒީފިާއްނ ވަކޮިކށްފައަިވނީ    ، މައްސަލައެއްގިައ

އަދި އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ދުލުވެރަިކްނ  ައ  ީއއީެއ މުައޫޟ  ، ބެލުމުގިައ ެދ ުއންސުރްެއ ފުރިހަމާަވންޖެހޭކަމިާއ

ބުެލނަްކްނާގ  (procedural fairness)ވެރަިކްނ  އަދުުލ ަންނބަރު    ، އިމުކުރެވިފައޭިވޯތ  ހައޯިކޓެުގ      ދިވެހިރާއްޖެޭގ 

2010/HC-A/24    ި2011އާއ/HC-A/134  ިއްނ ެއނގޭކަމިާއަގޟްިއާޔ ،  

ޔާރުކާުރ އަސާސްެއ އެއީ  ިހފާަރތުަކްނ    ވަޒީފޭާދމުވައްޒުަފްނ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރަުމްށ    ، ދުލުވެރަިކމީަކައ  ީއމޮިގުތްނ މުައޫޟ

ކާުރ އަސާސެއެްގ ަދުށން  ޔުާރިހ ދުލުވިެރ ަސަބބަކަށްވުމެުގ ިއތުުރން ެއ  ައ  ފަަދމުވައްޒަފުަކ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރަުމްށ ހުއްދަކާުރ

  ، ފުރިހަމަކަުރންޖޭެހ ެއންމެހިައ ުއންސުުރތްައ ފުރިހަމަވެފައޭިވޯތ ބުެލނަްކްނ ެއނގޭކަމިާއ
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ވަކިކުރަުމށް    ، އިމުކުރުމީަކާގވެރަިކްނ  އަދުުލއިޖުރީާއ   ވަޒީފާއްިނ  ާވައމުވައްޒަފުަކ  ނިންމުމަަކްށ  ލުވަުމށްޓަކައި  ިސދުލުވިެރ 

ދިވެހިރާއޭްޖެގ ހައޯިކުޓްނ ިނންމަވާފައިވާ    ، ބުެލްނތްައ ބެލުމުގިައ ފުރިހަމަކަުރންޖޭެހ އިޖުރަާއުތތްައ ފުރިހަމަކުުރނަްކްނބަަލންޖޭެހ  

 ކުޯޓްނ ނިންމަވާފައާިވ ިމބަާވތުގެ އެެހްނ މައްސަަލތަކްުނ ެއނެގްނ އޮވެއެެވ.  ތަކްުނނިާއ ެއަގޟްިއާޔއިސްވެެދްނނުެވުނ  

  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ފަރާތުން  ދޭ ވަޒީފާ  (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީޟޫ މައު އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ   .10

 ؛ ފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީށްއިމުކޮގާ ވަކިކުރުމުގައި

ޔާރުކާުރ އަސާސްެއ އެއީ މުވައްޒަފުަކ ވަޒީފާއިން  ިހޭދ ފާަރުތން މުވައްޒުަފން ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރުމްަށ   ވަޒާީފ .1

 ؛ދުލުވިެރ ަސަބބަކަށްވުމެުގ ިއތުރްުނައވަކިކުރަުމްށ ހުއްދަކުރާފަަދ  

؛ ޔާރުކާުރ އަސާސެއެްގ ަދުށްނ ފުރިހަމަކަުރންޖޭެހ ެއންމެހިައ ުއންސުުރތްައ ފުރިހަމަވެފައާިވނަމަކަމިާއިހެއ   .2

 އިަދ

ޮކށްފައިވާ  ތުބުީގފާަރުތްނ ަތ   ވަޒީފޭާދއްޒުަފ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރުމުގިައ  ޔާރުކާުރ އަސާސެއެްގ ަދށްުނ މަުވިހެއ   .3

 ؛ހަމައީަކ އަެކށެީގނާްވ ހަމައަކްަށ ާވނަމަަކްނ

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  އެގަިޟއްޔާ  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޯކުޓން    އާއި 

 ިނންމަވާފައާިވ ިމ ބާވަތެުގ އެހްެނ މައްސަަލތުަކްނ ެއނގްެނ އްޮނނަަކްނ ފާހަގަކުރެވެއެެވ. 

 އީ މައުޫޟއޮެގުތްނ މި މައްސަލައިގިައ، މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފަރްާތ ވަޒީފާއްިނ ވަކިކުރުމުގިައ މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރުތްނ   .10.1

 ފައިވޭތޯ ބަލާއިރު،  ށްގާއިމުކޮ (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން އަ

ަނންބަރު    ދީފައާިވ  ފާަރތްަށ  ެއ  ވަކޮިކްށ   ވަޒީފިާއްނ  ފާަރްތ  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ .10.1.1 ފާަރތެުގ  ރައްދިުވ  މައްސަަލ 

(2)CSC/2021/01206   )15    ުއެ ފާަރްތ ވަޒީފިާއން ވަކިކުރި    ) "ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރެއިްވ ިޗްޓ" ގިައ 2021ނެޮވްނބަރ

 ، ަސަބބެއްކަމުގިައ

ައްށ ިރާޢަޔްތޮކްށ ިދެވހި ިސިވްލ    ވަނަ ނަންބުަރ  2.2ވަނަ މާއާްދެގ (ނ) ެގ    271ެގ    2014'ިދެވިހ ިސިވްލ ސަރވްިސ ަގވާއުިދ  

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

ފާހަގަކުރެވޭއުިރ  މިފަދިައްނ ަނންބަރު  ަގއްަށ    2014ސަރވިސެްގ ގަވާއިދު  ސިވްިލ  ދިވިެހ    ، ަބާޔނޮްކށްފައިވަާކން  ވާއިދު 

2021/R-141  2014ވާއުިދ ންަނބުަރ  (ަގ/R-311   )ވަަނ ިއޞްލާޙު    8 އްަށ )  2014ވިެހ ސިވްިލ ސަރވިސެްގ ގަވާއުިދ  ިދ
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  VTR/2022/17މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލް

                                            

 

19 ގެ 9 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:  

 

  271ެގ    2014ދިވިެހ ސިވްިލ ސަރވިސެްގ ގަވާއުިދ  ތްައ ެގނައުމެުގ ކުރްިނ  ުހާލްސެގ ަދުށން ިއ)  ެގނައުމެުގ ގަވާއުިދ

 ، ގިައެގ (ނ)  މާއާްދ  ަވަނ

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

 .ަގާވއިދުަގއިާވ ޮގތުެގ މަތީން ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރެިވ ދާެނއެެވ ސްކުރުން ނުަވތަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރުްނެވ

 :)(ތިނެއް 3ވަޒީފާެގ ކުށުެގ ދަރަޖަ 

... 

 ވަޒީފާއަށް ހާޒިރު ވުމުަގއި:  . 2

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

 ނުަވތަ 

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

 ނުަވތަ 

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

'... 

 ، ގައިގަޟިއްޔާ   HC-A/280/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުއިބާރާމި 

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

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

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

ސަބަބުކަމަށް ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި   ކުރިމުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ަވކި  ، ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިީވަނމަވެސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެޭވނެކަމާއި 

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

 ،ގެއްލިެގން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި 

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

ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު  އޮތްތޯއާއި ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  ، ސަބަބު  އެކަށީެގްނާވ    ، އެސަބަބު  ަވކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  އެއީ  އޮތްނަމަ  އަދި 

 '… ، ސަބަބެއްތޯކަމާއި 



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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މި މައްސަލައިގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި   ،ފައިވާތީށް ކަނޑައަޅާމި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮ

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

ގެ   (ނ)  ފަދައިން  ނަންބަރުވަނަ    2.2މާއްދާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވިދިގެން  ގައި  ވަޒީފާއަށް   07ވިދި  ދުވަހު  (ހަތެއް) 

 ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. ނުވޭތޯވެފައިހާޟިރު

ޖާަވުބ ފޯމުގެ  ުހށަަހޅާފައާިވ    ގިައ  2022ެފބުރުވީަރ    21  ފާަރުތްނ  ރައްދިުވ  ާއ ުގޅެިގްނ މައްސަަލިމ މައްސަަލއޮެގުތްނ،   .10.1.2

  މީިއ މައްސަަލ ުހށަހިެޅ ފަރާތުގެ ާހޟިރީއުާގޭޅ މައުލާޫމތުކްަނ އެނގޭކަމިާއ، މި ިލޔުުމްނ،  އަކަށް ބެލުުމްނ،   1އެގިްޒިބޓް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    (ބާރަ) ދުވަހު  12ގެ ނިޔަލަށް ވިދި ވިދިގެން    2021އޮކްޓޫބަރު    31އިން    2021އޮކްޓޫބަރު    13

   .ވެފައިނުވާކަން އެނގެއެވެއޮފީހަށް ހާިޟރު ފަރާތް

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މެސެޖު ސްކްރީޮޝޓަށް   2022މާރިޗު    29 .10.1.3

ގައި "ސިކް ލީވް" މިފަދައިން    2021އޮކްޓޫބަރު    27އަދި    2021އޮކްޓޫބަރު    13،  2021އޮކްޓޫބަރު    12ބެލުމުން،  

 ބަޔާންކޮށް މެސެޖުކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ.  

  ،ވަނަ ނަންބަރުގައި 5ވަނަ އަދި  2ވަނަ (ހ) ގެ  188ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

ަވނަ މާއްދާއާއި މި ަގވާއިދުގައިާވ ޮގތުެގ މަތީންެނެވ. ސަލާމުެގ ޗުއްޓީއަށް   42" (ހ) ސަލާމުެގ ޗުއްޓީ ދެޭވނީ ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

 އްޓީ އާއި ގުޅިެގން ޢަމަލު ކުރަންާވނީ އަންނަިނިވ ޮގތުެގ މަތީންެނެވ. މުަވއްޒަފު އެދެްނާވނީ އަދި ސަލާމުެގ ޗު 

... 

(އެކެއް) ގަޑިއިރުެގ ތެރޭަގއި އެ    1އެ މުަވއްޒަފެއްެގ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ނުަވތަ ރަސްމީ ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްެވެގން   .2

 މުަވއްޒަފެއްެގ ސުޕަަވއިޒަރަށް ނުަވތަ އެ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިފައިާވ ޮގތެއްެގ މަތީން އެކަން އެްނުގން.  

... 

(ދޭއް) ަވނަ ނަންބަރުަގއިާވ ޮގތުެގ މަތީްނ   2މި މާއްދާެގ (ހ) ެގ    ، އި ހުްނނަ ފުރަތަމަ ދެ ދުަވހު . މުވައްޒަފު ސަލާމުެގ ޗުއްޓީަގ5

 އަްނގްަނ ާވެނއެެވ. 

".. 



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ވަނަ އިޞްލާޙު    6) އަށް  2014(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    R-311/2014ގަވާއިދު ނަންބަރު    ،ހަމައެއާއެކު

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ގެނެސްފައިވާ   190ގެ    2014 ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު އިން ދިވެހި ސިވިލް 

  ،އިސްލާހުތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު

ޞިއްޙީ ވުޒާރާަގއި   ، . ބަލީެގ ބާަވތާއި އެ ބަލީެގ ސަބަބުން މުަވއްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެޭވނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް 1" (ހ)      

ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްެގ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ނުަވތަ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރި ޤައުމެއްެގ   ، ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

މަރުކަޒަކުންރަޖިސްޓްރީކޮށް ވަޒީފާއަށް   ، ފައިާވ ޞިއްޙީ  މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް  ދޫކޮށްފައިާވ  މަސައްކަތްތެރިޔަކު  ޞިއްޙީ 

 އެ މުވައްޒަފަކަށް ސަލާމުެގ ޗުއްޓީ ުނދެޭވނެއެެވ. ، ނުކުންނަ ދުަވހު ހުށަހެޅުމުން މެނުވީ 

އަހަރުދުަވހުެގ    ، ކަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށްމުވައްޒަފު މަސައް  ، ަވނަ ނަންބަރުަގއި އެހެްނއޮތް ނަމަވެސް   1މި އަކުރުެގ   .2

 (ފަނަރަ) ދުވަސް މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ސަލާމުެގ ޗުއްޓީ ނެިގދާެނއެެވ.  15ތެރޭަގއި 

(ދޭއް) ދުަވހަށް ުވރެ    2ަވކިަވކިން ނުަވތަ ވިދިވިދިެގން   ، (ފަނަރަ) ދުަވސް  15ަވނަ ަނންބަރުަގއިާވ    2މި އަކުރުެގ   .3

ިވދިވިިދެގްނ    ، ސަލާމު ޗުއްޓީެގ ޮގތުގައި ެނގިދާެނއެެވ. ނަމަެވސް  ، މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި  ، އިތުރުުނާވ ޮގތަށް 

 އެ މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުްނނަ  ، ށް(ދޭއް) ދުަވހަށް ުވރެ އިތުރުާވ ދުަވސްތަކަ  2ލާމުެގ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މަސައްކަތު  ސަ

 " ފުރަތަމަ ދުަވހު މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ.

  ،މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  5ވަނަ (ހ) ގެ    188ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

ޗުއްޓީގައިވަނިކޮށް  ފަރާތް ގުޅިގެންކަމަށް   2021އޮކްޓޫބަރު    26،  ސަލާމުގެ  ހާުޟރުނުވުމާއި  އޮފީހަށް  އެފަރާތް  ގައި 

އިސްވެ ދެވުނުއިރު،  ފުރުސަތު  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ރިޕޯޓުގެ    ބަޔާންކޮށް  ލިޔުމަށް 10.1.2މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   .

ގައި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ   2021ނޮވެންބަރު    15އިން ފެށިގެން    2021ޓޫބަރު  އޮކް  12  ނަޒަރުކުރާއިރު

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހަށް ހާިޟރުވެފައިނުވާކަން އެނގެއެވެ.  ނިޔަލަށް

އިން    2021އޮކްޓޫބަރު    12ށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  . ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމ10.1.3ަމި ރިޕޯޓުގެ  ،  އެހެންނަމަވެސް .10.1.4

ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުވެފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ހަމައެއްނެތެވެ. ސަބަބަކީ، ދިވެހި  

ވަނަ ނަންބަރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން   5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ    188ގެ    2014ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

 13އަދި    2021އޮކްޓޫބަރު    12(  (ދެއެއް) ދުވަހު  02ހުރި ފުރަތަމަ  ހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަ  ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް  

ގައި އެފަރާތް   2021ނޮވެންބަރު    15ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެއަށްފަހު    )2021އޮކްޓޫބަރު  



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ވަކިކުރުމުގެ ނިޔަލަށް އޮފީހަށް ހާޟިރުވެފައިނުވިނަމަވެސް،   ގައި ޖަވާބުދާރީވުމަށް    2021އޮކްޓޫބަރު    26ވަޒީފާއިން 

ދެވުނު ފުރުސަތުގައި، ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތް ދީފައިވާ    2021ޓޫބަރު  އޮކް   31  މައްސަލަ  ގައި މައްސަލަ 

ގައި   2021އޮކްޓޫބަރު    09ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން  އެ ފަރާތުގެ ބަލި ހާލަތު އަންގައިދޭ    ،ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ސިޓީއާއެކު

ގައި ދީފައިވާ    2021އޮކްޓޫބަރު    30އާއި    ’CASE NOTES REPORT‘މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ  

‘MEDICAL CERTIFICATE’  ު2014ގަވާއިދު ނަންބަރު  މިއީ    ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ށަހަޅާފައިވާކަންހ/R-311 

ވަނަ މާއްދާގެ    190ދަށުން  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުގެ    6) އަށް  2014(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

 އެއްފަދައިން ކޮށްފައިވާ އަމަލެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  ށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހާއަ (ހ)

  271  ގެ  2014  ގަވާއިދު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހިވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ހެންކަމުން،އެ .10.2

ށް ހަވާލާދީފައިވާއިރު، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން  ނަންބަރަ  ވަނަ  2.2  ގެ)  ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ

(ހަތެއް) ދުވަހު   07ދާރާއަށް ވަކި އެއްޗެއް އެންގުމެއް ނެތި ވިދި ވިދިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި އި

 23ނޫނުގެ  ގާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ    ،ވެވޭތީނުބުރަހާިޟރުވެފައިނުވާކަމަށް  

 substantive)މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަން  ންޖެހޭ  ރަގާއިމުކުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފައިން ވަކިކުރުމުގައި  

fairness)  ުރުމެއްނެތިކަމުގައި ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. ގާއިމުކ 

 (substantive fairness)  އަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫއީ  ރަންޖެހޭގާއިމުކު  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު .11

އަދުލުވެރިކަންށްފައިނުވާނަމަ  ގާއިމުކޮ ނުޖެހޭނޭކަމުގައި  ގާއިމުކު  (procedural fairness)  އިޖުރާއީ  ބަލަން  ރެވިފައިވޭތޯ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،ގަިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު  HC-A/209/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ށްފައިވޭތޯ  ގާއިމުކޮ  (procedural fairness)އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން    ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

 ނަޒަރުކޮށް ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

އިންސާފުވެރި އަދި އަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވުމުގައި އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ  އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން    ،ހެންނަމަވެސްއެ .12

(procedural fairness)  ޮބުރަވެވޭހިނދުހުށްފައިވޭތޯ  ގާއިމުކ މުހިންމުކަމުގައި  ނަޒަރުކުރުން  ނަމަވެސް   ،ލާސާކޮށް 

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



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު    ،ން"ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރު  23ގެ  

 substantive)  އަދި މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަން  (procedural fairness)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  

fairness)  ުހާލަތުގައި،  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި ރަންޖެހޭކަމުގައި  ގާއިމުކ ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ދިނުމެއް   ، ނޯޓިސް 

ވަޒީފާދޭ    ،މު ހާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީއާން  ،ރެވިފައިވާކަމަށްގާއިމުކު  (procedural fairness)  އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން

 ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:

ތުހުމަތު  .1 މައްޗަށް  މައުލޫމާތުމުވައްޒަފުގެ  ކަމާބެހޭ  ތަފު  ،ކުރެވޭ  ހުރިހާ  ދެވެންހުރި  އެ    ،ލަކާއެކުސީއެއިރަކު 

 ؛މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

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

 ؛މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހުކަނޑައަޅާ 

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަހްގީގުކުރުމަށްފަހު .3

ާޤނޫނުގެ   .4 ޝަރު  23ވަޒީފާއާބެހޭ  ދެ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ކުރެވޭ    ،ފުރިހަމަވާކަމަށް  ތުވަނަ  އެ 

ފެނި  ވަކި  ،ތަހްގީގަކަށް  މުވައްޒަފަކު  ނިންމައިފިނަމައެ  ވަކިކޮށްފައިވާކަން  ،ކުރަން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކުރި ،  އެ 

 ، ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި

ތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އަފައިވާ އިޖުރާށްއިސްވެބަޔާންކޮ  ،ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ހާލަތުގައި

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

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

 ވެއެވެ. ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ

 



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

  VTR/2022/17މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލް

                                            

 

19 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
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މައްސަލަ    ،ށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރުގާއިމުކޮމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން   .12.1

 ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ،

ަންނބުަރ   12.1.1 އޮތިޯރޓެީގ  ޓާްރންްސޯޕްޓ  އޮކްޓޫބަރު   202-A/INDIV/2021/63  )26(OTHR)މްޯލޑިވްްސ 

ފަރާތް  2021 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި  ފުރުަޞތު"  "ޖަވާބުދާރީވުމުގެ             ،2021ސެޕްޓެންބަރު    16) 

   ،2021އޮކްޓޫބަރު    13  ، 2021އޮކްޓޫބަރު    11  ، 2021ސެޕްޓެންބަރު    27  ، 2021ސެޕްޓެންބަރު    20

          ،2021އޮކްޓޫބަރު    21  ،2021އޮކްޓޫބަރު    20  ،2021އޮކްޓޫބަރު    19  ،2021އޮކްޓޫބަރު    17

ގައި ޣައިރު ހާޟިރު ގޮތުގައި    2021އޮކްޓޫބަރު    26އަދި    ،2021އޮކްޓޫބަރު    25  ،2021އޮކްޓޫބަރު    24

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ހިލާފުވެފައިވާ    ،އެ ފަރާތަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި   ،ނޯޓު ކުރެވިފައިވާތީ

  05  ތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ ޖަވާބުދާރިވުމަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  ،ފެއްކަމަށްވާތީމުވައްޒަ 

 ފުރުސަތު ދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  (ފަހެއް) ދުވަހުގެ

ުހށެަހިޅ .12.1.2 މައްސަަލ  ޮގުތްނ  ޖާަވބުދާރީވުމެުގ  ފުރަުސަތްށ  ޖާަވބުދާރީވުމެުގ  ފާަރތް  އިސެްވަބާޔންކުރެވިފައިއާެވ         

ސިޓީގައި ގައި    2021އޮކޫްޓބުަރ    31 ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ،ފޮނުވާފައިވާ  ފުރުސަތުގައި  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ 

ދުވަސްތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހަށް ހާޟިރުވެފައި ނުވަނީ އެފަރާތް މާބަނޑުވުމުން ބަލި ހާލަތު 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެންގުމެއް ނެތި އޮފީހަށް ހާިޟރުނުމުންވެސް    ،އެދުމަތިވެފައިވުމުންކަމަށާއިދައްވެ  

އެފަރާތުގެ    ،ގެ އެމަރޖެންސީ ކޮންޓެކްޓަށްވެސް ގުޅާފައިނުވާކަމަށާއިތުއެފަރާތުގެ އޮފީހުން އެފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާ

ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން  ރިއާޔަތްކުރައްވާ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ހާލަތަށް  އެދިފައިވާކަން  ހުށަހެޅި      މައްސަލަ  އަދި 

ގައި މައްސަލަ    2021އޮކްޓޫބަރު    09ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން    ،ފަރާތުގެ ޖަވާބާއިއެކު އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ

ގައި ދީފައިވާ    2021އޮކްޓޫބަރު    30އާއި    ’CASE NOTES REPORT‘ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ  

‘MEDICAL CERTIFICATE’  ުއަށް ނަޒަރު ކުރާއިރ، ‘CASE NOTES REPORT’   ެގައި އ

ފަރާތް މާބަނޑުވުމުގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުން ގިނައިރު އިށީނދެ ނުވަތަ ކޮޅަށްހުރުން 

ކުރު މަސައްކަތް  ގޭގައި  ނުކޮށް  ކަންތައް  އޮންނަކަމާއިމަށް  ފަދަ  އެނގެން  ދީފައިވާކަން  އަދި    ،ލަފާ 



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

  VTR/2022/17މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލް

                                            

 

19 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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‘MEDICAL CERTIFICATE’    ްސެޕްޓެންބަރު   27އިން އެފަރާތުގެ ބަލި ހާލަތު ކުރި ގޮތުގެ ސަބަބުނ

 ގެ ނިޔަލަށް "ބެޑް ރެސްޓް" ކުރުމަށް ލަފާ ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.   2021އޮކްޓޫބަރު    27އިން    2021

އޮތޯރިޓީ  އެހެންކަމުން، .12.2 ޓްރާންސްޕޯޓް  ނަންބަރު  މޯލްޑިވްސް   202-A/INDIV/2021/63 )26(OTHR)ގެ 

 އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާ ދުވަސްތައް  ތު' އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްަޞފުރު ) 'ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  2021  އޮކްޓޫބަރު

ޖަވާބުދާރީވުމަށް    ދުވަސްތަކާ އެ  ،މަށްފަހު ބަޔާންކުރު ދުވަހު  5ގުޅިގެން  ހުށަހެޅި  ތެއް  ފުރުސަގެ  (ފަހެއް)  މައްސަލަ 

ގައި މައްސަލަ    2021އޮކޫްޓބަރު    31ެއ ފުރަުސތިާއ ުގޅެިގން    ،އޮތްނަމަވެސް  ދެވިފައިވާކަން އެނގެންފަރާތަށް  

ުހށެަހިޅ ފާަރތް ހުށަަހޅާފައާިވ އެފާަރތެުގ ޖާަވބާއި ިލޔިެކުޔންތަކްަށ ރާިއޔަތްކުރުމެއް ނިެތ މައްސަަލ ުހށެަހޅި ފަރާތް  

ޮއތީަތ،   ބުރަވެެވްނ  ުހށެަހިޅ ފާަރްތ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރުމުގިައ އިޖާުރވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރެވިފައިވާކަަމްށ  އީ  މައްސަަލ 

 ވާކަމުގިައ ބުރަވެއެެވ. ުނށްފިައގާއިމޮުކ  (procedural fairness)އަދުލުވެރަިކްނ  

  2/ 2008  ަންނބުަރ  ާގޫނުނ  ، ރުކުރާއުިރަޒަނ  ިލބިިދނަުމްށ  ފާަރަތްށ  ެއ  ފަރާުވ  ޫނީނާގ  އެދިފައާިވ  ފާަރުތްނ  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ .13

  ސަަބުބްނ   ވަކިކުރުމެުގ  ވަޒީފާއްިނ  ނިެތ  ސަަބބްެއ   އެކަށެީގނާްވ  ދުަށްނ   ެގ)  ހ (   މާއްދެާގ  ވަަނ  29  ެގ)  ާޤޫނުނ   ވަޒީފާާއބޭެހ( 

 HC-A/555/2016  ދިވެހިރާއްޖެޭގ ހައޯިކޓެުގ ަންނބުަރ  ، ެއ ހައުްލތަކާ ުގޅޮޭގތްުނއުްލތަަކށިާއަހ  ގޫާނީނ  ިލޭބ  މުވައްޒަަފްށ

 ަގޟްިއޔާގިައ

ނީ އުެމވައަްޒަފުކ ަވިކކުރިއުިރ ހިުރ ވީަޒާފގިައ ައލުން ެބހްެއޓަުމށް  ... އަމުރުނެރުުމގިައ ވީަޒފާއެާބޭހ ޓްރިައބިއުނަލުން ފަުރތަަމ ަބލަންާވ"

 "... ، ނުަވަތ ެއވީަޒފާާއގޭުޅ ނުަވަތ އެނޫންެވްސ ެއަކީށގެންާވ ވީަޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއ

އެނގެ ކަނޑަޅާފައިވާކަން  އިބާރާތުން  ވަކިކުރުމުގައި    ،ންއޮތަތީއާއިމި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައުޫޟއީ މައްސަލަ 

  ،ށްފައިނުވާތީގާއިމުކޮ  (procedural fairness)އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  އަދި    (substantive fairness)އަދުލުވެރިކަން  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)   29(ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު) ގެ  2008/2 ނޫނު ނަންބަރުގާ މި މައްސަލައިގައި އެންމެ އަދުލުވެރިގޮތަކީ 

އި، ށާއެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫއަކުރުމައަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް    ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  1ގެ  

ފަރާތެއްކަމުގަ  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ނުބެލުމަށްމައްސަލަ  ،  ކަނޑައަޅައި  އި 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  15ގަިޟއްޔާގެ   HC-A/111/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
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މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިނުން ލާޒިމް   'މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު ހިނާގ މުޅި

ޚިލާފުިވ ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތުެގެވސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް   ކަމަށާއި، ލިބޭ ެގއްލުން ކުޑަކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާނޫން  

ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭއިންޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ޮގތަށް އަމުރު ކުރުމަކީ އިންޞާފުވެރި ޮގތެއް   ކަމަށާއި، މުަވއްޒަފަށް ދެޭވ ބަދަލު

ުނަވތަނޫންކަ ނަމަ  އަދާކޮށްފައިާވ  ވަޒީފާއެއް  ތަނެއްގައި  އެހެން  ކަނޑައެޅުމުގައި  އިނާޔަތް  މުސާރައާއި  ޮގތަކަށް   މަށާއި،  އެނޫން 

ކޯޓުެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް  ކަމަށް  ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނެ  އެކަމަށް  ނަމަ  ހޯދާފައިާވ   SC-A/36/2019ނަްނބަރު   އާމްދަީނއެއް 

ކުރެިވފައިާވ މައްސަލައިގައި، ކަންހިާގފައިާވ ޮގތަށް ބަލައި،   ފައިާވ ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އިސްތިއުނާފުފާހަަގކޮށް ަގޟިއްޔާަގއި

ވަޒީފާއިން ަވކިކުރި ދުަވހުން ފެށިެގން، އޭނާއަށް އަބުރާ ވަޒީފާ ދިން ދުަވހާއި ހަމައަށް  ހަމައެކަނި އުނިކުރެޭވީނ، ޢާއިޝަތު ިނޝާނާ

ޮގތަކަށް އާމްދަީނއެއް ލިބިފައިާވކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަްނއަށް ަވ ޢާއިޝަތު ނިޝާާނއަށް  ޒީފާއެއް އަދާކޮށްެގން ނުަވތަ އެނޫްނވެސް 

 ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނވަރެއް އެކަްނޏެެވ.' 

ފެށިގެން    ދުވަހުންވަޒީފާއިން ވަކިކުރި    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމައްސަލައިގައި   މިމި އިބާރާތުން ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށް މުސާރައެއް ލިބިފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް 

، އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް  އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން

  އިނާޔަތްތަކަށްވާ އަނބުރާ ރުޖޫއަކުރެވޭ ދުވަހާ ހަމައަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ، ލިބޭނެ މުސާރައާއި  

 ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 
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 : ނިންމުން  މައްސަލައިގެ 

މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި   ،ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއިމައް  ،ދެންފަހެ

) ލެމާ  /ވ. ސަލީމާވިލާ  (  މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލްމައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ރިއާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު  ށްދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަ

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  އެސިސްޓަންޓް )  A404430(ދިވެހި  އޮތޯރިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް 

އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  2019  ޑިސެންބަރު  29  މަގާމުގައި  އޮފިސަރުގެ  ލައިސެންސިންގ ވަޒީފާ  ފެށިގެން   މާބަނޑު  ،އިން 

 ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން ޗުއްޓީ އެޕްރޫވްނުކޮށް  މުން  ޗުއްޓީއަށް އެދުމުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ކުރިން ހައްގުވާ

އެއީ އޮފީހަށް ހާޟިރުނުވާ ދުވަސްތަކެއް ގޮތުގައި   ،ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވާ ދުވަސްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް  މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލް

 ، ވަކިކޮށްފައިވާތީގައި ވަޒީފާއިން    2021  ނޮވެންބަރު  15  ،ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހުވުމުގެ  ޖަވާބުދާރީއެކަމާ ގުޅިގެން    ،ކަނޑައަޅައި

 މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އަދި ގާނޫނީ 

  ވަޒީފާ އިއާދަކޮށްދޭ ދުވަހާ  ،އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި  އަށްވަޒީފާ  ތްރާއެފަ  ،އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި 

ގެ ފަރާތުން މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލް އެދި    ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ މުސާރައާއި އިނާޔަތް އެކީ އެއްފަހަރާ ލިބިދިނުމަށް

 ،ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައިގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    2022  ޖަނަވަރީ   17ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް  

ފާަރ ުހށެަހިޅ  ިއންކާރޮުކްށްތމައްސަަލ  ދައުވަާއްށ  ުހށަަހޅާފައާިވ  ފާަރުތްނ  ،   ރައްދިުވ  ފާަރ  ، މައްސަަލ  ުހށެަހިޅ    16ތް  މައްސަަލ 

(ހަތްެއ) ދުވަހު    07އެއްޗްެއ ެއންގުމްެއ ެނިތ ވިިދ ވިދެިގްނ  ެގ ިނޔަލަށް ވިަކ    2021އްޮކޫޓބަރު    26ިއްނ    2021ެސްޕެޓންބުަރ  

ގައި   2.2ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ    271ގެ    2014ގަވާއިދު    ގެވެހި ސިވިލް ސަރވިސްމިއީ ިދ  ، ނުވާކަަމށިާއ ވެފިައއޮފަީހްށ ާހޟުިރ

ދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ވަނަ މާއް  271ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އަމަލަކަށްވުމުގެ އިތުރުން މި އަމަލަކީ ގަވާއިދުގެ  

ކުށަކަށްވާތީ  3ދަރަޖަ   ހިމެނޭ  ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމައި  ،ގައި  ހުށަހެޅި  ފުރުސަތު   ،މައްސަލަ  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ 

 ، ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި

ދުވަސްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އަންގާފައިވަނީ އެފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ފައިނުވާވަޒީފާއަށް ހާޟިރުވެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

، އެފަދަ ޗުއްޓީއަކަށް ބަލިވެއިނދެ ވިހެއުމުގެ ކުރިން ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވާ މުއްދަތުގައި އޮފީހަށް ހާިޟރުނުވެގެން ނޫންކަމަށާއި



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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19 ގެ  18 ޞަފްޙާ      
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 ،ދުވަސްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުސަތު ދެވުމުން ހާޟިރުވެފައިނުވާ  އެފަރާތްގައި    2021އޮކްޓޫބަރު    26އެފަރާތް އެދިފައިވަނީ  

ޖަވާބުދާރީވުމަށްފަހު    2021އޮކްޓޫބަރު    31 ވަޒީފާއިން   2021ނޮވެންބަރު    01ގައި  އެފަރާތް  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި،  ގައި 

 ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނެކަމަށާއި،   ކުރިން ދެވޭ ޗުއްޓީމާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެއެފަރާތަށް  ހަމައަށް ވަކިކުރިދުވަހާ

ގައި   2021އޮކްޓޫބަރު    31'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަދި  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި    މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލް

އެފަރާތް    ވިއިރުޖަވާބުދާރީއެފަރާތް   ދުވަސްތަކަކީ  ބަލާފައިވާ  ވަޒީފާއަށް  ހާިޟރުވެފައިނުވާކަމަށް  ނެތި  އެންގުމެއް  އެއްޗެއް  ވަކި 

 42(ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު) ގެ    2008/2މިއީ ގާނޫނު ނަންބަރު    ، އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި  ކަމަށްހާިޟރުވެފައިނުވާ ދުވަސްތަކެއް 

ކޮށްފައިވާ   މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލް ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަށް    188ގެ    2014ގަވާއިދު    ގެ ވަނަ މާއްދާއާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް

 އަމަލެއްކަމަށާއި،  

އިސްމާޢީލް  އެހެންކަމުން، އަމާނީ  އަދުލުވެރިކަން ވަޒީފާއިން    މަރްޔަމް  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫއީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

  ، ފައިވާއުިރމައްސަަލ ރައްދިުވ ސިވްިލ ސަރވްިސ ކިޮމަޝުންނ ޖާަވބުދާރެީވގާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް 

ަވނަ ަނންބަރުގިައ    5ަވނަ މާއްދެާގ (ހ) ެގ    188ެގ    2014  ގަވާއުިދ  ސަރވިސެްގ  ސިވްިލ  ިދވިެހ  މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލް

ގަވާއިދު    ިދން ފުރަުސތުގިައ  ޖަވާބުދާރީވަުމްށ  ަބާޔންކޮށްފައާިވ ފަދިައްނ ސަލާމެުގ ޗްުއޓީގައަިވނިކްޮށ، އިަދ މައްސަަލ ރައްދާުވ ފާަރުތްނ

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު އިން   6) އަށް  2014(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    R-311/2014ނަންބަރު  

 190ތަކުގެ ތެރެއިން،  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު  190ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

މާއްދާގެ ގެ  ވަނަ  (ހ)  ސި  1  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާހީއް ވަނަ  ވުޒާރާގައި   ހީއް ސި  ، 

ވަޒީފާއަށް ހާިޟރުނުވާ ސަބަބު   މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލްކާ އިތުރު ލިޔެކިޔުމަކާއެކު،  މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓަ

ރަންޖެހޭ ގާއިމުކުވަކިކުރުމުގައި  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން    ޖަވާބުދާރީވެފައިވަނިކޮށް، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީބަޔާންކޮށް  

މެއް ރު ގާއިމުކު  (procedural fairness)އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  އަދި    (substantive fairness)  ދުލުވެރިކަންއީ އަ މައުޫޟ

 ،ބުރަވެވޭތީނެތިކަމަށް 

 



 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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19 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
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ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  29(ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު) ގެ  2008/2 ނޫނު ނަންބަރުގާ

ހާލެއްގައި އެއްވެސް  އަކީ    މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލް  ށާއި،އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫއަކުރުމައަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް    ފަރާތް

  ،ކަނޑައަޅައި  ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށް

  ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަކުރެވޭ ތާރީހާ ހަމައަށްން ފެށިގެން އެހުކުރި ތާރީވަޒީފާއިން ވަކި  މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލް

 ، ކަނޑައަޅައިތްތައް އެފަރާތަށް ދިނުމަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ހައްގުވާނެ މުސާރައާއި އިނާޔަ

) ތިރީސް(  30  ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ) އިން ފެށިގެނ2022ް  އޮގަސްޓު  11(  މިއަދު  ކަންކަން  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް   3އެކަން ހަމަޖެހޭތާ    ،ކުރުމަށްފަހުޒުފުރިހަމައަށް ތަންފީ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ

 .މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ  ،އަންގާ އަމުރުކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށްމައްސަލަ ރައްދުވި   ،ލިޔުމުން އެންގުމަށް

 1444 މުޙައްރަމް 13

 2022 އޮގަސްޓު 11

 

 

 ނިންމީ މި މައްސަލަ ބަލައި 

 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 ގެ މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު 
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