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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ޖަނަވަރީ  16 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022އޮގަސްޓު  31 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 )ޗާންދަނީވިލާ / ދ. މީދޫ(  މޫސާ ފާއިޒް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A012724)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

( A012724( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ޗާންދަނީވިލާ / ދ. މީދޫ) މޫސާ ފާއިޒުމި މައްސަލައަކީ، 

ގަމުންދާ  ގޭގައި ހިންގެ މޫސާ ފާއިޒުދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، 
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ކު ކުރިކަމަށް  ގޯނާ  ޖިންސީ  ދަރިވަރަކަށް  ކްލާހުގައި  ގުޅިގެންކަމަޓިއުަޝން  ތުހުމަތަކާ  މުއްދަތަކަށް ރެވުނު  ދިގު  ށްބުނެ، 

ވަޒީފާއިން    މޫސާ ފާއިޒް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މޫސާ ފާއިޒް  ގައި  2021އޮކްޓޫބަރު    28ސަސްޕެންޑްކުރުމަށްފަހު،  

ބިތުނުހިފޭ ތުހުމަތުތަކެއްގެ  ނިންމާފައިވަނީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ސާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ފަރާތުން  ވަކިކުރުމަށް  

އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް  މޫސާ ފާއިޒް  ،  މަށާއިމައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވު

ލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން  ، އެފަރާތަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެމަށާއިރުޖޫޢަކޮށްދެއްވުއެފަރާތް  

ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށް 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2022  ޖަނަވަރީ  16ވުން އެދި  މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދެއް 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ޗާންދަނީވިލާ / ދ. މީދޫ)  މޫސާ ފާއިޒުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

( )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( މައްސަލަ  A012724ނަންބަރު:  

ށް  ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަ

  އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަޒަރުކުރުމުން

ހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި  ފަ  މީގެ)  ކޮމިަޝން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ  މި 1.1

މައްސަލަ  ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށާއި،  
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ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ    އިން ފެށިގެން  1989ފެބުރުވަރީ    05ކީ  ހުށަހެޅި ފަރާތަ

ރ )ހަތްހާސް ތިރީސް  -/7035ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އައި ފަރާތެއް ކަމަށާއި، މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

ގޮތުގައި   އިނާޔަތްތަކުގެ  އާއި  ރުފިޔާ(  ލިބޭކަމަށް -/2500ފަސް  ރުފިޔާ(  ސަތޭކަ  ފަސް  )ދެހާސް  ރ 

 ވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ

ގައިކަމަށާއި، ވަކިކުރި ސަބަބެއްގެ    2021އޮކްޓޫބަރު    28  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ 1.2

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް   273ގެ    2014ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުންކަން    3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    47ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ާޤނޫނުގެ  

މައްސަލަ  ދޫކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ ޗިޓުން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން،  

ވަންދެން ވަޒީފާއަށް މައްޗަށް އިދާރީ ތަޙްީޤެޤއް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށްކަމަށްބުނެ ދިގު މުއްދަތެއް  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

މި ތަޙްީޤުޤ ހިނގާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ގޭގައި ހިނގަމުންދާ  ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

ށްބުނެ މައްސަލަ  ޓިއުަޝން ކްލާހުގައި ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެންކަމަ

ފަރާތް ނުކުތުން   30ގައި    2021މާރިޗު    1  ހުށަހެޅި  އޮފީހަށް  ލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ 

  2021އެޕްރީލް    29އަދި    2021މާރިޗު    31ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް    60މަނާކުރިކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން އިތުރު  

ން މައްސަލަ  ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝނު  2021އެޕްރީލް    29ގައި އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރިކަމަށާއި،  

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން މި މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަޔާނެއް ނަގާފައިވާކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުންވެސް  

މައްސަލަ   ފަރާތް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާކަމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތަކަށް  އިތުރު  ބުނެ  ތަޙްީޤުޤކުރާކަމަށް 

 . ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ަޝން އާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ތަހްީޤުޤންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭ  1.3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ބާރުދޭ ކަންތައްތައް އެނގިގެން ގޮސްފައިނުވާކަމަށާއި،    ކުރެވުނު ތުޙުމަތަށްމައްޗަށް  



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ކަކީ އޭނާގެ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ  އްތަމައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކަންތަ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝން އާއި ސިވިލް ސަރވިސް   ތެރޭގައި ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލަކަށް ނުވާތީ،

ކަ ބާރުދޭ  ތުހުމަތަށް  އެ  ބޭނުމަށް  ތަޙްީޤުޤގެ  އިދާރީ  އެފަރާތްތަކަށް ހުރިތޯ  ންކަންކޮމިަޝންގެ  އެކަށައެޅުމަކީ   

ވުމާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝން އާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ  ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި،  

މައްޗަށްކަމަށް   ތަޙުީޤުޤގެ  ހިންގި  ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން  މޯލްޑިވްސް  ބެލެވެނީ  ބަރޯސާވެފައިވާކަމަށް  ތަޙްީޤުޤ 

 ން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

ތުހުމަތާ ގުޅިގެން   1.4 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ 

ކުރެވުނު ތަޙްީޤަޤށް ބާރުލިބިދޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ލިބިފައި  ހިންގި ތަޙްީޤުޤން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުން މައްސަލަ ޑިކްލައިންކޮށްފައިވާކަމަށް  ޕްރޮސެކިއު،  ނެތުމުން

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދެނީ   .2

ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް  ތުހުމަތުތަކެއްގެ  ސާބިތުނުހިފޭ  ނެތް  އަސާސެއް  އެއްވެސް  ނިންމާފައިވަނީ 

އެއްވެސް   އެފަރާތަކީ  ރުޖޫޢަކޮށްދެއްވައި،  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އެފަރާތް  ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި،  ނެތިކަމަށް 

ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ  އި  ހާލެއްގަ

އިނާޔަތްތައް   އާއި  ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ  ތާރީޚާ  މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް    ދިނުމަށްއިއާދަކޮށްދޭ 

 ވެ. ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށެ

އަނބުރާ  އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް ވަނަ އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  3މި މައްސަލައިގެ  2.1

ފަރާތެއްކަމަށް    އެފަރާތަކީ  ،ޙާލަތުގައިވެސް  ކޮށްނުދެވޭރުޖޫޢަ ކޮށްފައިވާ  ރިޓަޔަރ  ސަރވިސްއިން  ސިވިލް 



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ކޮމިަޝނުގެ   އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް  ލިބިދޭ  ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި، ރިޓަޔަރމަންޓުގެ ދަށުން 

 ހަގަކުރެވެއެވެ. ކަން ފާވާމައްޗަށް އަމުރުކޮށްދެއްވަން އެދިފައި

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2022ފެބުރުވަރީ    21ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ފަރާތުން  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ   .3

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ "މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު" އަށް ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ސެންޓަރުގައި ކިޔަވައިދޭ ދަރިވަރުންނަށް ޖިންސީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ހިންގާ ޓިއުަޝން .3.1

 02އެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅި ބަލަމުންދާތީ،  ގޯނާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ

މި    2021މާރިޗު   މަނާކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ނުކުތުން  އޮފީހަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  އިން 

ން )މީގެ  ލައިގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކުރި ތަޙްީޤާޤއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝނުމައްސަ 

ތަޙްީޤުޤން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް   ފަހުން "މިނިސްޓްރީ" ގެ ގޮތުގައި މުޚާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް( ކުރި އިދާރީ 

ވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތެއް ދީފައިވާކަމަށާއި،  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަ  2021އޮގަސްޓު    05ބިނާކޮށް  

މި   ޖަވާބަށާއި،  ދީފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރުަޞތުގައި  ދާރީވުމުގެ  ޖަވާބު  ދެންނެވުނު  އިސްވެ 

އެޑިޔުކޭަޝނުން   އޮފް  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށާއި، މިނިސްޓްރީ  ފަރާތުން ދީފައުވާ  ފުލުހުންގެ  މައްސަލައިގައި 

ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ  ވާ އިދާރީ ތަޙްީޤުޤގެ މައްޗަށް ބިނާކޮކޮށްފައި

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2021އޮކްޓޫބަރު    28ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން    273

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  

މައްޗަށް   .3.2 އެފަރާތުގެ  ޢަމަލު  ތުޙުމަތުކުރެވުނު  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި 

އޮފީހުން   ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  މައްސަލަ  މި  ބުނަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާބިތުނުވާކަމަށް 

ސާބިތުކުމަށް  ، ނަމަވެސް ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކާ ޚިލާފަށް މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި  ޑިކްލައިންކޮށްފައިވާތީކަމަށާއި

ކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި    (balance of probabilities)އޮންނަ މިންގަނޑަކީ "ބޮޑަށް ބުރަވެވޭ ގޮތަށް"  
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ރެވުނު ކަންކަމަށް ބިނާކޮށް،  ފުލުހުންގެ އިދާރީ ތަޙްީޤުޤންނާއި، މިނިސްޓްރީއިން ކުރި އިދާރީ ތަޙްީޤުޤން ފާހަގަކު

ފަރާތާމެދު   ހުށަހެޅި  ހިނގިކަމެއްކަމުގައި  މައްސަލަ  ބޮޑަށް  ނުހިނގާކަމަށްވުރެ  ކަންކަން  ތުހުމަތުކުރެވުނު 

 ބުރަވެވޭކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ    273ލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސިވި .3.3

)ށ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ސްކޫލަށް  

ލިބިދާނެތީކަމަށްވާއިރު، ގެއްލުންތަކެއް  ކުދިންނަށް  ދެމެދު  ނުވަތަ  މުވައްޒަފާ  ފަރާތާއި  އޮންނަ  ގައި  ވަޒީފާދޭ 

ސުލޫކީ  އިތުބާ ޣައިރު  ބޮޑު  ފާޅުކަން  އެކަމަކީ  ސާބިތުވެއްޖެނަމަ  ޢަމަލެއް  ގެއްލޭފަދަ  އަމާނާތްތެރިކަން  ރާއި 

ަޤިޟއްޔާގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެފަދަ    SC-A/27/2014ށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޢަމަލެއްކަމަ

ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރު ސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ނޯޓިހެއް ނުދީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  

 ވެއެވެ.ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު އެނގެން އޮންނަކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި  23ާޤނޫނުގެ  

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މަޢުޫޟޢީ   .3.4

ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަމާއި   އިޖުރާޢީ   (procedural fairness)އަދި 

 ން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ާޤއިމްކުރުމަށްފަހުކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދެނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަޢުޟޫޢީ   .4

އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި،  ާޤއިމްކޮށްފައިވާކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި، 

ޖެހޭ އަދި މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދޭންޖެހޭ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި ރުޖޫޢަކޮށްދޭން

 މައްސަލަ ނިންމަވައިދެއްވުމަށެވެ. 

ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންނަނިވި ދެފަރާތުގެ ހެކިބަސް ޓްރައިބިއުނަލުން  މި މައްސަލައާ   .5

 ވާނެއެވެ. ނަގާފައި



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

   VTR/2022/22މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ މޫސާ ފާއިޒްރައްދުވާގޮތަށް   

35 ގެ 7 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:  

 

 (A070248)ދޫނިހުރާ / ދ. މީދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ޢާރިފާ މުޙައްމަދު .1

 (A120559( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  މޫންލައިޓް / ޅ. ނައިފަރު)  އާމިނަތު ޖުވައިރިއްޔާ .2

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  އޮވެގެންކަމަށް  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު .6

ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ  

އްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން  ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވަ  28ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ    27މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    މޫސާ ފާއިޒް  ،މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން

ޒިންމާއެއް    ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

މައްސަލައެއް .7 ހުށަހެޅޭ  ވަކިކޮށްގެން  ވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރި   ،ގައިމުވައްޒަފަކު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު 

އެއީ މައުޫޟޢީ    ،ނިންމުމަކުންތޯ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯ ބެލުމުގައި ދެ އުންސުރެއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމާއި

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

 HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010     ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ، ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުންކަން

ޢަދުލުވެރިކަމަކީ މައުޫޟޢީ  މިގޮތުން  އެނގޭކަމާއި،  ދޭ    ،ަޤިޟއްޔާއިން  ވަޒީފާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން 

ފަދަ ޢަދުލުވެރި ސަބަބަކަށްވުމުގެ   ވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަކުރާފަރާތަކުން ޚިޔާރުކުރާ އަސާސެއް އެއީ މު

އިތުރުން އެ ޚިޔާރުކުރާ އަސާސެއްގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބެލުންކަން 

ާޤއިމުކުރުމަކީ  ،އެނގޭކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަން  ނިންމުމަކަށް  މުވައްޒަފަ  ،އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ކު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ،ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބެލުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުންކަން
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އެ ަޤިޟއްޔާތަކުންނާއި  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ނިންމަވާފައިވާ  ނިންމަވާފައި ހައިކޯޓުން  އެހެން  ކޯޓުން  މިބާވަތުގެ  ވާ 

 މައްސަލަތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރކަމުގެ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކުރިކަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   .8

ނަންބަރު  އެފަރާތަށް    އަންގާ ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އޮކްޓޫބަރު   CSC/2021/01103  (28(2)ދީފައިވާ 

ވަޒީފާއިން  2021 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  އަށް  ޗިޓް"  ވަކިކުރެއްވި  "ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރި ސަބަބެއްގެ ( 

 ؛ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ވަނަ    47ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ    273ގެ    2014"ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން."   3މާއްދާގެ )ނ( ގެ  

ގެ    2014، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ލިޔުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  މިފަދައިން ކަމާއި

 ، އި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީގެ )ށ( ގަވަނަ މާއްދާ  273

ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ   . 273"    މުވައްޒަފެއް 

މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަކާ ނުލައި    272ނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ  

 ނަމައެވެ." ކުރެވޭނެއެވެ. މުވައްޒަފެއްގެ ޢަމަލު އެކަށީގެން ނުވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ  

ވަތަ ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ތަނަށް ގެއްލުން ތަކެއް  ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތަށް ނު ށ(  ) " 

 " ލިބިދާނެ ކަމަށް ފެނުން. 

 ،ވަނަ ނަންބަރަށް ބަލާއިރު 3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ   47މިފަދައިންކަމާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ާޤނޫނުގެ 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ސަބަބުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ." ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން  ")ނ(  

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވިކަން ސިވިލް ސަރވިސް  ( މި ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، ދިވެހި  3") 

 ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވުން." 

 ވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެ 

 ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 22ފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ ވަޒީ) 2008/2 ނަންބަރު ާޤނޫނު .9
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ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ބާޠިލުކުރެވޭނީ   ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ   ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތުތަކުގައި މެނުވީ   23މި ޤާނޫނުގެ  "

 " ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.  އެންމެ މަދުވެގެން ނޯޓިސް 

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  23މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ 

ވަޒީފާއިން  "  އޭނާގެ  ފަރާތެއް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ދިނުމަކާނުލައި،  އޭނާގެ ނޯޓިހެއް  އޭނާ   ވަކިކުރެވޭނީ،  ނުވުމާއެކު،  އެކަށީގެން  އަޚްލާޤު  މަސައްކަތުގެ 

 ".ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެވެ  ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ 

 .  މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ން ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ދެ ހާލަތެއްގައިކަމާއި،  ދަށު  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  .10

އެނގެން   ހާލަތްކަން  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  ނުދީ  ނޯޓިސް  ހާލަތާއި،  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަށްފަހު  ނޯޓިސް  އެއީ 

އެގޮތުން ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލާގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އޮންނަކަމާއި،  

ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ނެތިކަން  ދިނުމެއް  ނޯޓިހެއް          ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

2013/HC-A/77 :ިަޤިޟއްޔާގައ 

ހިމެނޭ މަުވްއޒަފަކު، ނޯޓެިހްއ ދުިނމާަކ ނަުލިއ ަވޒާީފއްިނ ވަކިކުރެވޭނީ   ނޫންަށ ބާަލއުިރ، އެޤާނޫނެުގ ތަރަަހއެިގ ތެރޭގިައ "... ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤ 

އި،  އެނގަޭކާމ  ވަަނ ާމއްދަާގއި ބަޔާންކޮށަްފއިވާ  ޙާލަތަުގއި ެއމްާއދަާގއި ބަޔާންކޮށަްފއިވާ ގޮތެުގމަތިންކްަނ   23ަހަމއެކިަނ ވަޒާީފާއބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

                  "... 

މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ވަޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  

ަމށް  ަވނަ ާމއާްދާއ ެއްއޮގްތާވ ޮގުތެގ ަމިތްނޯތ ބަަލްނޖޭެހެނަކ  23)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  

 ެދެކެމެވ. 

ަވނަ ާމއާްދ "ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކއި ނަުލިއ ަވިކުކުރްނ"   23)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ   2/ 2008 ަންނަބުރ  ާޤޫނުނ .10.1

ިމ ާމއާްދެގ ަދުށން ނިޯޓްސ ިދނެުމްއ ެނތި ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވިކުކެރޭވީނ ދެ ަޝުރެޠއް ުފރަިހަމެވެގްނަކމަށް  
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ަޤިޟްއާޔ އިަދ ެއޫންނ ެވސް    HC-A/208/2010އަދި    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނންބުަރ  

 ، ަވޒާީފާއބޭެހ ަމްއސަަލަތުކަގިއ ދިވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަކނަޑއުަޅްއވަާފިއާވަކާމިއ، ެއ ެދ ަޝރަުޠީކ

   ، ( މަަސއަްކުތެގ އްަޚާލޤު ެއކީަށެގްނުނުވްނ ައިދ1)   

ަބލިާއރު،  2)  ހަަމަތަކްށ  އަެކީށެގްނާވ  ެބެހއްޓަުމީކ  ިއުތަރްށ  ަވީޒާފގިައ  ަފާރަތށް  (  ޭދ  ވަޒާީފ  ަކެމއަްކަމްށ  ކެުރޭވެނ 

 ުނެފުންނަކްނ ާފަހަގކެުރެވއެެވ. 

ާޤޫނުނ ަނނަްބރު    ، ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/208/2010  ަނނަްބުރ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ިއްސެވ .10.2

ދުަށން ޯނިޓސް ިދުނެމއް ެނތި ުމަވއްޒަަފުކ ަވޒާީފިއން  ެދ  ަވނަ ާމއާްދ  23)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނނު( ެގ    2/ 2008

 ( ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  ިއ(  substantive fairnessަވިކުކުރުމަގިއ  ޢަދުުލެވިރަކން  އަދި  ުޖާރީއ 

(procedural fairness  )ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކާމިއ ުމަވްއޒަަފުކ  ޯނިޓްސ    ، ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހަކުމަގިއ  ނީުދ 

ާޤިއުމުކރެވަިފިއާވުނާވަނަމ  ( procedural fairnessުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ) ިއ ، ަވިކުކެރޭވ ޙަާލުތަގިއ ަވޒާީފިއްނ

( ެއްއގެ  unfair dismissalސްަލ ) ެއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވިކކިުރ ަވިކުކުރްނ ބެެލޭވނީ ައނެްފއަރ ިޑްސިމ

 ޮގުތަގިއަކަމްށ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހއޯިކުޓްނ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

އާ ުގޭޅގުޮތން ަހިއޯކުޓެގ ންަނބަރު    (substantive fairness)ިއްސެވަބާޔޮކށަްފިއވާ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ   .10.3

2014/HC-A/88 ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފަގިއ ިއުތރްަށ ބެެހްއުޓުމްނ ަވޒީފޭާދ ަފާރތަށް ުނަވަތ ަވޒީފާ   ަގިޟްއާޔގިައ

ބާަލ ަފާރުތން  ަތަންށ ެގއުްލްނތެަކްއ ިލބާިދެނަކަމްށ ަވޒީފޭާދ  ެއުމަވްއޒެަފްއެގ ަމަސްއަކުތެގ ައޚާްލޤު    ، އާަދުކާރ 

ުވަމްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރތްުނ ތްަޠީބުޤކުރި  ެއިންނުމމްަށ ާވސުިލ  ، ަރނަގުޅ ޫންނަކަމށް ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ިންނުމުމަގިއ

ަވޒީފޭާދ ަފާރަތށް ަހަމ ެފްނނަ ެފުނެމްއެގ ަމްއަޗްށ ެއކަނި    ، ަހަމައީކ ެއަކީށެގްނވާ ަހަމެއްއަކަމްށ ާވްނޖޭެހެނަކމާަށިއ

  ަގިޟްއާޔަގިއ  HC-A/24/2010ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުނުކެރޭވެނަކްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ 



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ަވަނ ާމއާްދ ެގ )ހ(    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ    ، އިަދ  ، ަކނަޑައަޅިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކން ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ

  ، ެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ ެދަވަނ ަޝުރުޠަކަމްށާވ

ކުރެވޭނަޭކމެއަްކމަށް ަވޒީފޭާދ ފަރާތްަށ ުނފެންުނ"    ، އެކަށީގެންވާ ަހމަތަކްަށ ބާަލއުިރ   ، "ެއމުވްައޒަފަކު ވީަޒފަާގއި އިތުރްަށ ބެެހއުްޓމީަކ 

ަހަމއަކީވްެސ  ނުފެނުުނ  ފަރަާތށް  ަވޒާީފދޭ  ކުރެވޭނަެކެމއަްކމްަށ  ބެެހއްޓުމީަކ  ިއތަުރށް  ވީަޒފަާގިއ  ެއމުވްައޒަފުަކ  ފިުރހަމަވީާނ    ެވސް 

 ... " ، ްށ ބުެލމުން އެނގޭކާަމިއ އަެކށީގެނާްވ ަހމައަަކށް ވެގެންކްަނ އެމްާއާދައ 

 މިފަަދިއްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ(   23ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކނަުލިއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނަކަމްށ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ   .10.4

ތްަފޞުީލޮކށެްދުމްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ފަަދ ަސަބެބްއ އްޮތަކަމްށ ބެެލވެޭނ ޙަާލތަްތްއާއިއ )ށ( ަގިއ 

ވ. ަހުއިސންގ   ަމސްޢުޫދ   ިއްސާމއްީލ  SC-A/27/2014ުސްޕީރްމ ޯކޓްުނ ިންނމަާފިއާވ، ެއ ޯކުޓގެ ަނނަްބރ  

  33އިަދ    32 ިނުމުނޮގުތެގ ިރޯޕުޓގެ  ( ަޤިޟްއާޔެގ ަޝރަީޢްތިލިމެޓްޑ  ިޑވޮެލްޕަމްންޓ ަފިއޭންންސ ޯކޕޭަރަޝްނ

 ، ަވަނ ުނުކާތަގއި ަބޔްާނުކެރވަިފިއަވީނ

ފަދިައން    ]ޯނިޓްސނީުދ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފިާއްނ ަވިކކުރޭެވީނ، ަވީޒފާާއެބޭހ ާޤޫނުނެގ  ަވަނ މާއާްދެގ )ހ( ާއިއ )ށ( ގިައ ުބެނފިައާވ             
 އުަދލުވިެރ ސަބެަބްއ ޮއްތކަަމްށ ެބލޭެވީނ ެދ ހަާލތްެއގެައެވ. އީެއ: ައުދުލވިެރ ސަބަބްެއ ޮއެވެގްނނެެވ.  

(i)  .ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލކީ އަަމލްެއ ކުުރްނ 

(ii)  .ިޚާޔާނެތްއ ެވފިައުވްނ 

އެ އަަމލްެއެގ ސަބުަބްނ މުވްައަޒަފކު ޯނިޓސް ިދނުމްެއެނތި ަވީޒފާއްިނ ވިަކކުުރން    (misconduct)ޮކނެްމޮކނެްމ ޣައުިރުސޫލކީ އަަމަލކީ  

ަވަނ މާއްދާގެ    23ަވނަ މާއާްދެގ ަދުށްނ ހުއަްދކާުރ ކަަމަކށް ުނވެ ިހނގިައާދނެެއެވ. ަވީޒފާއެާބޭހ ާޤޫނުނގެ    23ަވީޒފާއެާބޭހ ާޤޫނުނގެ  

ވިަކކުުރްނ ހުއަްދާވީނ ުމވައަްޒުފކިުރ އަަމަލީކ ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމލެއް    ަދުށްނ ޯނިޓްސ ިދނެުމްއެނިތ ުމވްައަޒަފކު ަވީޒފިާއްނ 

(gross misconduct)   ްކަަމްށ ާވނަމެައެވ. ެއ އަަމީލ ނިޯޓްސ ިދނުމްެއެނިތ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފިާއްނ ަވކިކުުރްނ ހުއަްދވާފަަދ ފުާޅަކނ

ަޒުފކިުރ އަަމަލކީ ެދ ފާަރުތގެ ދެެމުދގިައ ޮއްނަނނެްޖޭހ ަވީޒާފގެ ގުުޅްނ އްެއޮކްށ ެކނޑޭ  ޮބުޑ ޣައުިރުސޫލީކ ައލަމްެއކަަމްށ ެބލޭެވނީ، ުމވްައ 



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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35 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
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( ދެ ފާަރުތގެ ދެމުެދގިައވާ ަވީޒފާގެ އްެއަބްސވުުމގެ  1ިމްނވުަރެގ ސީރަިއްސ އަަމލްެއ ކަަމށް ާވނަަމެއެވ. ުމވްައަޒފުގެ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމަލކީ ) 

ިޚާލުފކަމްެއ ކަަމ  ) ަޖުއހީަރ ޝުަރަތާކ  ުނަވތަ  ާވނަަމ،  ަވީޒާފގެ  2ށް  ޮއްނަނ  ުމވްައަޒފިާއ ެދމުެދގިައ  ަވީޒފޭާދ ފާަރތިާއ  ( ެއ ކަަމީކ 

ގްެއލޭފަަދ  އާަމާންތތިެރަކްނ  އިަދ  ިއތުބުާރ  އްޮނަނނެްޖޭހ  ދެމުެދގިައ  ފާަރުތގެ  ދެ  ިސަފކަަމްށާވ  މިައަގނުޑ  ޮއންމެ  ހެިމޭނ    ގުޅުުމގިައ 

 ެއ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ައާދކަުރނެްޖޭހ ަވީޒާފެގ ިއްލިތޒުާމަތާކ އާަސީސޮގތުން  ( ެއ ކަަމީކ 3ކަމްެއކަަމްށ ާވނަަމ، ުނަވަތ ) 

ނޮްބޑު  ުނަވަތ ސާީދޮގތްެއގިައ ިޚާލުފ ކަމްެއ ކަަމްށ ާވނަަމ، ެއ ައަމަލީކ ޯނިޓްސ ިދނުމްެއެނިތ ަވީޒފިާއްނ ަވިކކުރަުމްށ ހުއަްދވާެދޭނ ފުާޅަކ 

 ާދނެއެެވ.[  ޣައުިރުސޫލީކ އަަމލްެއ ކަަމްށ ެބެލިވ 

   ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ްށ ރާިޢޔްަތކްޮށ ިމ ަމްއސަަލިއެގ ާވިޤާއަތަކްށ ނަަޒުރުކާރިއުރ،  ަމްއސަަލ  ަކިއްސެވ ަބާޔްނުކެރުވުނ ެއްނމާެހ ާޤޫނީނ ާމއާްދަތ .11

ުކަޑުކްއަޖާކމުެދ ިޖްނީސ ުފަރްއާސިރަކަމށް    ަވިކޮކށަްފިއަވީނ އަެފާރްތުހށެަހިޅ ަފާރްތ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަވޒާީފިއްނ އަެފާރްތ  

ުކރި   މިންިސްޓީރިއްނ  ަތްޙީޤަޤާށއި،  ިސވްިލ  ފުލުުހްނެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ާސބުިތވަެފިއާވީތަކމްަށ  ތަޙީުޤަޤްށ  އާިދީރ 

ަފާރްތ ަހީޤަޤުތަގިއ ެވްސ މިފަދަ ަޢމުަލޮކށަްފިއޭވޯތާއިއ،  ަސރިވްސ ޮކިމަޝުންނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތށް ެއަކން މަަދީނ ިމްނަގނުޑން ާސބުިތކޮށެްދވަިފިއޭވޯތ ބަލިާހނުދ    ، މިފަަދ ަޢމެަލްއޮކށަްފިއާވަނަމ

 ައްނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކަރެމެވ. 

( "މުވައްޒަފު  2021ޗު  މާރި  01)  22-D/22/2021/64(SC)މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝންގެ ނަންބަރު   .11.1

  02މަނާކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން" އަށް ބަލާއިރު، އެފަރާތް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވަނީ  އޮފީހަށް ނުކުތުން  

ފެށިގެން    2021މާރިޗު   ލިބޭގޮތަށް    2021މާރިޗު    31އިން  މުސާރަ  ދުވަހުގެ    30އަށް  )ތިރީސް( 

 ކުރި ސަބަބަކީ،އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާމުއްދަތަކަށްކަމާއި، 

އިދާރީ   މައްސަލައިގެ  އިން(  ސަރވިސް  ޕޮލިސް  )މޯލްޑިވްސް  ބަލަމުންދާ  ތުހުމަތުގައި  ކުރިކަމުގެ  ގޯނާ  ޖިންސީ  "ދަރިވަރުންނަށް 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ    6، މި ލިޔުމުގެ  ( 10366ތަޙްޤީޤަށް. ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މޫސާ ފާއިޒް )ރކނ  

 މަތިން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފީމެވެ." 
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  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    މި ސަބަބުކަމާއި، އެފަރާތް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރި ޙާލަތަކީ 

ވަނަ    46ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ާޤނޫނުގެ    2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    258ގެ  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ދިވެހި ސިވިލް    5ގެ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ދަށުންކަމަށް އެ ލިޔުމުގެ  މާއްދާ

 ބަލާއިރު،  ވަނަ ނަންބަރަށް 2)ނ( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ  258ގެ   2014ގަވާއިދު ސަރވިސް 

ރެވޭ އިދާރީ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތަށް އޮފީހަށް  . ތިރީގައި މިވާ ހާލަތްތަކުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކު 258" 

 ނުކުތުން މަނާކުރެވިދާނެއެވެ. 

)ތިރީސް( ދުވަހަށް އެ މުވައްޒަފަށް މުސާރައާއި    30މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަށް ފުރަތަމަ  

)ތިރީސް( ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރާނަމަ، އިތުރަށް    30ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭނެއެވެ. ނަމަވެސް  

މުއްދަތަ  އެ  ހިނގާ  ބެލުމަށްފަހު  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ކުށާ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ލިބޭނީ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފަށް  ށް 

 " ނުޖެހޭނަމައެވެ. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން  

ފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމަށް  ")ނ( މި ގަވާއިދުގައި މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން، މުވައްޒަފަކު އޮ 
 ؛މަގުބޫލު ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނުން 

 މި ހާލަތުގައި މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމަށް މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ." 

އަދި )ށ( އަށް    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  46ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ާޤނޫނުގެ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

 ބަލާއިރު، 

")ހ( މުސާރަ ދޭގޮތަށް ނުވަތަ މުސާރަ ނުދޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނިކުތުން މަނާކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި  
 ކޮމިޝަނަށެވެ. 

  ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގައިވާ ،  މަނާކުރަންވާނި   )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނިކުތުން 
 ." ގޮތުގެމަތިންނެވެ 
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 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަ

ނަންބަރު   .11.2 އެޑިޔުކޭަޝންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  (  2021މާރިޗު    31)  22-D/22/2021/70(SC)އެއަށްފަހު 

ފަހަރަށް   ދެވަނަލިޔުން" އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  "މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރިކަން އަންގާ  

ގެ    2021އެޕްރީލް    30އިން ފެށިގެން    2021އެޕްރީލް    01)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް،    30  އިތުރު

މިނިސްޓްރީ ތިން ވަނަ ފަހަރަށް  ގައި    2021އެޕްރީލް    29ނިޔަލަށް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާކަމާއި،  

 ނުކުތުން މަނާކުރިކަން އަންގާ  "މުވައްޒަފު އޮފީހަށް  22-D/22/2021/75(SC)އޮފް އެޑިޔުކޭަޝންގެ ނަންބަރު  

އިން   2021މޭ    01)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް    30ލިޔުން" އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިތުރު  

 30ވަނަ ފަހަރަށް    ގެ ނިޔަލަށް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި ހަތަރު  2021މޭ    30ފެށިގެން  

"އޮފީހަށް ނުކުތުން    ER/ONM/2021/11-188ނަންބަރު  މިަޝންގެ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮގައި    2021މޭ  

މޭ    31)ތިރީސް( ދުވަހަށް    30މަނާކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން" އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދި އިތުރު  

އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރިކަން އަންގާފައިވާކަމާއި، މީގެ އިތުރުން  ގެ ނިޔަލަށް  2021ޖޫން  29އިން  2021

ނަންބަރު                  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    2021ޖޫން    30ވަނަ ފަހަރަށް  ސް  ފަ

188-ER/ONM/2021/12   ްއޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން" އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތ"

ގެ ނިޔަލަށް އޮފީހަށް ނުކުތުން    2021ލައި  ޖު  29އިން    2021ޖޫން    30)ތިރީސް( ދުވަހަށް    30އިތުރު  

ތުން މަނާކޮށްފައިވަނީ  ( ފަހަރުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހަށް ނުކުއް)ހަތަރެ  4މަނާކޮށްފައިވާކަމާއި، މި  

 މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މަދަރުސާގެ    2021ފެބުރުވަރީ    23 .11.3 އަތޮޅު  ދ.  ޢަބްދުކައުންސެލަ ގައި  ފަލަކް   ސައްތާރުއްރެއްކަމަށްވާ 

ގެ އަންހެން    5ގްރޭޑް    ގައި   2021ފެބުރުވަރީ    23ބެލުމުން    އަށް  ”Case Report“ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

   VTR/2022/22މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ މޫސާ ފާއިޒްރައްދުވާގޮތަށް   

35 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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ބޭނުމަކަށްވީ  ދަރިވަރުންނާއެކު ސެަޝންގެ  ގްރޫޕް  މި  ބޭއްވުނުކަމަށާއި،  ސެަޝނެއް  ކުދިންގެ  ގްރޫޕް   

 އެ ރިޕޯޓުގައި،ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއަހައި، އެ ކުދިންނާއެކު ރަނގަޅު ގުޅުމެއް އުފެއްދުންކަމަށާއި، 

“Two of the students mentioned their tuition teacher (Dh.Atoll School Administrator Moosa 

Faiz) sexually abused them during their tuition class.” 

އެ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،

ސެަޝން ނިމުނުހާ     މި ލިޔުމުން އެނގެން ނެތްކަމާއި،ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް އެ ކުދިން ކިޔާދީފައިވާކަން

މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރއަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،    ކައުންސެލަރ މި މައްސަލަ  އަވަހަށް

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ތަހްީޤުޤތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2021އެޕްރީލް    29މި މައްސަލައިގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝންގެ ފަރާތުން   .11.4

އެ   އޮންނައިރު،  އެނގެން  ނަގާފައިވާކަން  ބަޔާނެއް  ގޭގައި ފަރާތުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާނުގައި 

ގެ ކުރިއަށް  ތަނެއް  އެއްވެސް  ގޮތުގައި  އެހެންނަމަވެސް  ޓިއުަޝން ސެންޓަރެއްގެ  ނުވާނެކަމަށާއި،  ންގޮސްފައި 

ކިޔަވައިދޭ  )ހައެއް( ވަރަކަށް ކުދިން ގެއަށް ގެނެސްގެން ކިޔަވައިދޭކަމަށާއި،    6ބެލެނިވެރިންގެ އެދުމުގެ މަތިން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ގަޑީގައި ގޭގެ ބޮޑު ދޮރު އަދި ކުޑަ ދޮރު ހުންނާނީ އަބަދުވެސް ހުޅުވާފައިކަމަށާއި،  

މައިދައިތަ އާއި، އަނބިމީހާވެސް ކިޔަވައިދޭއިރު އެތަނުގައި އުޅެމުންދާކަމަށާއި، އެކަނި ޓިއުަޝން ނަގަން އަންނަ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދަރިފުޅުގެ ހާޟިރުގައިކަމަށާއި،    ކިޔަވަމުންދާގައި    8ކިޔަވައިދެނީ ގްރޭޑް    ދަރިވަރަށް

ކިޔަވައި ކުއްޖަކަށް  އެއްވެސް  މައްސަލަ  އެކަހެރިކޮށް  ރާވައިގެން  ބަޔަކު  ތުޙުމަތަކީ  މި  ނުވާނެކަމަށާއި،  ދީފައި 

ތުޙުމަތެއްކަމަށާއި،   އުޅޭ  ކޮށްގެން  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ކައުންސެލަ ހުށަހެޅި  ސްކޫލުގެ  ގޮތުގައި  ރެމިކަމަކީ  އްގެ 

އެ   ކަމެއްކަމަށާއި،  ކޮށްފައިވާ  އިސްނަގައިގެން  އަމިއްލައަށް  އިސްވެ  ޢަބްދުއްަޞއްތާރު  ފަލަކު  މަސައްކަތްކުރާ 



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

   VTR/2022/22މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ މޫސާ ފާއިޒްރައްދުވާގޮތަށް   

35 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
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، ކުދިންގެ ކޮނޑަށް އަތްލައި، އަމިއްލައަށް ތަޙްީޤުޤކޮށް ކުދިން ފަރާތުން  މުވައްޒަފު ކުދިންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން

އެ ހޯދާފައިވާކަމަށާއި،  އެކުދިން ވާހަކަ  ނާންގާކަމަށާއި،  ފަރާތްތަކަށް  އަންގަންޖެހޭ  ކޮށްފައިވަނީ  ކަންތައްތައް   

ދައްކައި،    އެ ވާހަކަތައްއި އޭނާގެ ޢާއިލާ މީހުން ކައިރީގައި  ކައިރިން ވާހަކަ ހޯދައިގެން ފަލަކް ރަށު ތެރޭގައާ

ށު ތެރެއިން ލިބިފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތާމެދު  ކުދިންގެ ކަރާމާތަށް ބުރޫއަރާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރަ

 އިންކާރުކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ކުރެވޭ ތުޙުމަތުތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

( ސިޓީއަށް ބަލާއިރު،  2021ޖޫން    30)  ER/22/2020/214-188ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު   .11.5

 2021ޖޫން  30މި ސިޓީއަކީ ކޭަޝންއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްކަމާއި، މި ސިޓީއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް    30އަށް    2021ޖުލައި    29އިން ފެށިގެން  

ސަރވިސް ސިވިލް  އަދި  ނިންމާފައިވާކަމާއި  ކޮމިަޝނުން  މަނާކޮށްފައިވާކަން  ނުކުތުން  މިަޝންގެ  ކޮ  އޮފީހަށް 

"އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން" މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ER/ONM/2021/12-188ނަންބަރު  

 ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަރާތަށް ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްކަ 

ބަޔާނެއް މި މައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ބަޔާނުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .11.6

ބަޔާން  އެ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު،    މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކޮށްފައިވާކަމާއި،މި ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،  

ގައި އުޅޭ   5ހުށަހެޅި ފަރާތް ކައިރިއަށް ޓިއުަޝން ނެގުމަށް ފޮނުވި ގްރޭޑް ދިން ފަރާތުގެ ދަރިފުޅަކީ މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ކޮނޑުގައާއި މޭ މަތީގައި އަތް ހާކާތީވެ، އެ ވާހަކަ  ކުއްޖެއްކަމަށާއި،  

ންވެގެން ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ނުދާ ދަރިފުޅު އޭނާގެ މަންމަ ކައިރީގައި ދެއްކުމުން، އެއީ ދަރިފުޅު ޓިއުަޝނަށް

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖެހުމަށް" ހީކޮށް،  އެއްކައިރިއަށް  ކުރަންޏާ   ކުއްޖާމަންމަ  ކުއްޖާގެ    " ކަންތައްތައް 

ބުނިކަމަ ކައިރީގައި    ށާއި،ކައިރީގައި  މަންމަ  ދަރިފުޅުގެ  ވާހަކަތައް  މި  ކުރިންވެސް  ވަރަށް  ދަރިފުޅު 

ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ބަޔާން ދިން ފަރާތުގެ އަންހެނުން )ދަރިފުޅުގެ މަންމަ( ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ނަމަ 
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ބޭބެއަކަށްވެފައި، އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފާނެކަމަށް ަޤބޫލުނުކުރެވޭތީ އާއި ނުކިޔަވަން ދައްކާ ބަހަނާއެއްކަމަށް  ގެ  

ހިނގާކަން   މިކަންތައް  ފޮނުވީކަމަށާއި،  ޓިއުަޝނަށް  އިނގިފައިވަނީ ސްކޫލު ހީކޮށް،  ފަރާތަށް  ދިން  ން ބަޔާން 

  ކުދިންނާ ސުވާލުކޮށްގެން، ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ކިޔައިދިނުމާ ގުޅިގެން އަނބިމީހާ އެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުންކަމަށާއި،

އި  ، ދަރިފުޅުގެ ކޮނޑުމަތީގައި އަދި މޭމަތީގަދަރިފުޅު ގެނެސް އަންހެނުން ކައިރީ ބައިންދައިގެން، ސުވާލުކުރުމުން

އޮފީހުގައި    ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ދަރިފުޅުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަތްހާކާކަމަށް  

 ކިޔާކަމަށާއި،އަވަހަށް ފޮނުވައިދޭން    ދަރިފުޅު  ގެއަށް ދެވޭ ވަގުތަކު ރޭގަނޑު ވިޔަސް ގުޅާފައިބިޒީކޮށް އުޅެފައި،  

ދި ބަޔާން  ހުއްޓައި  ލަސްވެފައި  ނުގެންގޮސް  ވަރަށް  ދަރިފުޅު  ގުޅުމުން  ރެޔަކު  ހުރި  ކައިރީގައި  ފަރާތް  ން 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްއެފަރާތުގެ ދަރިފުޅު ނޫން އެހެން ކުދިންގެ ގަޔަށްވެސް  ހިފަހައްޓާފައިވެސް ވާނެކަމަށާއި،  

ބަޔާން ދިން ފަރާތުގެ ދަރިފުޅަށް ކައުންސެލިންގ  މިކަން އެނގޭ ގޮތަކީ ޖެންޑަރ އަށް  އަތްލާ ހަދާފައިވާކަމަށާއި،  

ކައިރިއަށްދިޔައިރު،  ގެންދޭން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކުދިންނަށްވެސް    މައްސަލަ  އެހެން  ދިޔަ  ނަގަން  ޓިއުަޝން 

ނޑުމަތީގައި ރަށުން ބޭރުގައި ބަޔާން ދިން ފަރާތަކީ އާންމުކޮށް ކަކަމަށާއި،  ތީކައުންސިލިންގ ދޭން ގެންގޮސްފައިވާ

ދަރިފުޅު އުޅޭގޮތް ނަމަވެސް މިކަންތައް ދިމާވުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅު ކައިރީގައި މަޑުކޮށް،  އުޅޭ ފަރާތެއްކަމަށާއި،  

ބަލާފައިވާނެކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަބަދު  

އެކަމާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން އެއްވެސް ރައްޓެއްސެއް ނެތްކަމަށާއި، މޫސާ  ޓަރީގައި ކަމަށާއި،  އިންނަނީ ކޮ

ފާއިޒްއޭ ކިޔައިގެން ކުދިން ދިމާ ކުރާކަމަށް ދަރިފުޅު ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އެކަން ހިނގިފަހުން ޓެބްލެޓުން "ރޮކް  

ބަލާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން   ލަވަތައް  އުޅޭނިވާކަން ކުޑަ" ހެދުން ލައިގެން  

ދަރިފުޅުގެ މުސްތަގުބަލަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ  ވަރަށް ބޮޑަށް ނަފްސާނީގޮތުން އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،    ދަރިފުޅަށް

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ބަޔާންދިން ފަރާތުންކޮށްފައިވާކަމަށްއަސަރު 
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މޫސާ ފާއިޒަށް ދީފައިވާ ކޭސް  ގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން    2021ޖުލައި    12  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  .11.7

  2021ފެބުރުވަރީ    24މިއީ  "މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ލިޔުން" އަށް ބަލާއިރު،  LC2021/02461ނަންބަރު 

، މައްސަލައިގެ ބާވަތަކީ ގައި ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމާއި

މި ލިޔުމުގެ ތަފްީޞލު  އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުއްޖަކާއިއެކު ބަދުއަޚްލާީޤ އަމަލު ހިންގުންކަމާއި،    12އަހަރާއި    02

 ބައިގައި،

  11ޓިއުޝަން ނަގައިދޭ "ތިޔަފަރާތަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން މިޚިދުމަތަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ، ދ. މީދޫ/ޗާންދަނީވިލާ، މޫސާ ފާއިޒް  

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު    2އަހަރުގެ   ތަޙްޤީޤު  މައްސަލައިގެ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކަމަށް  ކޮށްފައިވާ  ގޯނާ  ޖިންސީ  އަންހެންކުދިންނަށް 

 ންނެވީމެވެ." ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެއ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުން މައްސަލަ ޑިކްލައިންކޮށްފައިވާ ވާހަކަ ތިޔަފަރާތުގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެ 
 

އޮންނައިރު،   އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ނަންބަރު މިފަދައިން  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ         ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

196-A1/PRIV/2022/35  (14    ްސިޓީއަށް ބަލާއިރު، މި ސިޓީއަކީ މި މައްސަލައިގައި  2022އެޕްރީލ )

ރސް އެލްއެލްޕީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްކަމާއި، މި  ވީ ޗެމްބަސަލެގްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ތަމްޞީލުކުރި  

މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    LC2021/02461  ނަންބަރު  ގެޚިދުމަތު  ފުލުހުންގެ  ދިވެހިސިޓީގައި  

ަޤރީނާ   ހެއްކާއި  ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް  ކުށެއްގެ ދައުވާއެއްކޮށް،  ޖިނާއީ  ލިބިފައިނުވާތީ، މި  މައްޗަށް 

ނުކުރުމަށް   ދަޢުވާ  އޮފީހުން    2021ޖުލައި    11މައްސަލައިގައި  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ދުވަހު  ވަނަ 

 ނިންމާފައިވާކަން އަންގާފައިވެއެވެ.

ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ދ. މީދޫ/ޗާންދަނީވިލާ،    2021އޮގަސްޓު    01ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން   .11.8

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ   02އަހަރު ނުފުރޭ    18މޫސާ ފާއިޒު ޢުމުރުން  

 ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ތަޙްީޤަޤށް ފާމައްސަލަ އާއިބެހޭ ރިޕޯރޓް" އަށް ބެލުމުން 

 ހާދިޘާ ހިނގިފަހުން ގިނަދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވީ ފަހުންކަން. ކުއްޖާއަށް އަނިޔާ ލިބުނުކަން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ  .  1" 



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

   VTR/2022/22މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ މޫސާ ފާއިޒްރައްދުވާގޮތަށް   

35 ގެ  19 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:  

 

 އޮންނަ ގޯނާއެއްނޫންކަން. މައްސަލާގައި ކުއްޖާއަށް ކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާއަކީ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުން އެނގެން   .2

ޙާޟިރުގައި  .3 ވޯކަރއެއްގެ  ސަރވިސް  ސޯޝަލް  ސެންޓަރުގެ  ސަރވިސް  ޗިލްޑްރަން  އެންޑް  ފެމިލީ  އަތޮޅު  އަނިޔާލުބުނު    ދ. 

ޗާން  ދ.މީދޫ/  ސުވާލުކުރުމުން  ދެކުދިން  ދެކުދިންނާއި  ތަޙްޤީޤުގައި  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ޖިންސީގޯނާ  ފާއިޒު  މޫސާ  ދަނީވިލާ، 

 ން. ކިޔައިދީފައިވު 

ޖަނަވަރީ މަހުގައިވެސް މޫސާ ފާއިޒު ފުށުން    2021ކުއްޖަކު    01އަހަރު ނުފުރޭ    18މައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު ޢުމުރުން   .4

 ޢަމަލު ހިންގުމުން ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިން ގާތުގައި ކިޔާދީފައިވީ ނަމަވެސް ކަމާއިބެހޭ މުވައްސަސާއަކަށް އަންގާފައިނެތްކަން.   މިފަދަ 

ސުވާލުކުރުމުން، ކުދިންގެ ގައިގާ  އަހަރު ނުފުރޭ ދެކުދިންނާއި ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤުގައި    18މައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު ޢުމުރުން   .5

ށް  މޫސާ ފާއިޒު އަތްލާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެއްކުއްޖެއްގެ އުރަމަތީގައި ތަކުރާރުކޮށް އަތްލާ، އެވާހަކަ އެއްވެސް މީހެއްގާތު ނުބުނުމަ 

 ފައިވާ ކަމަށް ކުއްޖާ ކިޔާދިންކަން ބުނެފައިވާކަން. ބުނެ 

ގްރޫމްކުރަން  އަހަރު ނުފުރޭ ދެކުދިންނާއި ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤުގައި ސުވާލުކުރުމުން، ކުދިން    18މައްސަލާގައި އަނިޔާ ލިބުނު ޢުމުރުން   .6

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން. 

ތިމާޢީ ޙާލަތު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓުން ކުދިން  ލިބިފައިވާ ކުދިންގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް ރިޕޯޓާއި، އިޖު މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަށް  .7

 " ކިޔާދީފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބުރަވެވޭކަން. 

ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމުގައި، މި މައްސަލަ ތަހްީޤުޤ ކުރުމަށްފަހު ޕްރޮސެކިއުޓަރ    މިކަންތައްތައްކަން އެނގެން އޮންނައިރު،

މައްޗަށް ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ހެއްކާއި ަޤރީނާ ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް    ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ދަޢުވާއެއްކޮށް ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް

ފާހަގަކޮށް މައްސަލަ ޑިކްލައިންކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ރިޕޯޓުގައި ހަވާލާދެވިފައިވާ އަނިޔާ ލިބުނު  

  ޓާއި، މިފަދަ ދެ ކުދިންގެ ބަޔާނާއި، އެ ދެކުދިންގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް ރިޕޯޓާއި، އިޖުތިމާޢީ ޙާލަތު އަންގައިދޭ ރިޕޯ

ކަމަށް  މާއި، ކުދިން ގްރޫމް ކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއެއްވެސް ލިޔުމެއް މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާކަ

ގްރޫމްކުރަން   ފަރާތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ހުށަހެޅި  ބޭނުމަށް މަސައްކަތްކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  މައްސަލަ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ތުންމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ   ހެކިއެކަށީގެންވާ



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

   VTR/2022/22މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ މޫސާ ފާއިޒްރައްދުވާގޮތަށް   

35 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:  

 

ނަންބަރު .11.9 ސެކްަޝންގެ  ކޮމްޕްލަޔަންސް  އެންޑް  އޮޑިޓް  އެޑިޔުކޭަޝންގެ  އޮފް                     މިނިސްޓްރީ 

22-AC/CR/2021/23  (04    ުދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މޫސާ ފާއިޒުގެ  2021އޮގަސްޓ" )

ވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާލިބިފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުނު  ރި ފަރާތުން އެ ސްކޫލުގެ ދަ

 މައްސަލައިގެ އިދާރީ ތަޙްީޤުޤގެ ރިޕޯޓް" އަށް ނަޛަކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ގޯނާކޮށްފައިވާކަމުގެ    ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު  މައްސަ   މި ތަޙްީޤަޤކީ  11.9.1

ގުޅިގެން ތަޙްީޤެޤއްކަ   ތުޙުމަތާ  ބަޔާންކޮށް    އި،މާކުރެވުނު  ގޮތްކަމަށް  ގެންދެވުނު  ކުރިއަށް  މައްސަލަ  މި 

 ރައްދުވާ  މަނާކުރެވުމަށް ލަފާދެވި، މައްސަލަ"މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުން  ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  

އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ބެލެވޭ ދަރިވަރުގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ބަޔާން ނަގައި، ސްކޫލުގެ ކޭސް  ބަޔާން،    ގެމުވައްޒަފު

 ވާކަމަށެވެ. ހޯދިފައި  " ގެ ރިޕޯޓްރިޕޯޓް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

ތުގެ ފުށުން މީގެ ކުރިން އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  11.9.2

ސަމާލުކަމަށް  ސްކޫލުގެ  ނުރަސްމީކޮށްވެސް  ނުވަތަ  ރަސްމީކޮށް  ހާނިއްކައެއްވެގެން  ނުވަތަ 

(  2021މާރިޗު    03)  GS-31/MIS/2021/01އައިސްފައިނުވާކަމަށް ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ނަންބަރު  

 ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ށް ބެލުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝންގެ ފަރާތުން ސީދާ ކުދިންގެ ބަޔާނެއް ނަގާފައިވާކަން  މި ރިޕޯޓަ  11.9.3

، އަނިޔާ  ގެ ބަޔާނާއިތުއެނގެން ނެތްކަމާއި، މި ރިޕޯޓު ބިނާކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން  ލިބުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ބަޔާނާއި، 

އަދި ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ކައުންސެލަރ ފަލަކް   އި،ރިޕޯޓާތަޙްީޤުޤ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި 

އިރު،  ވާ "ކޭސް ރިޕޯޓު" ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކަނިކަން އެނގެން އޮންނަޢަބްދުއްސައްތާރު ތައްޔާރުކޮށްފައި

އަނިޔާ ލިބުނު ކުދިންނާއެކު ޓިއުަޝނަށް ގޮސްފައިވާ އެހެން ކުދިންނަށް މިފަދަ ކަމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ބަޔާނެއް އެކުދިންގެ  ބެލުމަށް  ދިމާވެފައިވޭތޯ  ފުށުން    ންވެސްނަގާފައިނުވާކަ  މިނިސްޓްރީއިން  ފަރާތުގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަނިޔާ ހަވާލާދީފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތަޙްީޤަޤށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ    މި ރިޕޯޓުގައި  11.9.4

ލިބުނު ކުދިންގެ "ސައިކޮލޮޖިކަލް ރިޕޯޓް" އާއި "އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓް" މި މައްސަލައިގައި  

   ރައްދުވި ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މައްސަލަ 

މައްސަލަ ނިންމަން ފެންނަ ގޮތްކަމަށް މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ   11.9.5

ން އޮތަތީވެ، މައްސަލަ މަށް ބުރަވެވެ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ތުޙުމަތުކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަކީ ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަ

ކުދިންނަށް  ނުވަތަ  ސްކޫލަށް  ފަރާތަށް،  ވަޒީފާދޭ  ބެހެއްޓުމަކީ  ވަޒީފާގައި  އިތުރަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

 273ގެ    2014ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   273ގެ    2014ރވިސްގެ ގަވާއިދު  ، ދިވެހި ސިވިލް ސަ ށްވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން   273ގެ    2014ގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އެ ގަވާއިދުގެ  

ޖަވާބުދާރީއަށް ނަޒަރުކޮށް، ދިވެހި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތެއް ދިނުމަށާއި،  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   273ގެ    2014ސް ގަވާއިދު  ސިވިލް ސަރވި

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ.

( 2021އޮގަސްޓު    05)  AC/JVF/2021/19-22އެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝންގެ ނަންބަރު   11.9.6

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ    ،"ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު" ލިޔުމަށް ބަލާއިރު

ވަޒީފާއިން   ފިޔަވަޅަކީ  އަންނާނެކަމަށް އިޞްލާޙީ  ސިފަ  ޢަމަލީ  ފިޔަވަޅަށް  އިޞްލާޙީ  ވަކިކުރުންކަމާއި، 

 ކަމާއި، އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހުނު ސަބަބަކީ،  2021އޮގަސްޓު  19ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚަކީ 



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

   VTR/2022/22މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ މޫސާ ފާއިޒްރައްދުވާގޮތަށް   

35 ގެ  22 ޞަފްޙާ      
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ތިޔަ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ގޭގައި ހިންގާ ޓިއުޝަން ސެންޓަރުގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މޫސާ ފާއިޒް،  "ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ  

ކުރެވޭ މައްސަލާގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން    ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ  ތުޙުމަތު  ކޮށްފައިވާކަމަށް 

މެއްކަމަށް ބުރަވެވޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، މި މިނިސްޓްރީން ހިންގި  ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ތަޙްޤީޤުގައި އެކަމަކީ ހިނގާފައިވާ ކަ 

އިދާރީ ތަޙްޤީޤުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ބަލައި، ތިޔަ ފަރާތް އިތުރަށް ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް، ސްކޫލަށް  

ގެ    2014ތީ، މިކަމަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ނުވަތަ ކުދިންނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާ 

   ." ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ހާލަތެއް ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން   273

ސަބަބުކަ ޖަވާބުދާރީވުމަށް   މަށްމި  ލިޔުމުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ދާރީވެފައި ނުވިނަމަވެސް މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުއަންގާފައިވާކަމާއި،  

އަޅަ މުވައްޒަފާމެދު  ކުރެވޭނެކަމާއި،  ތަންފީޒު  ފިޔަވަޅު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެޅުމަށް  ން 

ފިޔަވަޅަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ސިވިލް 

 ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ފެންނަ ހިނދެއްގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

(  2021ޮއަގސުްޓ    05)   22-AC/INDIV/2021/126(MISL)ިމިނސްްޓީރ އްޮފ އިެޑޔޭުކަޝްނެގ ަންނަބރު    ެއޮގުތްނ .12

ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ގެ    272ގެ    2014ށް ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  ިސީޓިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރަތ

ުމއްދަތްެއ ދަީފިއާވަކްނ ެއނގްެނ    5އްިނ ފިެށެގން    2021އަޮގްސުޓ    05  ަޖވާބާުދީރުވަމްށ ަދުށްނ   ުދވުަހެގ  )ފެަހްއ( 

 ޮއްނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ގައި މައްސަލަ    2021އޮގަސްޓު    14މިނިސްޓްރީއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެންގުމުން   .12.1.1

އެ ޖަވާބުދާރީވެފައިވާކަން  ފަރާތުން  އޮންނައިރު،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ނގެން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖަވާބުދާރީވެ 

ކަމެއް   އެއްވެސް  ތުޙުމަތުކުރެވިފައިވާ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  ހުށަހެޅި ސިޓީއަށް 

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދާއިރާގައި  ތަޢުލީމީ  ކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ އެއްވެސް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ތުޙުމަތެއްވެސް    33މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

   VTR/2022/22މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ މޫސާ ފާއިޒްރައްދުވާގޮތަށް   

35 ގެ  23 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:  

 

މިފައެ ކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި،  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ރާތާމެދު  ނެތްކަމަށް  ތަނެއް  ދަޢުވާކުރާނެ  މައްސަލައިގައި   

ވެސް ދަލާލާތުކޮށްދެނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މިކަމުން ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި،  

ކަމަށާއި، ވުންކުރެވޭ ތުހުމަތަށް ބާރުދޭ އެކަށީގެންވާ ހެކި ަޤރީނާ ފުލުހުންގެ ތަޙްީޤަޤށް ލިބިފައިނު މައްޗަށް  

މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުމަށާއި،   ފިޔަވަޅު  ނިންމާފައިވާ  އެޅުމަށް  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތަޙްީޤުޤ ރިޕޯޓާއި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނިންމުން ލިޔުމުން  

އެ ދިނުމަށް  ފުރުަޞތެއް  އިތުރު  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ފަރާތަކީ ދޭކަމަށާއި،  ހޯދުމަށްފަހު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފަކަށް ވުމުން އެފަރާތަށް ވަޒީފާއިން  

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޮންނަ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ރިޓަޔަރ ވުމުގެ ފުރުަޞތު ދެއްވުން އެދޭކަމަށް

 AC/2021/819 (20-22  ީރ އްޮފ ެއޑުިޔޭކަޝނެްގ ޮއިޑޓް ެއްނޑް ޮކްމޕަްލަޔްނސް ެސްކަޝްނެގ ަނނަްބުރްޓިމިންސ .13

ބާަލިއުރ،  2021ެސްޕެޓނަްބުރ   ިސީޓއްަށ  ިރޯސަސސް  (  ިހުއަމްނ  ެއޑުިޔޭކަޝްނެގ  އްޮފ  މިިންސްޓީރ  ސީިޓައީކ  ިމ 

ަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއަވނީ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރާތމެދު  ިސީޓެއްއަކާމިއ، މި ިސީޓ ެމޭންޖަމްންޓ ިޑވަިޜަނށް ޮފުނވަާފިއާވ  

ފުލުުހްނެގ ަތްޙީޤަޤށް ިލބަިފިއާވ ކިުދްނެގ ަސިއކޮޮލިޖކްަލ  ުކެރުވުނ ުކަޑކިުދްނންަށ ިޖްނސީ ޯގާނުކުރުމެގ ތުުޙަމތާ ުގިޅެގން  

ފިައާވ ވަާހަކަތުކްނ ުބަރެވޭވަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތ، މި  ިރޯޕާޓިއ، ިއޖިުތމީާޢ ޙަާލުތ ައނަްގއޭިދ ިރޯޕުޓްނ ކިުދްނ ިކޔީާދ

ަވޒީފޭާދ ަފާރަތްށ، ވަޒާީފ އާަދުކާރ ަފާރަތްށ  ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ިއުތރްަށ ަވޒާީފަގިއ ބެެހްއުޓަމީކ  

ިހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  ިދެވ  ، ުނަވަތ ަވޒާީފ އާަދުކާރ ަތަނށް ެގއުްލްނަތެކްއ ިލބާިދެނ ަކެމްއކަަމްށ ެފްނާނީތ 

ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރަުމްށ ިސވްިލ ަސރިވްސ  ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ެގ ދުަށްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    273ެގ    2014

 ަފިއެވެއެވ. ެފްނނަަކަމްށ ަބާޔްނކްޮށްށ  ޮކިމަޝަންށ ުހށެަހުޅަމ 

ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ިމންިސްޓީރ އްޮފ ެއިޑޔޭުކަޝްނައްށ ޮފުނވަާފިއާވ ިސީޓއަށް    2021ެސޕެްޓްނަބރު    21 .14

ަސުރާކުރަގިއ  ބާަލިއުރ،   ަފާރަތީކ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ަބޔްާނޮކށަްފިއަވީނ  ިސީޓަގއި  ގަިނ   33ިމ    އަަހަރްށުވެރ 



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

   VTR/2022/22މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ މޫސާ ފާއިޒްރައްދުވާގޮތަށް   

35 ގެ  24 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:  

 

ަގއި ިމިންސްޓރިީއްނ ައްނގަާފިއާވޮގުތގެ    2021ެސޕެްޓްނަބރު    20ާށިއ،  ުދަވްސަވނެްދްނ ަމަސްއަކްތޮކށްފިައާވ ަފާރެތްއަކަމ 

ންަނަބުރ  ަމިތްނ   މަަދުރާސެގ  ައތުޮޅ  ދ.  ަމަސްއަކްތުކުރމްަށ  ެއްނުގމާ    GS31/MIS/2021/75ޭގަގއި  ިސީޓިއން 

ަނަމވްެސ  ުގިޅެގްނ   ުހެރެގްނަކަމާށިއ،  ޭގަގިއ  ަމަސްއަކްތުކަރނީ  މާިހުރ  ފާަރްތ  ުހށެަހިޅ  ުޢުމުރްނ  ަމްއސަަލ  މާިހުރ 

އަުދނޫގަތކާ   ތަފާތު  ިޞްއީޙގުޮތްނެވސް  އާަދުކުރަމްށ  ަވޒީފާ  ަދިތެވ،  ުހުރަމށް  ަވޒާީފަގިއ  ުދަވްސވަެފިއުވާމެއުކ، 

ޔަރާވްނ ޭބުންނަކަމްށ ަބާޔްނކްޮށ، ެއަކްނ ަހަމަޖްއަސއިިދުނަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ  ުކިރަމިތާވީތެވ، ަވޒާީފިއްނ ިރަޓ 

 އެދަިފިއެވެއެވ. 

ެހިކެވިރާޔައީކ  ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ާޙިޟުރުކެރުވުނ ެދ ެހިކެވިރްނެގ ެތެރިއްނ ޢާރާިފ ުމަޙްއމުަދެގ ެހިކބަަހްށ ބާަލިއުރ،   .15

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ އަނިބމާީހެގ ަރްއޓިެހަކުމަގިއ ެއ ެގައްށ ޮގްސ ހާަދ ަފާރެތްއަކަމށިާއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  

ިޓުއަޝްނ ެހިކެވިރޔަާއްށ ޭނނޭގަކަމާށއި،  ަފާރްތ  ަނަގއެިދީނ ަމްއސަަލ   ަނަގއެިދީނ ިކަތްއ ކިުދްނންަށަކްނ  ިޓުއަޝން 

ޫރްމަގިއަކަމާށއި،   ިސިޓްންގ  ގެޭގ  ިދިރުއޭޅ  ަފާރްތ  ުކެރުވުނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއަޗްށ  ަފާރތެުގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ުހްއޓާނާުލަކަމްށ ެހިކެވިރޔާ  ަންށ ިދުޔްނ  ުކްއަޖުކ ިޓުއަޝުތުޙމުަތަތކަށްފުަހެވްސ ެއ ެގައްށ ިޓުއަޝްނ ަނަގނާްދ ެއްއެވްސ  

ެހިކެވިރާޔ ަފާރތް  އަށް  ުބނަެފިއާވިއުރ،  ުހށެަހިޅ  ޢަދަދު  ިޓުއަޝްނ  ަކިއިރައްށ  ަމްއސަަލ  ކިުދްނެގ  ާދ  ަނގްަނ 

ެހިކެވިރާޔައކީ    ނޭނޭގނަެކާމިއ، ، ިޓުއަޝނަށް ައުއްނ ެއްއެވސް ުކްއަޖކު ުހްއޓިާލަކްނ ެހިކެވިރާޔއްަށ  ަނަމޭނނޭގަކަމްށާވ

ަމއަްސ އަެފާރތްަށ  ުބނަެފިއވީާތ،  ެހިކެވިރޔާ  ަފރެާތްއަކަމށް  ިޒާޔރްަތުކާރ  މުަދން  ަވރްަށ  ަފރްާތ ެއެގައްށ  ުހށެަހިޅ    ަލ 

 ެއނޭގެނަކަމށް ުބރުަނެވެވެއެވ. އްޓަާފިއާވ ޮގތް ަރނަގަޅށް  ިޓުއަޝްނ ކާްލްސަތްއ ަނަގއޭިދިއުރ ައމުަލަތްއ ބަަހ

ެހިކެވިރާޔ ާއިމަނުތ ުޖަވިއިރްއޔެާގ ެހިކބަަހްށ ބާަލިއުރ، ެހިކެވރާިޔެގ ަދރުިފަޅީކެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަކިއިރައށް   .16

  ިޓުއަޝްނ ަނަގްނ   ަގީޑަގިއ އެެހްނ ކިުދްނވްެސއެ ުކްއާޖ ިޓުއަޝްނ ނަަގނާްދ  ިޓުއަޝްނ ަނަގން ާދ ުކްއެޖްއކަަމާށިއ،  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ުކެރުވުނ ުތުޙމުަތަތކަށްފުަހެވްސ އަެފާރްތ ަކިއިރައްށ ިޓއަުޝްނ ެނުގަމްށ ކިުދްނ  ާދަކަމާށިއ،  

ޫންނ ަގީޑަގިއ  ާދ  ަދރުިފުޅ  ެހިކެވިރާޔެގ  ދީަނ  ިޓުއަޝންަށ  ކިުދްނ  ުބނާ  ިލުބުނަކމަށް  ައނާިޔ  ަކަމާށއި،  ާދަކަމާށިއ، 



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

   VTR/2022/22މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ މޫސާ ފާއިޒްރައްދުވާގޮތަށް   

35 ގެ  25 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:  

 

  ެހިކެވިރާޔެގ ަދރުިފުޅެގ ަފާރުތްނ ުދވަަހުކެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތ ުގިޅެގްނ އެފަަދ ަޝުކާވެއްއ ޮކށަްފިއުނާވަކަމްށ 

ެހިކެވިރާޔ ފަާހަގޮކށަްފިއާވިއުރ، ެއެގައްށ ިޓުއަޝން ަނަގނާްދ ހުރާިހ ކިުދްނ ެހިކެވިރާޔައްށ ނޭނޭގަކަމާށިއ، ިޓުއަޝްނ  

ެއތުަނަގިއ ުއޭޅ ަކަމާށިއ،    ބުަދެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ައނިބމާީހ، ުނަވަތ ައނިބމާީހެގ ަމްނަމަނާގ ަގީޑަގިއ ައ

ަކިއެވސް  ްނ  ެއޭގަގިއ ދިިރުއޭޅ މުީހާވީތ،  ޮކަޅކްަށަތްނ   ކަުޑ  ީކަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ިޓުއޝްަނ ަނަގއޭިދ ިސޓްިންގ ޫރަމ

 ެތޭރަގިއކަަމްށ ެހިކެވިރާޔ ފަާހަގޮކށަްފިއެވއެެވ. ިސިޓްންގ ޫރްމ  ހަަދީނ  

ިއްސެވ ަބާޔްނުކެރުވުނ ެއްނމާެހ ަކްނަކަމްށ ަނަޒުރުކާރިއުރ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ޮކށަްފިއާވަކަމްށ ިސވްިލ ަސރިވްސ   .17

ެނިތ ުމަވްއޒަަފކު  ވަަނ ާމއާްދެގ ަދުށން ނިޯޓްސ ދުިނެމްއ  23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤނުޫނެގ  ޮކިމަޝުންނ ަބާޔްނުކރާ ަޢމަަލީކ،  

ަކމްަށ ުބަރެވުވނު    (gross misconduct)މެަލްއ  ަޢާފުޅަކްނޮބުޑ ަޣިއުރސޫުލީކ  ްނ ެއަކީށެގނާްވ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރ

ަޣ މިފަަދ  ިސވްިލ ަނަމެވްސ،  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ޮކށަްފިއާވަކން  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަޢމެަލްއ  ިއުރ ސޫުލީކ 

  ްޓީރ ިމިންސަސރިވްސ ޮކިމަޝަންށ ާސބުިތކޮށެްދވަިފިއ ުނާވަކާމިއ، ެއޮގުތން ިމ ަމްއސަަލ އާިދީރ ޮގުތން ތަޙީުޤުޤޮކްށ  

ެއިޑުޔޭކަޝުންނ ަމ  އްޮފ  ިރޕުޯޓަގިއ  ަތުޙީޤުޤ  ޖްިނީސެއކަުލވާލަާފިއާވ،  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ުކިރަކަމްށ   ްއސަަލ    ޯގާނ 

އިަދ ަމްއސަަލިއަގިއ ިމިންސްޓީރ އްޮފ ެއިޑުޔޭކަޝްނެގ ަފާރުތން  ެގ ަބޔެާންއ ަނގަާފިއުނާވަކާމިއ،  ްނަދިރަވުރ  ުތުޙމުަތުކެރޭވ

ހާަދ  ޮކށަްފިއާވ ަސރިވްސިއްނ  ޕިޮލްސ  މްޯލިޑްވްސ  ިބާނކޮށަްފިއަވީނ،  ޮގެތްއަގިއ  ަމިއަގނޑު  ތުަޙީޤޤު  ަތްޙީޤުޤ  ަފިއާވ 

ކިުދްނެގ   ިލބުުނ  ައިނާޔ  ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ  ިރޕުޯޓަގިއ  ތުަޙީޤުޤ  އެ  ާއިއ،  ޮއްނނާތީ  ެއނގެން  ަމްއަޗްށަކން  ިރޯޕުޓގެ 

ިމ ދެ    ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކާމިއ،   ިއުޖތާިމީއ ޙަާލުތ ައްނަގއޭިދ ިރޯޕްޓ ިމ ަމްއސަަލިއެގ ެތެރިއްނ  ަސިއކޮޮލިޖކްަލ ިރޯޕާޓިއ، 

ިޖްނ ކްލެާހްއަގިއަކަމްށވަެފިއ،  ކިުދްނަނށް  ިޓުއަޝން  ަނަގއެިދުމނިްދޔަ  ަފާރތް  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ގާޯނޮކށަްފއަިވީނ  ީސ 

ިޓުއަޝްނ ކިުދްނެވްސ  ިއުތރު  ަނަގްނ  ެއަތަނށް  ޮއްނަނިއުރ،    އެނެގްނ    ަބާޔްނެވްސ ުކްއެޖްއެގ    ެއިއްނާދަކން 

  18އެެހްނަކުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ    ަނގަާފިއުނާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކާމިއ،   ިމިންސްޓީރިއްނ ުކިރ ތްަޙީޤުޤަގިއ

ުކަޑ ނުުފޭރ  ކިުދްނަންށ  އަަހުރ  ިމްނަގނުޑްނ    ެދ  މަަދީނ  ަފާރަތށް  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޯގާނުކިރަކން  ިޖްނީސ 



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

   VTR/2022/22މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ މޫސާ ފާއިޒްރައްދުވާގޮތަށް   

35 ގެ  26 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެހޭ  ވަ 
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  

 

އާަދުކަރުމނިްދ އަެފާރތް  ަސަބބްަށަޓަކއި،  ބަުރެވޭވ  ާޤނޫނު  ާސިބުތކޮށެްދވަިފިއުނާވަކަމްށ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒަީފިއްނ  ަޔ 

)ަވޒާިފއާބޭެހ ާޤޫނާނ( ޚިލަާފށް ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާިފިއން ަވިކުކުރުމަގިއ ާޤއުިމުކަރްނޖޭެހ ަމުއޟީޫޢ    2/ 2008ަންނަބރު  

 ާޤިއުމުނކްޮށ ަކމަށް ަކނަޑައަޅން ެފެނެއެވ.   (substantive fairness)  ޢަދުުލެވިރަކްނ

ަމުއޫޟާގ  ަވިކުކާރިއުރ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .18  (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ަޢ  ީޢިއުމުކަރްނޖޭެހ 

ތޯ ބަަލްނ ުނޖޭެހޭނަކުމަގއި  ިއުމުކެރވަިފިއޭވާޤ  (procedural fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ަޢ  ީއިއުމޮކށަްފިއުނާވަނަމ ިއުޖާރާގ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ، ނަޑައުޅްއވަާފިއވިީހނުދަޤޟްިއާޔަގިއ ަކ  HC-A/209/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ  

ިއުޖާރ ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަޢަފާރްތ   (procedural fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ީއ 

ދުުލެވިރ ައ  ިއްނސުާފެވިރ އިަދ  ، އެެހްނަނަމެވްސ  ިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ަނަޒުރޮކށް ަކނަޑެއުޅްނ ާލިޒުމުނާވަކުމަގިއ ުބަރވެެވެއެވ. ާޤ

ާވ ިއުޖާރިޞިންނުމަމަކްށ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރވަިފިއާވ   (procedural fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ަޢ  ީއުލުވުމަގިއ 

ުބަރެވވިޭހނުދުހިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ  ާޤ މިުހނުްމަކުމަގިއ  ަނަޒުރުކުރްނ  ަނަމެވްސ  ިސވްިލ    ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ، ާލާސޮކށް 

ިއުމޮކށަްފިއޭވތޯ  ާޤދުުލެވިރަކްނ  ަޢ  ީއަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ިއުޖާރަމްއަސަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ަސރިވްސ ޮކިމަޝުންނ  

 ؛ބާާލިއުރ

ނަންބަރު  ދިވެހި   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .18.1 ހައިކޯޓުގެ  ާޤނޫނު    ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ރާއްޖޭގެ 

މި  ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން"  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ނަންބަރު 

އިޖުރާއީ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް  ދަށުން        ދުލުވެރިކަން އަމާއްދާގެ 

(procedural fairness)   ޫމައުޟ  (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީއަދި 

ލަތުގައި، ހާނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ  ،  އިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި ގާ

ލަތުތަކުގައި  ހާމު  އާންއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،  ގާ  (procedural fairness)  ދުލުވެރިކަންއަ އިޖުރާއީ  

 ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ 



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

   VTR/2022/22މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ މޫސާ ފާއިޒްރައްދުވާގޮތަށް   

35 ގެ  27 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:  

 

މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުީޞލަކާއެކު،   .1

 ؛އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

އަދި އެފަދަ ފުރުަޞތެއްގައި  އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު   .2

 ؛އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

 އެ   ފުރިހަމަވާކަމަށް،  ަޝރުޠު  ދެ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .4

،  ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަންފެނި  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި،

އިސްވެ  ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުމި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .18.2

ގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ހަވާލާދެވުނު އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު،  

އެޑިޔުކޭަޝންގެ ފަރާތުން ނަގާފައިވާކަން އެނގެން    2021އެޕްރީލް    29ބަޔާނެއް   ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެފަރާތަށް އޮންނަކަމާއި،   ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ތުޙުމަތުކުރެވުނު  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފުރުަޞތެއް   ދީފައިވާކަން   2021އޮގަސްޓު    05ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  އެޑިޔުކޭަޝންގެ  ގައި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   

މައްސަލަ    'ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު' ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނައިރު،  AC/JVF/2021/19-22ނަންބަރު  

އެޑިޔުކޭަޝނަށް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފަރާތުން  ސިޓީ   2021އޮގަސްޓު    14ހުށަހެޅި  ޖަވާބުދާރީވެ  ގައި 

މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  އެހެންކަމުންހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

އެޑިޔުކޭަޝންގެ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ދީފައިވާކަން  އެފަރާތަށް  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  ކުށާ 



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ތަޙްީޤުޤކޮށްފައިވާކަން   އިދާރީގޮތުން  މައްސަލަ  މި  އޮގައި    2021އޮގަސްޓު    04ފަރާތުން  ފް  މިނިސްޓްރީ 

ނަންބަރު  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ސެކްަޝނުން  ކޮމްޕްލަޔަންސް  އެންޑް  އޮޑިޓް                  އެޑިޔުކޭަޝންގެ 

22-AC/CR/2021/23  ާފަރ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަޙްީޤަޤށް  އެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ތުގެ ރިޕޯޓުން 

ކުއްޖާގެ  ބަޔާނާއި ތުޙުމަތުކުރެވޭ  ލިބުނުކަމަށް  އަނިޔާ  ބަޔާން  ބައްޕަކަމަށް  ،  ފަރާތެއްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މި ކުރެވުނު ތަޙްީޤަޤށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިތުރަށް ވަޒީފާގައި  ނަގާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

 ދަރިވަރުންނަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ ސްކޫލަށް ނުވަތަބަހައްޓައިފިނަމަ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ  

އޮންނަ  އެނގެން  ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން  ރިޕޯޓުގައި  ތަޙްީޤުޤ  ފެންނަކަމަށް  ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް 

ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ސަބަބަށްޓަކައި މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  

 ާޤއިމްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  (procedural fairness)ރާތުން އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ފަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ  އިސްވެ .18.3

ވަކިކޮށްފައިވާތީޤާއިމުކުރުމެއްނެތި    (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް   ،އެ 

އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް   ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި ފަރާތް   (unfair dismissal)މައްސަލަ 

 އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ަނަޡުރުކާރއުިރ ައްނަނިނިވ ަކްނކަން    ިލބިިދުނމްަށ  ަފާރަތްށ  ެއ  ަފުރާވ  ާޤޫނީނ  އެދަިފިއާވ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .19

 ފަާހަގުކަރެމެވ.

ގެ    2008/2ރު  ނަންބަ  ާޤނޫނު .19.1 ާޤނޫނު(  އެކަށީގެންވާ   29)ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ާޤނޫނީ   ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ  ޙައްލުތަކާ ، ޙައްލުތަކަށާއިސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން  އެ 

 ؛ ަޤިޟއްޔާގައި HC-A/555/2016ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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35 ގެ  29 ޞަފްޙާ      
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ވިަކކުރިއުިރ ހިުރ ަވީޒފާގިައ އުަލްނ ެބެހ " ަބަލްނާވނީ އުެމވްައަޒަފކު  ްއޓަުމްށ  ... އަމުުރނެރުުމގިައ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރިައބުިއަނުލްނ ފަުރތަމަ 

  "... ، އާގޭުޅ ުނަވތަ ެއޫންނެވްސ ެއަކީށެގނާްވ ަވީޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއ ުނަވަތ ެއަވީޒާފ 

ަޤިޟްއާޔެގ    SC-A/12/2018، ިދވިެހާރްއޖެޭހ ުސްޕީރްމ ޯކޓެުގ ަންނަބުރ   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކމިާއިމ ިޢާބާރުތްނ

 ؛ަވަނ ުނުކާތަގިއ   39ަވނަ ުނުކާތާއިއ    38ަވަނ ުނކާުތާއިއ    37

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިން އެނގެނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ދެވިދާނެ    29ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  "     

ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫރަކުރުން ކަމެވެ. މި މާއްދާގައި ބުނާ އަސާސީ  އެންމެ އަސާސީ ޙައްލަކީ އެ މުވައްޒަފަކު  

ތަ އެ  ޙައްލުގެ މާނައަކީ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއް ނެތްނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމެވެ. ނުވަ 

 އްގައި ބެހެއްޓުމެވެ. ނޫންވެސް އޭނައާ އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއެ 

( Equitable remedyވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު މުވައްޒަފަކު ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް އެންގުމުގެ އަމުރަކީ އަދާލަތުގެ ޙައްލެއް )     

މުން އަދާލަތުގެ  އެއް ސިފައިގެ އަމުރެކެވެ. އެހެންކަ   (Specific performance)ކަމުގައިވާ، ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ އަމުރާ  

 ހުރަސް  ޙައްލެއް ކަމުގައިވާ، ވަކިގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ އަމުރާ އެއް ފަދައިން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް 

ން ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހު ޖުމްލައި  29އަޅާ ބައެއް ޙާލަތްތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. އެކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ވަކިކުރި އިރު ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް އަމުރެއް ނެރުމުގެ ކުރިން އެ އަމުރެއް ނެރުމަށް ހުރަސް އަޅާ    ން އެހެންކަމުން ވަޒީފާއި

 ޙާލަތެއްތޯ ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަކީ އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން އޮތް ކަމެއްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. 

  ބަޔާންކުރި ފަދައިން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާފާނޭ ނުވަތަ ވަޒީފައަށް ރުޖޫއަކުރުމަކީ   އިސްވެ     

 އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ބައެއް ޙާލަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

 ؛ނުކުރެވޭ މިންވަރަކަށް، ވަޒިފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން  އަނބުރާ އިޢާދަ  -38.1

 ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ވަޒީފާ ދިނުމަށް އަމުރުކުރާ ތާރީޚާދެމެދު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވުން  -38.2

 ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ކުޑަބޮޑުމިން  -38.3

ދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ޙާލަތު ގޯސްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު  ވަޒީފާ -38.4

 ލެވެން ނެތުން. 



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

   VTR/2022/22މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ މޫސާ ފާއިޒްރައްދުވާގޮތަށް   

35 ގެ  30 ޞަފްޙާ      
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މައްސަލައެއްގައި ހުރެދާނެއެވެ.  ހަމަ އެގޮތަށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ޙަލަތްތަކެއް ވެސް އެ  

 އެފަދަ ބައެއް ޙާލަތްތަކަކީ: 

ކީ އެފަދަ ފުރަތަމަ އަމަލުކަމަށްވެފައި، އެ ޙާލަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ  މަލަ މުވައްޒަފުކުރި ޣައިރު ސުލޫކީ އަ -39.1

 ؛ންކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތްތައްމައްސަލައިގެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޙައްލަކީ އެ މުވައްޒަފަށް އިންޒާރު ދިނު 

އެ ވަޒީފާއަށް އެ މުވައްޒަފު ރުޖޫއަ ނުކޮށްފިނަމަ، އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުގެ ހުރި ޙާއްޞަ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން   -39.2

 ؛އެހެން ތަނަކުން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަކީ މުސްތަޙީލުކަމަކަށްވުން 

ކޮށްފިނަމަ، އެއީ ވަޒިފާދޭ ފަރާތުގެ އެކަށިގެންނުވާ އަމަލުތައް ބަލައިގަތުން  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަ ނު  -39.3

 " ކަމަށް ދޭހަވާނޭ ޙާލަތްތައް. 

ަގިއ ަކނިްހނގަާފިއާވ ޮގަތށް  ިއިމ ަމްއސަަލކަނަޑައޅްުއވަާފިއާވ ުއޞަޫލްށ ރާިޢަޔްތކްޮށ،  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކްޮށ  

ަފާރުތން   ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަމުއޟީޫޢ  ބާަލިއުރ،  ަވކުިކުރުމަގިއ  އަެފާރްތ  ަވޒާީފިއްނ  އާަދުކަރުމނިްދަޔ 

ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ ުބަރެވެވްނ ނެތީަތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވިކޮކށަްފިއަވނީ    ަކްނޢަދުުލެވިރ

  29ބޭެހ ާޤޫނުނެގ  )ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( އާ ޚިލަާފްށކަަމްށ ަކނަޑައަޅިއ، ަވޒާީފާއ  2/ 2008ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ  

 SC-A/12/2018ުސްޕީރްމ ކުޯޓެގ ަންނަބރު    ެގިދވިެހާރްއޭޖއި،  ަވނަ ަނނަްބަރާށ  1ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ  

ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އާަދުކަރމުނިްދަޔ ަމާޤަމްށ އަެފާރތް ައނުބރާ ުރޖަޫޢުކުރަމށް  ަޤިޟްއާޔައްށ ރާިޢަޔްތކްޮށ،  

ަވިކުކިރިއރު ެއ ަފރުާތން  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ  ުހަރްސެއޭޅ ފަަދ ެއްއެވްސ ސަބެަބްއ ނެތީަތ،  

ުރޖަޫޢުކުރ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަާށިއ،  ަމއާަދުކަރުމނިްދަޔ ަމާޤަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ައނުބރާ 

ބުރަވެނުނު   ށްކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމަ   ނުބެލުމަށް  ފަރާތެއްކަމުގައި   ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތެއްގައި  އެއްވެސް

 ނަމަވެސް، 



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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  ަފާރެތްއެގކުޑަކުދިން ތަޢުލީމް ހާިޞލްކުރަމުންދާ ސްކޫލެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

ބެެލިނެވިރްނ ަދިރަވުރްނާނިއ  ަފާރެތްއަކަމށް    ންަށަޙިއިޞްއަޔުތން  ުހިރ  ަމާޤެމްއަގިއ  އުިތާބުރކެުރވޭފަަދ 

ވަަނ ުނުކާތާއއި    14ާޔެގ  ަޤިޟްއ  HC-A/35/2020ަޤބުޫލުކެރޭވަކާމިއ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ  

 ؛ ަވަނ ުނކާުތަގިއ  15

ދައްކުވައިދޭ ހެކި ވަޒީފާދޭ   "އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބެލުމުގައި، ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި 

މުގައި ބެލުމުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފު ކަންކުރި  ކަ  ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ 

ބާރު  ތުހުމަތަކަށް  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދިން  ވ.   ގޮތުން  އަރީޖް  އާމިނަތު  ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް  ހިންގާފައިވޭތޯ  ޢަމަލެއް  އެއްވެސް              ލިބިދޭ 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ   37ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، މި މައުޟޫއަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޤަޟިއްޔާގައި   ފީސް އޮ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

ވަނަ    68ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަން ޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   29އަސާސީ ޙައްޤަކާ ގުޅުން ހުރި ކަމަކަށް ވާއިރު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި، މިގޮތުން ބަލާއިރު ތިން   ޖުތަމަޢުތަކުގައި ކަންކުރާ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދީމިޤްރާތީ މު

  ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން،  ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށް އެ ޤަޟިއްޔާގައި ފާހަގަ 

a.  ުކަމުގައި ބެލެވޭ ހެކި   ވާ ގެއްލިފައި   ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލުމުގައި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު    އިތުބާރ

  (Evidence of Genuine Belief and Rationality)  ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހުން 

b.  ުތުހުމަތަކަށް  ފަރާތުގެ   ގޮތުން ވަޒީފާދިން   ކަންކުރި  މުވައްޒަފު   ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން   ބެލުމުގައި،   ކަމުގައި   ގެއްލިފައިވާ   އިތުބާރ

  (Employee’s Contributory Conduct)  ، ބާރުލިބިދޭ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވޭ ތޯ ބަލަންޖެހުން

c.  ުގިންތީގެ އެހެން ވަޒީފާއެއް   ފަންތިއާއި   އެ   ބަދަލުގައި   އިޢާދަކޮށްދިނުމުގެ   އަލުން   ވަޒީފާ   ބަލައި،   ކަމުގައި   ގެއްލިފައިވާ   އިތުބާރ

 .މި ތިން ކަންތައް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ (Re-engagement and Re-instatement)  ދެވެން އޮތްތޯ ބަލަންޖެހުން 

މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވި،   ޢަލީ އަޙްސަން އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަޒީފާއެވެ. އޭނާގެ 

ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކޮށްފައިވުންކަމަށް ވާއިރު،   ނީ، ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދަ 

ރުޖޫޢަ ކުރުމަކީ،އެތަނުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިގެންދާ   އޭނާ އިތުރަށް ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް 

އަޙްސަން   ކުދިން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީއާއި ޢަލީ އެތަނުގައި ތިބޭ  ނެ ކަމެއްކަމާއި އަދި 

ގުޅުން އިތުބާރުގެ  އޮންނަންޖެހޭ  ދެމެދުގައި  ކަމުގައިވާތީ،ދެފަރާތުގެ  ހުރިގޮތުން  ޢަމަލުތައްވެސް  އޭނާގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ވަޒީފާއިން 



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ރަމުން ދިޔަ ވަޒިފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ  ކެނޑިފައިވާތީ، ޢަލީ އަޙްސަން އަދާކު

 ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ ރަނގަޅު ހަމައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ފެނެއެވެ." 

ބަޔާންކޮށް ދެމެދުގައި  މިފަދައިން  ގެއްލިފައިވާފައިވާއިރު، ދެފަރާތުގެ  އިތުބާރު  ބެލެވޭ  އޮންނަންޖެހޭ  ކަމުގައި 

ްވްސ ޕިޮލްސ  މްޯލިޑއިޖާބީ ގޮތެއްގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވިނަމަވެސް    ހެއްކެއްވާކަން

 ؛ަސރިވްސެގ ަތުޙީޤުޤ ިރޯޕުޓަގިއ 

ސިައޮކލިޮޖކްަލ ިރޕޯޓިާއ، އުިޖތާިމީޢ ާޙަލތު ައްނގައޭިދ ިރޯޕުޓން ކުދްިނ ިކޔައީިދފިައވާ  "ިމ މްައަސލާައ ގިުޅެގން ތަޙްޤަީޤްށ ލިިބފިައާވ ކިުދްނގެ  

 ާވަހަކަތށް ބަުރެވޭވަކން." 

މިފަަދިއްނ ަބާޔްނުކެރވަިފިއާވިއުރ،  މްޯލިޑްވްސ ޕިޮލްސ ަސރިވްސައީކ ަތުޙީޤީޤ އާިދާރައަކްށވެފިައ، ެއ އާިދާރގެ  

ރޯިޕުޓަގިއ ަތްއާޔުރޮކށަްފިއާވ  ަޢމެަލްއ  ަފާރުތްނ  ފަަދ  ާބރިުލބިދޭ  ތުުޙަމތްަށ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ   ،

ަމއަްޗްށ   ަސބުަބެގ  އާަދުކަރުމނިްދަޔ    ރާިޢޔްަތކްޮށ، ަންނަގނަެފިއާވ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ކޫލް  ްސަމްއސަަލ 

ޙަާލުތަގ  ެއްޑިމިންސްޓޭރަޓރެގ ުރޖަޫޢުކެރޭވ  ައނުބާރ  އަެފާރްތ  ަރްއާކެތިރަކަމާޤަމްށ  ަދިރަވުރްނެގ  ާމިއމުެދ  ިއ 

ަކަމށް  ަކެމްއ    ަގިއ ްސކޫލާމުެދ ޮއްތ ިއތާުބުރ ެގއިްލެގނާްދެނ ަތުކބެެލިނެވިރްނެގ ިހްތ  ުސވުާލ އުފިެދެގނާްދެނީތާއިއ، 

ަމްއސަަލިއަގިއ ެއްނެމ    ުރޖަޫޢުކުރަމީކ ިމަވޒާީފައްށ  ަފާރތް ައނުބރާ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ުބަރެވޭވ ަސބަަބށަްޓަކިއ، 

ބަުރުނެވޭވީތ ުހިރ ގްޮތަކަމށް  ާއއި، ަމޞަްލަޙުތ  ުޢުމުރްނ      ަފާރަތކީ    އަަހުރ ވަެފިއާވ  60ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ 

ައުޑއުެހުމަގިއ  ްޓަރިއިބުއންަލަގިއ ޭބްއުވުނ  ަގިއ    2022ޮއަގްސުޓ    24ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ    ަފާރަތަކްށވަެފިއ، 

ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަވޒާީފައްށ ައނުބާރ ުރޖަޫޢުނުކެރޭވ ޙަާލުތަގިއެވްސ    ، އަެފާރްތަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ

ޮއަގްސޓު    14ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރުތން  ށް އެދަިފިއާވތީ އިާއ،  ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅުވަމށް ުފރަުޞުތ ިދުނަމ

ެއިޑުޔޭކަޝަންށ ޮފުނވަާފިއާވ ިސީޓަގިއަގިއ    2021ެސޕެްޓނަްބުރ    21ާއިއ    2021   ެވްސިމިންސްޓީރ އޮފް 

  ެދްއުވަމްށ އެދަިފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނާނތީ، ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ  ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅުވުމެގ ުފުރަޞުތ  އަެފާރުތްނ



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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)ިދވެހި ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނ( ާއިއ ިސވްިލ    5/ 2007ާޤނުޫނ ަންނަބުރ     ަފާރަތްށަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ

ަވޒާީފއްިނ ުމްސުކިޅުވަމްށ ުފުރަޞުތ ދުިނަމީކ ެއްނެމ    ާއ ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތްިނ  2014ަސރިވްސ ަގާވއުިދ  

ެފްނނީާތ، ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފރްާތ ަވޒާީފިއން    ޢަދުުލެވިރ ޮގްތަކަމްށ

ައީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ މްުސުކިޅުކެރުވުނ    2021އްޮކޫޓަބުރ    28ަވިކުކިރ ާތީރްޚަކމްަށާވ  

ަންނަބުރ   ާތީރްޚަކމްަށ ަކނަޑއަަޅިއ،  ާއިއ    )ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ  5/ 2007  ާޤނުޫނ  ިސވިލް  ާޤޫނުނ( 

ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅުކުރުމން    ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ްތާވޮގުތެގ ަމިތްނާއ ެއްއޮގ  2014ަސރިވްސ ަގާވއުިދ  

  ިދުނަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތށް  އަެފާރަތްށ ަޙްއުޤާވ ިޢާނޔްަތަތއް ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަފާރުތްނ  

 ްނ ެފެނެއެވ. ަކނަޑައަޅިއ ިމ ަމްއސަަލ ންިނަމ

 

 : މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

  މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކަށާއި  ،ދެންފަހެ 

ޗާންދަނީވިލާ )  މޫސާ ފާއިޒުމި މައްސަލައަކީ،    ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،  އި، ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހަށްށާދެއްކި ވާހަކަތަކަ  ދެފަރާތުން

މީދޫ  / ނަންބަރު:  ދ.  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި   )A012724  )  ްސްކޫލ މަދަރުސާގެ  އަތޮޅު  ދ. 

ގަމުންދާ ޓިއުަޝން ކްލާހުގައި ދަރިވަރަކަށް  ގޭގައި ހިންގެ  މޫސާ ފާއިޒުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަނިކޮށް،  

އޮކްޓޫބަރު   28ށްބުނެ، ދިގު މުއްދަތަކަށް ސަސްޕެންޑްކުރުމަށްފަހު،  ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެންކަމަ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް    މޫސާ ފާއިޒް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މޫސާ ފާއިޒް  ގައި  2021

ނިންމާފައިވަނީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ސާބިތުނުހިފޭ ތުހުމަތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ފަރާތުން  

، އެފަރާތަކީ  މަށާއިރުޖޫޢަކޮށްދެއްވު އެފަރާތް  އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް  މޫސާ ފާއިޒް  ،  މަށާއިނޑައަޅުއްވައިދެއްވު ނެތިކަމަށް ކަ



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ވަޒީފާ   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމަށް  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް 

ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ސިވިލް ސަރވިސް    އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދޭ ތާރީޚާ

އަމުރުކޮށްދެއް މައްޗަށް  އެދި  ކޮމިަޝންގެ  މި    2022  ޖަނަވަރީ   16ވުން  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 މައްސަލައިގައި، 

ފާއިޒް ަވިކ  މޫސާ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވޒާީފިއްނ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާިފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ޢުަދުލެވިރަކްނ  ޮކށަްފިއަވީނ  ަމުއޟީޫޢ 

(substantive fairness)  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2  ާޤނޫނު ނަންބަރު،  ުރެމްއެނިތ ަކމަށުްބަރެވޭވީތޤިާއުމުކ  

ގެ   )ހ(  ަވިކވަެފިއވާ  އެ  މޫސާ ފާއިޒްއަކީ  ،ށް ރިޢާޔަތްކޮށްވަނަ ނަންބަރަ  1ވަނަ މާއްދާގެ  ްއެވްސ ޙެާލްއަގިއ ަވޒާީފިއްނ 

 ަކނަޑެއިޅ ަނަމެވްސ،   ަފާރެތްއަކުމަގިއ ުނބުެލަމްށ 

ަދިރަވުރން ިއތާުބުރުކެރވޭފަަދ ަމާޤެމްއަގިއ    އަެފާރތީަކ،  ްސކެޫލްއަގިއ ަމަސްއަކްތުކަރުމނިްދަޔ ަފާރަތކްަށވަެފިއ  ޫމާސ ާފިއްޒައީކ

ަފާރަތަކްށާވތީ،   ެއްޑިމިންސްޓޭރަޓރެގުހިރ  ާފއްިޒ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ްސކްޫލ  ުރޖަޫޢުކެރވޭ    ޫމާސ  ައނުބާރ  ަމާޤަމްށ އަެފާރްތ 

ަގިއ ްސކާޫލމުެދ ޮއްތ ިއުތާބރު  ަތުކ ބެެލިނެވިރްނެގ ިހްތ  ޙަާލުތަގިއ ަދިރަވުރްނެގ ަރްއާކތިެރަކާމިއމުެދ ުސވުާލ އެުފިދެގނާްދެނީތާއިއ، 

ަމާޤަމްށ ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކުރަމީކ ިމ ަމއްސަަލިއަގިއ ެއްނެމ ަމޞަްލަޙތު  އަެފާރްތ އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ޫމާސ ާފިއޒް    ެގއިްލެގނާްދެނީތ، 

ްސކްޫލ ެއްޑިމިންސްޓރަޭޓރގެ  އާަދުކަރުމނިްދަޔ    މަަދުރާސަގިއައތޮަޅ    ޫމާސ ާފިއްޒ ދ.   ުބަރުނެވވޭ ަސބަަބށަްޓަކިއ، ުހިރ ޮގްތަކަމށް  

 ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކުރުމެގ ބަދުަލަގިއ،  އަެފާރްތ  ަމާޤަމްށ  

  ައނުބާރ  އަެފާރްތ  ، ޫމާސ ާފިއްޒައުޑއުެހުމަގިއ    ްޓަރއިިބއުނުަލަގިއ ޭބްއުވުނ  ަގިއ   2022އަޮގްސުޓ    24  ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ

  14  ުފުރަޞުތ ިދުނަމްށ އެދަިފިއާވީތ ާއިއ،   ުރޖަޫޢުނުކެރޭވ ޙަާލތަުގިއ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅުވަމްށ  ަވޒާީފައްށ

ާފިއްޒ  ަގއި    2021ެސްޕެޓނަްބުރ    21ާއއި    2021ޮއަގްސުޓ   ޮފުނވަާފިއވާ  މާޫސ  ެއިޑުޔޭކަޝަނށް  އްޮފ  ިމިންސްޓރީ 

ްށ އެދަިފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނާނީތ، ިމ ަމްއސަަލިއަގއި  ިދުނަމ  ތު ުފުރަޞ  ެގުމުވަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅ  އަެފާރްތ  ެވްސަގިއަތުކިސީޓ



   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

   VTR/2022/22މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ހުށަހެޅި މައްސަލަ މޫސާ ފާއިޒްރައްދުވާގޮތަށް   

35 ގެ  35 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެހޭ  ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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އި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު ާޤނޫނު( އާސިވިލް ސަރވިސްގެ  ދިވެހި  )  2007/5ާޤނޫނު ނަންބަރު    ޫމާސ ާފިއަޒްށ

ެއްނެމ ޢަދުުލެވިރ ޮގްތަކަމްށ ެފްނނީާތ،    އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  އާ  2014 ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅުވމްަށ ުފުރަޞުތ ިދުނަމކީ 

ޫމސާ  ައީކ    2021ޮއްކޫޓަބުރ    28ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކިރ ާތރްީޚަކަމްށާވ    ޫމާސ ާފިއްޒިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަފާރުތްނ  

)ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނ(    5/ 2007ޤޫާނުނ ަނނަްބުރ  ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅުކެރުވުނ ާތީރޚަްކަމްށ ަކނަޑައަޅއި،  ާފިއްޒ  

ަގާވިއުދ   ަމިތްނ    2014ާއިއ ިސވްިލ ަސރިވްސ  ެއްއޮގްތާވގުޮތެގ  ާފިއްޒ  ާއ  ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅުކުރުމްނ އަެފާރަތށް  ޫމާސ 

 ، ިއިދުނމްަށ ަކނޑަައަޅ  ޫމާސ ާފިއަޒްށަޙްއުޤާވ ިޢާނަޔތަްތްއ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަފާރުތްނ  
 

( ސްތިރީ)  30( އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  2022  އޮގަސްޓު  31މިއަދު )އިސްވެދެންނެވުނު އެންމެހައި ކަންކަން  

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   03ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛު ކުރުމަށްފަހު އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  

އަންގާ އަމުރުކޮށް  ަމްއަޗްށ    ިސިވްލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ  މައްސަލަ ރައްދުވި  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށްވަޒީފާއާބެހޭ  

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 1444ޞަފަރު  04
 2022އޮގަސްޓު  31

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

   ރައީސްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 


