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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2020/187 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020 ސެޕްޓެންބަރު 24 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021  ޖުލިައ  15 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

   ދިނަށަ / ގއ. ގެމަނަފުށި)(  ިއބްރާހްީމ ސިާމުނ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 )A123964 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:(

   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ކާޑު ނަންބަރު:    ދިނަށަ، ގއ. ގެމަނަފުށި)(  އިބްރާހީމް ސާމިނު،  މައްސަލައަކީ  މި އަންގައިދޭ  (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން 

A123964  (  ާވަޒީފ އޮފިސަރގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  ސީނިއަރ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ގެމަނަފުށީ  އުތުރުބުރީ  ހުވަދުއަތޮޅު 

ސާމިނު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު  އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންއިން އިބްރާހީމް  

ކޯޓުގެ ނަންބަރު   ސުޕްރީމްދުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލައިގައި އިބްރާހީމް ސާމިނުއަށް އެވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ތާއީ
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2014/SC-A/07    ްޖަނަވަރީ    15ގައި ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން    2020ޖަނަވަރީ    15ަޤޟިއްޔާއިނ

  115ކުރުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  އިއާދަ ގައި އިބްރާހީމް ސާމިނުގެ ވަޒީފާ އަލުން    2020

ބާރުގެ ދަށުން، ގއ. ގެމަނަފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ 'ސީނިއަރ    ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބެދޭ

ގެ   ސަރވިސަސް'  ހެލްތް  ސާމިނު    2014ޑިސެންބަރު    16ށް  މަގާމައެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ،  އިބްރާހީމް  ގައި 

ވިލް  އައްޔަނުކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންއިން އިބްރާހީމް ސާމިނު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ސި

) ޗިޓުން އިބްރާހީމް ސާމިނު، ގއ.  2020ޖޫން    CSC/2020/005577  )28(2)ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު  

އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ގެމަނަފުށީ  ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އޮފިސަރގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  ސީނިއަރ 

ށް ނިންމި ނިންމުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،  ހިލާފައުސޫލުތަކާ    ޝަރުއީޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީއާއި، ާޤނޫނުތަކާއި،  

ން  ތާރީހުށް އަމުރުކޮށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  ކޮށްދިނުމައިއާދަކޮށް، އިބްރާހީމް ސާމުނުގެ ވަޒީފާ އަލުން  ބާތިލުއެ ނިންމުން  

ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި، ސަރވިސް އެލަވަންސްއާއި، ރަމަާޟންމަހުގެ    ކޮށްދިނުމާއިއާދަފެށިގެން ވަޒީފާ އަލުން  

ގެ  އިބްރާހީމް ސާމިނު އެދި  ތުގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް  އިނާޔަ

ކޮމިަޝނަށްފަރާތުން   ޓްރައިބިއުނަލަށް ގަ  2020ސެޕްޓެންބަރު    28ރައްދުވާގޮތަށް    ސިވިލް ސަވިސް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އި 

    ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު  ގެ މަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު ޠި ފާ

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

އިބްރާހީމް ސާމިނު (ދިނަށަ، ގއ. ގެމަނަފުށި) (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ނަންބަރު:   މުޚާ)  A123964ކާޑު  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ފަރާތް) ޠަ(މީގެ  ބުކުރެވޭ 

ށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހު  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ

ނަޒަރުކުރުމުން ޕްރޮޖެކްޓް    ،ކަންކަމަށް  ސީނިއަރ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ގެމަނަފުށީ  އުތުރުބުރީ  ހުވަދުއަތޮޅު 

އޮފިސަރގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން (މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް"  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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މު ގޮތުގައި  ހުށަހެޅުނު  ހާތަގެ  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  އިން މައްސަލަ  ފަރާތް)  ބުކުރެވޭ 

ދުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ތާއީ

ނިންމުމާ  ގަ  2020ޖަނަވަރީ    15ަޤޟިއްޔާއިން    SC-A/07/2014ނަންބަރު   މި  ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،  އި 

އަލުން    2020ޖަނަވަރީ    15ގުޅިގެން   ވަޒީފާ  ސާމިނުގެ  އިބްރާހީމް   ވުނުކަމަށާއި، ކުރުއިއާދަގައި 

  ހަ ހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަހެއް (  ރ.6،295/-  މަހަކުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  މަގާމުއިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  

 ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  ރުފިޔާ) ދެ ހާސް  ރ. (2،000/- ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު އަދިރުފިޔާ) 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،  

ގައި    2020ޖަނަވަރީ    15ަޤޟިއްޔާއިން    SC-A/07/2014ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ކުރުމަށްފަހު،  އިއާދަގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަލުން    2020ޖަނަވަރީ    15ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން  

ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބެދޭ ބާރު  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  

ށް މަގާމަދަށުން، ގއ. ގެމަނަފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ 'ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، ހެލްތް ސަރވިސަސް' ގެ  

ގައި އިބްރާހީމް ސާމިނު އައްޔަނުކޮށްފައިވާތީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު   2014ޑިސެންބަރު  16

(2)CSC/2020/005577  )28    ްހު  ޗިޓްއިން)  2020ޖޫނ ފަރާތް  މައްސަލަ  އިން  ވަޒީފާށަހެޅި 

ވާކަމަށާއި، ގއ. ގެމަނަފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ 'ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، ހެލްތް ސަރވިސަސް'  ވަކިކޮށްފައި

ނިޔަލަށްކަމަށާއި،    2018ނޮވެންބަރު    17އިން    2014ޑިސެންބަރު    16ކޮށްފައިވަނީ  އަދާ  މަގާމުގެ   ގެ 

އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ  ަޤޟިއްޔާ   SC-A/07/2014ރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަ

ށް ކަމަށްވުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ  2020ޖަނަވަރީ    15ދުކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ  ދިނުމަށް ތާއީ

ދުކޮށް މައްސަލަ ނިންމި އިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ވަޒީފާ ވަޒީފާދިނުމަށް ތާއީ

ފާއިން ވަކިކޮށް އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ޗިޓްގައި، ވަޒީފައިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީ އަދާކުރަމުން ނުދާކަމަށާއި،  

ބަޔާންކޮށްފަ ކަމުގައި  އެދުމުން  އެކަމަށް  އެގޮތަށް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިވީނަމަވެސް 

ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ގުޅޭވަކިކުރި ސަބަބާ     ވަޒީފާއިންއެދިފައިނުވާނެކަމަށާއި،  

ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ    03ނުގެ  ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫފަރަތުން ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި



 
 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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އައްޔަނުކޮ  ފަރާތްތަކެއް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ނުހިމެނޭ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ދިވެހި  ފަރާތްތަކީ  ވަކިކުރާ  ށް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް    115ކަމުގައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  

'ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، ހެލްތް ސަރވިސަސް' ގެ ގައި،    2014ޑިސެންބަރު    16ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން،  

ށް އައްޔަންކުރުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  މަގާމަ

މަ  03ާޤނޫނުގެ   މާއްދާގެ  އިގްސަވަނަ  ާޤނޫނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި  ޅުކަން  ކަނޑައެ  ސާސްތި ހްދަކީ 

ނިންމި  މައްޗަށް  އަސާސެއްގެ  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމަކީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގޭކަމަށާއި، 

ގައި  ހުކުރުމަށްފަހު، ހަމަ އެ ތާރީއިއާދަ ވަޒީފާ އަލުން  ގައި    2020ޖޫން    28ނިންމުމެއްކަމުގައި ނުދެކޭކަމަށާއި،  

ނަންބަރު   ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ޗިޓްއިން  2020ޖޫން    CSC/2020/005577  )28(2)ސިވިލް   (16  

(ހައެއް) އަހަރު ދުވަހު ކުރީގެ    6ގެ  ތާރީހުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ޗިޓް ދެވުނު    2014ޑިސެންބަރު  

އެކަށީގެންނުވާގޮތަށް ނުރަނގަޅު ގޮތުގައި  ނޫނު  ގާކުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ،  ހަތާރީ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި  ބީގުކޮށް ނިންމާފައިވާ، ހަމަނުޖެހޭ ނިންމުމެއްކަމަށާއި،  ތުތަ

ނަ  ވަ   17ވަނަ މާއްދާއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ    4ނިންމުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ހަދާތަކާއި ކަނޑައެޅިގެން އާވާމީ މު ގުވަނަ މާއްދާއާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަ  20މާއްދާއާއި، 

  ހައްގު ތިޔާރުކުރާ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ  ހްތަފާތުކުރުން އިންތިހާއަށް ހިމެނޭ ނިންމުމެއްކަމަށާއި، އެމީހަކު އި  ހިލާފު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާކަމަށާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ    37ގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ 

އައްޔަނުކުރާ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވުމަކީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅި ފަރާތުންމައްސަލަ  ވެގެންނުވާނެކަމަށް

 CSC/2020/005577)2ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނަންބަރު (މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .2

) ޗިޓުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް  2020ޖޫން    28(

  ޝަރުއީ ތަކާއި،  ނޫނުާޤމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީއާއި،  އޮފިސަރގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރު

ގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު ކޮށް،  ބާތިލުށް ނިންމި ނިންމުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އެ ނިންމުން  ހިލާފައުސޫލުތަކާ  

  ކޮށްދިނުމާ އިއާދަން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަލުން  ތާރީހުކޮށްދިނުމަށް އަމުރުކޮށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  އިއާދަވަޒީފާ އަލުން  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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ތުގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް  އިނާޔަހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި، ސަރވިސް އެލަވަންސްއާއި، ރަމަާޟންމަހުގެ  

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އިސެްވަބާޔންކޮށްފައާިވ   ކަންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް

  ފަާހގަކުރެެވއެެވ.   އަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ވަޒީފާާއބެހޭ   .3 ފާަރުތްނ  ރައްދިުވ  މައްސަަލ  ޮގުތްނ  ރައްދިުދނުމެުގ  ޝަކުވަާއްށ  ފާަރތެުގ  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ 

ރުކުރުުމްނ،  ަޒުހށަަހާޅ ފުޯމ' ގިައ ަބާޔންކޮށްފައާިވ ަކންކަަމްށ ަނޓްރިައބުިއނަަލްށ ހުށަަހޅާފައާިވ 'މައްސަލައެިގ ޖާަވުބ  

ކުރާކަަމށިާއ ިއންކުާރ  ފާަރުތްނ  ރައްދާުވ  މައްސަަލ  މައްސަލަައްށ  ހުވަދަުއޮތުޅ    ، ިމ  ފާަރުތްނ  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ 

އޮފިސަރގެ   ޕްރޮޖްެކްޓ  ީސނިއަރ  އިދާރެާގ  ކުައންސިލެްގ  ގަެމނުަފށީ  ަވ މަގުާމުއތުުރބުރީ  އަދާކުރުަމްނ  ގިައ  ޒާީފ 

ންަނބަރު    2012ޫޖން    27ަދނޮިކްށ،   ޓްރިައބުިއނަލެްގ  ވަޒީފާާއބެހޭ  ުގޅެިގން  ވަކިކުރާުމ  ވަޒީފިާއްނ  ގައި 

163/VTR/2012    2013ކްޮށ، ދިވެހިރާއްޖެޭގ ހައޯިކޓެުގ ަންނބަރު  ބާތުިލމައްސަލައެިގ ިނނުްމްނ/HC-A/112 

ޮކށްފައާިވ   ުސޕްރްީމ  ހުކްުމަޤޟްިއޔިާއްނ  ަންނބުަރ    ދިވެހިރާއްޖެޭގ  ިއްނ  ަޤޟްިއާޔ  SC-A/07/2014ޯކޓެުގ 

)  2012ޫޖްނ    CSC/2012/772   )27(2)ދޮުކްށ ދަމަހްައޓާފައާިވތީ، ސިވްިލ ސަރވްިސ ކިޮމަޝނެްގ ަންނބުަރ  ތީާއ

ވްެސ އެ  ކަަމށިާއ، ނަަމޮކށްދީފައާިވެނއިއަާދެފށެިގްނ މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރތެުގ ވަޒާީފ    ތާރުީހްނޮކށް، ެއ  ބާތުިލިޗްޓ  

ަންނބުަރ  ފާަރތީަކ   އޮފީހެުގ  ގއ.  2014ޑެިސްނބުަރ    16(   2014/282(1)ރައީސުލްޖުމްހޫރްިއޔެާގ  ޗުިޓްނ   (

ްށ އްައަޔނުކޮށްފައާިވ  މަގާމަ ހްެލުތ ސަރވިސްަސ' ެގ    – ގަެމނުަފީށ ޞްިއީޙ މަރުކަޒެުގ 'ީސނިއަރ ެއޑިްމންިސޓޭްރޓަރ  

ިއން ެފށެިގްނ މައްސަަލ    2014ޑެިސްނބުަރ  16ކަމުގައާިވ  ތާރުީހްއަޔނުކުރުެވުނ ށް ައމަގަާމފާަރތެއްކަަމށާްވތީ، އެ  

ަވަނ ންަނބަރުގިައ ަބާޔންކޮށްފައާިވ    1ަވަނ މާއްދެާގ (ށ) ެގ    3ުހށެަހިޅ ފާަރތީަކ ދިވިެހ ސިވްިލ ސަރވިސެްގ ާޤޫނނެުގ  

  2014ްނބުަރ  ޑެިސ 16ޮގތުގަެމިތން ސިވްިލ ސަރވިސެްގ މުވައްޒަފެއެްގ ޮގތުގައި ހެިމނޭ ފާަރތެއްކަމުގިައ ނާުވތީ،  

ްނ  މަގުާމިއްނ ެފށެިގން ހުވަދަުއޮތުޅ އުތުުރބީުރ ގަެމނުަފށީ ކުައންސިލެްގ އިދާރެާގ ީސނިއަރ ޕްރޮޖްެކޓް އޮފިސަރެގ  

މުސާރައިާއ    2014ޑެިސންބުަރ    16ވަކޮިކްށ،   އެންމާެހ  ިލެބންޖޭެހ  ފާަރތްަށ  އެ  ނިޔަަލްށ  ތްތައް  ިއާނަޔެގ 

ހުށެަހިޅ މައްސަަލ  ވަކިކުރިމެުގ    ދީފައާިވނެކަަމށިާއ،  ވަޒީފިާއްނ  ދީފައާިވ  ފާަރތްަށ  އެ  ވަކިކްޮށ  ވަޒީފިާއން  ފަރްާތ 

ވަޒީފާއަަކްށ އްައަޔނުކުރާުމ ުގޅެިގްނ ވަޒީފިާއްނ  ަލތެުގ އެހްެނ ުއިޗޓްގިައ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކިުރ ސަަބބެއެްގ ގޮތުގިައ ަދ

ުކަށ  ިލޔުމުގެ  ބާަޔންކުރެވިފައަިވީނ  ކަމުގިައ  އެދުުމން  ިޗޓް  ވަކޮިކށިްދނަުމށް  ވަކިކުރިކަމެުގ  ވަޒީފިާއން  ުކންކަމިާއ، 



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

ަބޔާނޮްކށްފައިވަާކން    ވަލުކުރެވިފައާިވނަކަމުގިައ މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރުތްނ ަހޮކްށ މައްސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރތިާއ  ުހާލްސިއ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .4 އިން ފެށިގެން    2014ރު  ޑިސެންބަ   16މައްސަލަ 

ވަނަ   1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ    03ނުގެ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެ ފަރާތަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫ

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ   އެ މަގާމަ ނަންބަރުގައި  ފަރާތެއްކަމުގައިވާތީ،  އައްޔަނުކޮށްފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކަށް 

ފަރާތެއް ފަރާތަކީ   ނުހިމެނޭ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ާޤނޫނުގައި ދިވެހި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި    ކަމަށް 

ފަރާތުމައްސަލަ  ވާތީ،  ނޑައަޅާފައި ކަ އެދި ހުށަހެޅި  އަލުން  ން  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  އެ  ކޮށްދިނުމަށް  އިއާދަފައިވާގޮތަށް 

ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި،    ކޮށްދިނުމާއިއާދަ  ން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަލުން ތާރީހުއަމުރުކޮށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  

ރަމަާޟންމަހުގެ   އެލަވަންސްއާއި،  ފަރާތުގެ  އިނާޔަސަރވިސް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ނަގައިދިނުމަށް  ފައިސާ  ތުގެ 

 ެނތްކަަމްށ ަކނޑަައޅައި މައްސަަލ ިނންމައިިދނަުމްށ ކަމަށެެވ.   ނޫނީ ހަމައެއްގާމައްޗަށް އަމުރު ކުރާނެ 

ދުެވުނ ނަމަވްެސ، މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ އަދި    ފުރަުސުތ ިމ މައްސަލާައ ުގޅެިގްނ ޝަފީަހ ހިެކ ުހށެަހޅުމްަށ   .5

 މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރުތންވްެސ ޝަފީަހ ހިެކ ުހށެަހޅަުމށް އެދިފިައ ނުވަާކްނ ފާހަގަކުރެވެއެެވ. 

ވަުމްށޓަކިައ، މައްސަަލ ުހށަހިެޅ ފާަރްތ ވަޒީފިާއްނ  ވިާސުލވިެރ ފައިސަލާއަަކްށ އަދުުލުހށެަހޅިފައިމާިވ މައްސަލައިގިައ  .6

ޢަދުލުވެރަިކްނ        (substantive fairness)އަދުލުވެރަިކްނ    މުައޟީޫއވަކިކުރުމުގިައ   އިޖުރީާއ  އިަދ 

(procedural fairness)  ފައިވޮާގަތށް ެއ ފާަރތުގެ ވަޒާީފ  މައްސަަލ ހުށެަހިޅ ފަރުާތން އިެދކުރެވިފައޭިވތޯއިާއ  ގާއުިމ

ވަކިކިުރ  އިއަާދއުަލްނ   ވަޒީފިާއން  އުަލްނ  ތާރުީހޮކްށ،  ވަޒާީފ  ެފށިގްެނ  ިލެބންޖޭެހ    ޮކށިްދނާުމއިއަާދްނ  ހަމަައްށ 

ތެުގ ފައާިސ ނަގައިދެވާިދެނޯތ ބަަލންޖެހޭކަމުގިައ  ިއާނަޔމުސާރައިާއ، ސަރވްިސ އެލަަވންސްއިާއ، ރަަމާޟންމަހެުގ  

   ދެކެމެެވ. 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި   .7

 .ކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެރިއާޔަތް ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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) 'ވަޒާީފ ވަކިކުރެއިްވ  2012ޫޖން    CSC/2012/772   )27(2)ސިވްިލ ސަރވްިސ ކިޮމަޝނެްގ ަންނބުަރ   .7.1

ފާަރތް   ުހށެަހޅި  މައްސަަލ  ިއން  ހުވަދަުއޮތ  2012ޫޖްނ    27ިޗްޓ'  ގަެމނުަފީށ    ުޅ ގިައ،  އުތުުރބުރީ 

އޮފިސަރެގ   ޕްރޮޖްެކޓް  ީސނިއަރ  އިދާރެާގ  ވަޒީފިާއްނ    12ޖްޫނ    27ްނ  މަގުާމކުައންސިލެްގ  ގިައ 

 ވަކޮިކށްފައިވަާކްނ ފާހަގަކުރެވެއެެވ. 

ާޔންކުރުެވުނ ފަދިައްނ މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރާުމ ުގޅަިގްނ ވަޒީފާާއބެހޭ  އްިސަބ .7.2

މައްސަލައެިގ ިނނުްމްނ ދިވެހިރާއްޖެޭގ    VTR/2012/169ޓްރިައބުިއނަަލށް ުހށެަހޅުުނ ނަންބުަރ  

ަންނބުަރ   ުއތުުރ ާބތުިލިއްނ  ަޤޟްިއާޔ  HC-A/112/2013ހައޯިކޓެުގ  ހުވަދަުއޮތޅު  ބުރީ  ޮކްށ، 

ޫޖން    27ގަެމނުަފީށ ކުައންސިލެްގ އިދާރާގިައ ިއބްރާހްީމ ސިާމނު އަދާކުރުަމްނ ިދަޔ ވަޒީފިާއން  

ޫނާނ އެއްގޮތްވޮާގތެުގ ަމތިންކަަމްށ ބެލެެވްނ  ާގގިައ ިއބްރާހްީމ ސިާމުނ ވަކޮިކށްފައަިވީނ    2012

ނޮވެމްބަރ    14ބެލަުމށާއި،  ެނތްކަަމށްޓަކިައ، އެވަޒީފިާއން އިބްރާހްީމ ސިާމުނ ވަކިވެފައިވާކަމްަށ ުނ 

ެފށެިގން    2013 އުތުުރބުރީ    01ދުވުަހްނ  ހުވަދަުއޮތުޅ  ތެރޭގިައ،  ދުވަހެުގ  މްަސ  (އެކެއް) 

ގަެމނުަފީށ ކުައންސިލެްގ އިދާރާގިައ ިއބްރާހްީމ ސިާމުނ އަދާކުރުަމނިްދަޔ ވަޒާީފ ނަުވަތ އެވަޒީފާއާ  

ަމށިާއ، އިަދ ިއބްރާހްީމ ސިާމަންށ ވަޒާީފ  އެއްވަރެުގ އެެހްނ ވަޒީފާއްެއ ިއބްރާހްީމ ސިާމަންށ ިދުނ

ދުވުަހްނ   2013ނޮވްެމބަރ  14ތްތްައ،  ިއާނަޔހަމަައްށ ލެިބންޖޭެހ މުސާރައިާއ  ައނބާުރ ިދނާުމ 

މްަސ ދުވަހެުގ ތެރޭގިައ ިއބްރާހްީމ ސާމަިންށ ިދނުމްަށ ސިވްިލ ސަރވްިސ    (އެކެއް)   01  ެފށެިގްނ

 ިއ ހުކުމްކޮށްފައިވަާކްނ ފާހަގަކުރެވެއެެވ. ަގ  2013ނޮވްެނބުަރ    14  ކިޮމަޝަންށ ައންގިައ

ަޤޟްިއާޔ، ެއ    HC-A/112/2013އިސެްވަބާޔންކުރުެވުނ ދިވެހިރާއްޖެޭގ ހައޯިކޓެުގ ންަނބަރު   .7.3

ިނންމާފައަިވީނ   ބަލައި  އެ  ހިލަާފތާަކ  އުސުޫލޫނނީ  ާގއިަދ    ޝަރީުއޯކުޓން  ުބނެ،  ށްކަމަށް 

ކޮށިްދނަުމްށ އިެދ، ސިވްިލ ސަރވްިސ ކިޮމަޝނެްގ ފާަރުތްނ  ާބތުިލކްުމ  ުހަޤޟްިއޔާގިައ ޮކށްފައާިވ  

-SC/2014ދިވެހިރާއްޖެޭގ ުސޕްރްީމ ޯކޓުގިައ އްިލތިމާސްކުރުުމްނ ބަލާފައާިވ ެއ ޯކޓެުގ ަންނބުަރ  

A/07  2013ަޤޟްިއޔިާއްނ، ދިވެހިރާއްޖެޭގ ހައޯިކޓުގެ ަނންބުަރ/HC-A/112   ަޤޟްިއޔިާއްނ

 ކުމޮްކށްފައިވަާކްނ ފާހަގަކުރެވެއެެވ. ުހ ކަުމށް ތާއީދުކްޮށ  ުހށްފައާިވ  ޮކ
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އިސްވެފަހާގަކުރުެވުނ ފަދިައްނ ނިންމާުމ ުގޅެިގން ސިވްިލ ސަރވްިސ ކިޮމަޝނިްއްނ ހުވަދު ައތުޮޅ   .7.4

އާިވ ަންނބަރު  ޮފނުވަާފގިައ    2020ޫޖްނ    28ުއތުުރބީުރ ގަެމނަފީުށ ކައުންސިލެްގ އިދާރަާއްށ  

188-POD/413/2020/4    ަންނބުަރ ކިޮމަޝނެްގ  ސަރވްިސ  ސިވްިލ  ިސޓީގިައ، 

(2)CSC/2012/772   )27    ެފށެިގން މައްސަަލ    ތާރުީހްނ ޮކށް ެއ  ބާތުިލ) ިޗޓް  2012ޫޖްނ

ޮކށްދީފައިވާކަަމށިާއ، އެެހްނނަމަވްެސ ދިވެހިރާއްޖެޭގ ުޖމްހޫރްިއާޔ  އިއަާދުހށެަހިޅ ފާަރތެުގ ވަޒާީފ  

ަވަނ މާއްދެާގ (ޅ) ިއްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރްިއޔަާއްށ ިލބޭިދ ބާރެުގ ަދުށން،    115ާޤޫނނުއަސާސެީގ  

ށް  މަގަާމގިައ، 'ީސނިއަރ ެއޑިްމންިސޓޭްރޓަރ، ހްެލްތ ސަރވިސްަސ' ެގ    2014ޑެިސްނބުަރ    16

ރައްދިުވ ފާަރތެުގ    ފެށެިގްނ މައްސަަލ  ތާރުީހްނާރްތ އްައޔަނޮްކށްފައާިވތީ، ެއ  މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފ

ްނ  ) 'ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރެއިްވ ިޗްޓ' ިއ2020ޫޖްނ    CSC/2020/00557   )28(2)ަންނބުަރ  

ހުވުަދ ައޮތުޅ ުއތުރުބީުރ ގަެމނުަފީށ ކުައންސިލެްގ އިދާރެާގ ވަޒީފިާއްނ   މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ

 ފައިވާކަމުގިައ ަބޔާނޮްކށްފައިވެއެެވ. ވަކޮިކްށ

ތްައޔުާރ  2020ޫޖްނ    28 .7.5 ަންނބުަރ  ގައި  ސަރވިސެްގ  ސިވްިލ  ކޮށްފައާިވ 

(2)CSC/2020/00557    ްފަރާތ ުހށަހިެޅ  މައްސަަލ  ގިައ  ިޗޓް'  ވަކިކުރެއިްވ  'ވަޒީފިާއްނ 

  16ދައަުލތެުގ އެެހްނ ވަޒީފާއަަކްށ އްައަޔނުކުރާުމ ުގޅެިގްނ ވަޒީފިާއްނ ވަކޮިކށިްދނަުމްށ އެދުުމްނ  

ަބާޔނޮްކށްފައިވަާކން    2014ޑެިސްނބުަރ   ވަކޮިކށްފައިވާކަމުގިައ  ވަޒީފިައްނ  ފެށެިގްނ  ިއްނ 

 ެވ.ފާހަގަކުރެވެެއ

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކީ އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ    ށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ .8

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ  ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު،  

ވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ ާޤނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި (ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ނުފެންނަ   ސަބަބެއްކަމަށް  އުފުލުމުގެ  ހާލަތުއެކަށީގެންވާ  ޝަކުވާ  ާޤނޫނުގެ    ހައްގުގައި  ވަނަ   28ވަޒީފާއާބެހޭ 

މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން  

ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި    27ނޫނުގެ  ާޤކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަ
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އެކަށީގެންވާ    އިބާރާހީމް ސާމިނު  ،އޮތުމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ކޮމިަޝންސަބަބެއް  ސަރވިސް  ޒިންމާއެއް  ސިވިލް  ގެ 

 ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ވަޒީފިާއްނ މައްސަަލ ުހށެަހޅި ފަރްާތ ވަކިކޮށްފައަިވީނ    ގައި މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރތެުގ ިއުހށެަހޅިފިައ މާިވ މައްސަަލ .9

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

 ، ަޤޟިއްޔާގައި

ހިމެނޭ މުވައްޒަފަކު، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި   ... ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު، އެޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި[

ގައި އެމާއްދާގައި  ހާލަތުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   23ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 ] އެނގޭކަމާއި، ... ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަން

  23(ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު) ގެ    2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ާޤކަމިާއ،  ަންނެއނެގނޮްއވަާކްނ  މިފަދިައްނ ަބާޔނޮްކށްފިައ

ގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން    ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން" 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް  ަޝރުޠެއް  ދެ  އަދި    HC-A/24/2010ވަކިކުރެވޭނީ 

2010/HC-A/208    ްހައިކޯޓުނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވެސް  އެނޫން  އަދި  ަޤިޟއްޔާ 

) ވަޒީފާގައި  2އެކަށީގެންނުވުން އަދި (  ގުއަހްލާ) މަސައްކަތުގެ  1ކީ (ޝަރުތަޅުއްވާފައިވާކަމާއި، އެ ދެ  ކަނޑައަ

ނުފެނުންކަން  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ކަމެއްކަމަށް  ކުރެވޭނެ  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަކޮިކށްފައަިވީނ    ، ށެްގްނ ުހށެަހޅޭ މައްސަލައެއްގިައމުވައްޒަފުަކ ވަޒީފިާއްނ ވަކޮިކ  .10 ވިެރ  އަދުުލމުވައްޒުަފ ވަޒީފިާއން 

ުއްނ އީެއ    ، ރްެއ ފުރިހަަމާވންޖެހޭކަމިާއުސިނންމުމުަކްނޯތ ނުވަަތ އަެކށީގެނާްވ ަސަބބްެއ އޮވެެގްނޯތ ބެލުމުގިައ ެދ 

 (procedural fairness)ވެރަިކްނ  އަދުުލ  އިޖުރީާއއިަދ    (substantive fairness)ވެރަިކްނ  އަދުުލ  މުައޟީޫއ

 HC-A/134/2011އިާއ    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖެޭގ ހައޯިކޓެުގ ަންނބުަރ    ، ކުރެވިފައޭިވޯތ ބުެލނަްކްނގާއުިމ

މޮިގުތްނ   ެއނގޭކަމިާއ،  ވަކިކުރަުމްށ    ، ވެރިކަމީަކއަދުުލ  މުައޟީޫއަޤޟްިއޔިާއްނ  ވަޒީފިާއން    ވަޒީފޭާދ މުވައްޒުަފްނ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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ވިެރ ަސަބބަކަށްވުމެުގ  އަދުުލފަަދ   ޔާރުކާުރ އަސާސެއް އީެއ މުވައްޒަފުަކ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރަުމްށ ހުއްދަކާުރިހާރތުަކްނ  ަފ

ޔާރުކުރާ އަސާސެއެްގ ަދުށން ފުރިހަމަކަުރންޖޭެހ އެންމެހިައ ުއންސުުރތައް ފުރިހަމަވެފައޭިވޯތ ބުެލނަްކން  ިހިއތުުރްނ އެ  

ވިެރ ިނންމުމަަކްށ  އަދުުލމުވައްޒަފުަކ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރަުމްށ    ، ކުރުމީަކގާއުިމެވރަިކްނ  އަދުުލއިޖުރީާއ    ، ެއނގޭކަމިާއ

ފުރިހަމަކުުރނަްކްނވާސުިލ އިޖުރަާއުތތައް  ފުރިހަމަކަުރންޖޭެހ  ބެލުމުގިައ  ބުެލންތައް  ބަަލންޖޭެހ   ، ވަުމްށޓަކިައ 

ޯކުޓން ނިންމަވާފައާިވ ިމބަާވތުގެ   ެދްނނުެވނު ޤަޟްިއާޔތުަކްނނާއި ެއ ދިވެހިރާއްޖެޭގ ހައޯިކުޓްނ ިނންމަވާފައާިވ އިސެްވ  

 އެެހްނ މައްސަަލތުަކްނ ެއނެގން އޮވެއެެވ. 

ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ    (substantive fairness)  މާވެރިކަ އަދުލު   މައުޟޫއީއިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ   .11

 ަޤޟިއްޔާގައި،   HC-A/88/2014ނަންބަރު 

ވަޒީފާ ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ބެހެއްޓުމުން  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  މުވައްޒަފަކު   ... ގެއްލުންތަކެއް   [  ތަނަށް  އަދާކުރާ 

މަސައްކަތުގެ  އެމުވައްޒަފެއްގެ  ބަލާ،  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ފަރާތުން   ލިބިދާނެކަމަށް  ވަޒީފާދޭ  ނޫންކަމަށް  ރަނގަޅު  އަޚްލާޤު 

ވަޒީފާދޭ  ވާސިލުވުމަށް  އެނިންމުމަށް  ހަމައެއްކަމަށް  ނިންމުމުގައި،  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ތަޠްބީޤުކުރި  ފަރާތުން 

ވަކިނުކުރެވޭނެކަމަށް،    ފެންނަ ފެނުމެއްގެ މައްޗަށް އެކަނި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވާންޖެހޭނެކަމަށާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ

ނަންބަރު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެނގެން  HC-A/24/2010ހައިކޯޓުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކަނޑައަޅައި   ޤަޟިއްޔާގައި 

 އޮންނަކަމާއި، 

ކަމަށްވާ، "އެމުވައްޒަފަކު  ތުދެވަނަ ޝަރު ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 23އަދި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ބަލާއިރު، ކުރެވޭނޭކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުން" ވެސް   ޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށްވަ

އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުނު ހަމައަކީވެސް   ފުރިހަމަވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި

 ހަމައަކަށް ވެގެންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، ...  އެކަށީގެންވާ

 މި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން   .12 ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ 

މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރުތްނ    ) substantive fairness( ވެރަިކްނ  އަދުުލ  މުައޟީޫއކުރަންޖެހޭ ގާއިމުވަކިކުރުމުގައި 

 އިމޮުކށްފައޭިވޯތ ބަލާއުިރ، ާގ

ވަކިކުރުމުގައި    ވަޒީފާދޭ.  12.1 ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވެރިކަން އަދުލު  މައުޟޫއީއިމުކުރަންޖެހޭ  ގާފަރާތުން 

(substantive fairness)  ާ؛ އިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީ ގ 

ވަކިކުރުމްަށ   .1 ވަޒީފިާއްނ  މުވައްޒުަފން  ފާަރުތްނ  މުވައްޒަފުަކ  ިހވަޒީފޭާދ  އީެއ  އަސާސްެއ  ޔާރުކާުރ 

 ؛ވިެރ ަސަބބަަކށްވުމެުގ ިއތުުރްނއަދުުލފިާއްނ ވަކިކުރަުމްށ ހުއްދަކުރާފަަދ  ވީަޒ

ުއންސުުރތައް  ިހެއ   .2 ެއންމެހިައ  ފުރިހަމަކަުރންޖޭެހ  ަދުށްނ  އަސާސްެއެގ  ޔާރުކާުރ 

 އަދި ؛ ފުރިހަމަވެފައާިވނަމަކަމިާއ

ފާަރުތން  ިހެއ   .3 ވަޒީފޭާދ  ވަކިކުރުމުގިައ  ވަޒީފިާއން  މުވައްޒުަފ  ަދުށްނ  އަސާސެއެްގ  ޔާރުކާުރ 

 ؛ޮކށްފައާިވ ހަމައަކީ އަެކށެީގނާްވ ހަމައަަކްށ ާވނަމަަކްނ ަތތުބުީގ

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

 ވަތެުގ އެެހްނ މައްސަަލތުަކްނ އެނެގްނ ޮއްނނަަކން ފާހަގަކުރެވެއެެވ. ޯކުޓްނ ނިންމަވާފައާިވ ިމ ާބ

      ނަންބަރު   މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ.  12.2

(T)HR/2020/28'TERMINATION SLIP  ')16    ީބަލާއިރު،  ލިޔުމަ  )2020ފެބުރުވަރ ށް 

 ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

‘Disciplinary Policy Annex 1, No: Use of vulgarity and abusive language at 

work’ 

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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22 ގެ  12 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:  

ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ނަންބަރު    މިފަދައިންކަން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  -MACLމައްސަލަ 

HR/PLC/2016/012  )01    ީބެހޭ   ފިޔަވަޅު އެޅުމާއިދާރީ  ސުލޫކީ ކަންކަމުގައި  ')  2017ޖަނަވަރ

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  17ގެ   01ގެ އެނެކްސް  'ސިޔާސަތު

 "މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު އައިގުރާނަ ގޮވުމާއި ހަޑިހުތުރުބަހުން ވާހަކަދެއްކުން" 

ދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ  އިއް މުވައްޒަފަކު ހިންގައިފިނަމަ އެޅިދާނެ  އަމަލެ ދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ފަދަ  މިފަ

ފަހުގެ  ކަމާއި،  ގޮތުގައި "ފަހުގެ އިންޒާރު ދިނުން" އަދި "ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން" ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ 

ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ  ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ    ގައިވާ ކުށެއް  1އެނެކްސް  މުވައްޒަފަކު  އިންޒާރުދީފައިވާ  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ 'ސުލޫކީ ކަންކަމުގައި އިދާރީ  އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ކަމަށް  

 ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. ވަނަ މާއްދާގައި   4.4.2ގެ   ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު'

ން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ތިންވަނަ އަދަބެއްގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތި .12.3

ރުމަކީ އެއްކަމެއްގައި ދެ ފަހަރަށް ދެ އަދަބު ދިނުން ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  އިން ވަކިކުވަޒީފާ ގޮތުން  

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، 

ނަންބަރު       ހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާށަރައްދުވި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުމައްސަލަ   .12.3.1

k2-NT/2020/39  )14    ީސީޓީގައ2020ިޖަނަވަރ ކުރަމުންދާ   ހްގީގުތަ  ) 

އެޅުމުގައި    މައްސަލައެއްގައި، ފިޔަވަޅު  އިދާރީ  ކަންކަމުގައި  ސުލޫކީ  ކުރާ އަމަލުކުންފުނީގެ 

އިން ފެށިގެން   2020ޖަނަވަރީ    15  މަތިންގައިވާ ގޮތުގެ    6.1  ވަނަ މާއްދާގެ  6ގެ  ސިޔާސަތު

ނުހިމަނައި   ދުވަސްތައް  ބަންދު  މުއްދަތަށް  (ސާދަ)    14ރަސްމީ  ސަސްޕެންޑް ދުވަހުގެ 

ހުށްކޮ މައްސަލަ  އަދިށަފައިވާކަން  ކަމާއި،  އަންގާފައިވާ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި    ހެޅި  މައްސަލަ 

ފެބުރުވަރީ   02) ސިޓީއިން،  2020ޖަނަވަރީ    K2-NT/2020/92  )30ފަރާތުގެ ނަންބަރު  

މައްސަލަ  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  (ހަތެއް)   7މުއްދަތަށް އިތުރު    ހްގީގުތަ  ފެށިގެން  އިން  2020

 ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ހުށަހެޅި ފަރާތް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

 VTR/2020/187މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު އިބްޜާހީމް ސާމިނު
                                             

 

22 ގެ  13 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:  

  6.1ވަނަ މާއްދާގެ    6ގެ  ގެ     'ސުލޫކީ ކަންކަމުގައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު' .12.3.2

 ގައި 

"ތަޙްޤީޤަށްޓަކައި ނުވަތަ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ސަސެްޕންދްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ  

 އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ."  

 

 މިފަދައިން ބަޔާންވެގެންވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ފަހަރެއްގެ   .12.3.3 ދެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އެކުށުގެ    ސަސްޕެންޑް   މަތިންމައްސަލަ  ހަމަ  ކުރުމަށްފަހު 

ފާއިން ވަކިކުރުމަކީ އެއް ކުށަކަށް ދެ އަދަބު ދިނުންކަމުގައި މައްސަލަ  މައްޗަށް ބަލައި ވަޒީ

ށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަކީ މައްސަލަ  ތަހްގީގަމަވެސް އިދާރީ  ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަ

ވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެއްކަމުގައިއުސޫލުހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ފަރާތް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކަށް 

ށްކަމަށް ތަހްގީގަހުށަހެޅި ފަރާތް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވަނީ އިދާރީ    ކޮށް މައްސަލަރިއާޔަތް

ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއެއީ    ބުރަވެވޭތީ، ބަޔާންވެފައިވާފަދައިން    19އާބެހޭ  މައްދާގައި  ވަނަ 

ސާބިތުވާތީ، ފިޔަވަޅެއްނޫންކަން  އިދާރީ  އެޅުނު  ހު  މުވައްޒަފާމެދު  ފަރާތް  ށަމައްސަލަ  ހެޅި 

ނިންމި    ގީގުތަހް ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  ބެހެއްޓުމަށްފަހު  ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި  މުއްދަތަށް 

   ވެވެއެވެ.ނުބުރަ ނިންމުމަކީ އެއްކުށަށް ދެ އަދަބު ދިނުންކަމަށް

ހުށަހެޅި   .12.4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  (  10A1-IF/2009/99ނަންބަރު  މައްސަލަ   03"އިންޒާރުކުރުން" 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން 'ސުލޫކީ ކަންކަމުގައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ މައްސަލަޔުމަކީ  ) ލ2009ިސެޕްޓެންބަރު  

ސިޔާސަތު' ވާ   01އެނެކްސް  ގެ    ބެހޭ  ސަބަބުން  ފަދަގައި  ކުރުމުގެ  ކުށެއް ކުށެއް  އެފަދަ   ،

ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ    ތަކުރާރުނުކުރުމަށާއި، ކުށެއް  ފަރާތް  އެފަދަ  ހުށަހެޅި  ފާއިން  ވަޒީމައްސަލަ 

 ވަކިކުރަންޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީފައިވާ ލިޔުމެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  

ކުރެވިފައިވާ ކަމާއި، އެގޮތުން   ތަހްގީގުހެޅި ފަރާތާމެދު ކުރެވުނު ތުހުމަތު އިދާރީ ގޮތުން  ށަމައްސަލަ ހު .12.5

 ، ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި  2020ޖަނަވަރީ    13މުޙައްމަދު ިޝޔާމްގެ ފަރާތުން  ށް  ތަހްގީގައިސްވެފާހަގަކުރި  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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22 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
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މައްސަލަ ށް ރުޅިގަދަ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވާ ކަމާއި،  ހިލާފަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އާދަޔާ  

ފަރާތަކީ އެ  ދިމާލަށް  އަދުނާންއާ  ިޝޔާމް  ފަރާތުން  އަޑު    ހުށަހެޅި  ބުނާ  މީހެކޭ  ހުރި  މަރާލަންވެފައި 

ބުނެފައިވާކަން   އިވުނުކަމަށް  ސާފުކޮށް  އެއަޑު  ިޝޔާމަށް  މުޙައްމަދު  ސުވާކުރުމުން  އެހިންތޯ  ސާފުކޮށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، އަޅުގަނޑުމެން  ތަހްގީގަގައި އިދާރީ    2020ޖަނަވަރީ    02ޢަލީ ޝަމީމްގެ ފަރާތުން   .12.6

މައްސަލަ އެގޮތުން    މާ ސީދާ ސާފުބަހުން ވާހަކަ ނުދެއްކިދާނެކަމާއި، ގަދަޔަށް ރުޅިއައީ  ވީމާންއިންސާނު

ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ކިޔަމުންދިޔަ ކަމަށް ބުނެ    ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި، ިޝޔާމް އަދުނާންއާ ދެމީހުންވެސް

 ބަޔަންދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ރުމީަކ މަަދީނ އިަދ އިދީާރ ިފޔަަވޅަަކށްވާއުިރ، އިެފޔަަވޅެއް ެއޅުމުގިައ ކަމެއް  ިއްނ ވަކިކުރުިކވަޒާީފމުވައްޒުަފ   .12.7

ހެކިތަކިާއ ިނންމީާނ  ބާަލ ަގ  ާސިބތުވާކަމްަށ  ވަަޒންކްޮށ  މައަްޗްށ  ީރާނތައް  ގޮތެއެްގ  ބުރަވޭެވ  ޮބޑްަށ  އުިރ 

-HC/2010ދިވެހިރާއްޖެޭގ ހައޯިކޓެުގ ަންނބަރު    (Balance of probabilities)ިބނޮާކށްގެނަްކްނ  

A/24  ްނަނ ކަމްަށ މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރުތްނ ފާހަގޮަކށްފައިވެއެެވ. ަވަނ ަޤޟްިއޔިާއން ެއނެގްނ ޮއ 

މައްސަަލ  ެގ ރަޭގނުޑ  ދުވުަހ  ީވ  2020ަޖނަވީަރ    06ިއްނ ވަކޮިކށްފައާިވީނ  ވަޒާީފެހިޅ ފާަރްތ  ަށމައްސަަލ ުހ .12.8

މަރާާލނޭކަަމްށ ުބެނ  ެއ ފަރްާތ  ދެމުެދ ަހޑުިހތުުރބުަހން ޒާުވބޮުކށް    ފާަރތާއި އެެހްނ މުވައްޒަފާަކެހިޅ  ަށުހ

ަކްނ ކުނުްފނެީގ  ހުގަީގަތ  ިއންޒާރުދީފައާިވ  އެކަމީަކ  ސިާބތުވުުމންކަމަށިާއ،  ިމނަްގނުޑްނ  މަަދީނ  ްށ 

ފިާއްނ ވަކިކުރެވާިދެނ ކުށެއްކަމުގިައ  ވީަޒ  އެފަަދ ުކށްެއ ތަކުރާރޮުކށިްފނަަމ   މިަތްނތަކުގައާިވ ޮގތެުގ  އުސުޫލ

ކުށެއްކަަމށާއި،   ފަރާތެުގަބާޔންކޮށްފައާިވ  ުހށެަހިޅ  މައްސަލަ  އަމުަލިމ    މައްސަަލ  ަސަބބްުނ  އްދިުވ  ަރެގ 

މައްސަަލ  ަވަނ މާއްދެާގ ދުަށން    23ފާަރަތްށ ގެއުްލންތަކްެއ ިލބާިދޭނ ކަަމްށ ެފްނނީާތ، ވަޒީފާއާބޭެހ ާޤޫނނެުގ  

ފާަރްތ   ވިަކ ވީަޒުހށެަހިޅ  އިަދ  ފިާއން  ިބނޮާކށް  ވީަޒކުރީކަަމށިާއ،  އަެކިނ  ތުހަުމތުތަކްަށ  ވަކިކީުރ  ފިާއން 

މައްސަަލ ުގޅެިގްނ  ތުހަުމުތތާަކ  އަދި  ޫނންކަަމށިާއ،  ކަަމށިާއ،  ހޯދައިފައާިވެނ  ބަސް  ފާަރތެުގ  ުހށެަހޅި   

ނެގިފައާިވުއދާިފ ަބޔާންވްެސ  ވާހަކަދައްކިައ  ވަޒީފިާއްނ  ާހކަމަށިާއ،    ެނގިައ  ވުަގުތން  ިހނގުުމްނ  ދާިސ 

  ސްަސޕްެންޑ ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ ުހށެަހޅި ފާަރްތ  ޮކްށ ނެިމނެްދްނ  ހްގުީގވަކިކުރުމެުގ ބަދަލުގިައ މައްސަަލ ަތ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

 VTR/2020/187މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު އިބްޜާހީމް ސާމިނު
                                             

 

22 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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އިޖާުރ ވަކިކީުރ  ވަޒީފިާއްނ  ފާަރްތ  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ  އެެހންކުަމން  ވެރަިކްނ  އަދުުލ  ީއކަަމށިާއ، 

މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރުތްނ  ކުރަުމށްފަހުގައަިކްނ ހާމޮަކްށ ޮބުޑ ގޮތެއްގިައ ެއނެގްނ އްޮނާނނޭކަަމްށ  ގާއުިމ

   ަބާޔންކޮށްފައިވެއެެވ. 

މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރތެުގ    އައުގާުރްނ ގޮވުމިާއ، ަހޑިހުތުުރބުަހން ވާހަކަދެއްކުމީަކ  އުލުގިައަހވަޒީފާއަދާކާުރ ާމ .12.9

ެގ ހެިމޭނ ުކށެއްކަމިާއ،    1ެއނެކްްސ  ގެ    'ސުލޫކީ ކަންކަމުގައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު'

ން ހެިމނަޭކްނ  ވަކިކުުރ  އިަދ   ިއްނ ވަޒާީފ  އެފަަދ ުކށެއްކޮށިްފނަަމ އިދާރީ ފިޔަަވޅެއެްގ ގުޮތން ފަހެުގ ިއންޒާރު ީދ

ެއނެކްްސ  ގެ    'ސުލޫކީ ކަންކަމުގައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު'މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރތެުގ  

ެއނެގްނ އްޮނާނތީއިާއެގ    01 އައިސްފައިވަާކންކަަމްށ ބެލުުމްނ  ެއނެކްްސ  ަދުށން  ަދށުގައިވާ    01،  ެގ 

ކުރުުމންކަަމްށ އިސްވެފާހަގަކިުރ    ްއ ތަކުރުާރއަމެަލފިާއްނ ވަކިކުރޭެވީނ އެފަަދ  މުވައްޒުަފ ވީަޒުކށެއޮްކށްގްެނ  

ިމ މައްސަލާައ ުގޅެިގްނ މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ  ަވަނ ނުުކތާގައި ަބާޔންވެެގނާްވތީއާއި،    4.4.2ެގ  އުސުޫލ

ުހށެަހިޅ 'މައްސަލައެިގ ޖާަވބު ުހށަަހާޅ ފުޯމ' ގައި މައްސަަލ ހުށެަހިޅ ފަރްާތ ވަޒީފިާއން ވަކިކޮށްފައަިވީނ  

ވަނަ ނަންބަރާ   17ގެ    1ގެ އެންކްސް    'ސުލޫކީ ކަންކަމުގައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު'

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ހިލާފުށް  ތަކުރާރުކޮ ކޮށްފައިވާ  ވެފައިވާތީކަމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މަލީ  އަމައްސަލަ 

އްކަމުގައި މައްސަލަ  އަމަލެ ގެންވާފަދަ  ކުރުމުން ނޫނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީ  އް ތަކުރާރުއަމަލެއެފަދަ  

ހެޅި ފަރާތުން 'ސުލޫކީ ކަންކަމުގައި އިދާރީ  މައްސަލަ ހުށަހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަލާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، 

ްއ ތަކުރާރޮުކށް ޮކށްފައިވޯޭތ ބެލިއުިރ،  އަމެަލގައާިވ    01ެއނެކްްސ  ގެ    ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު' 

ެސޕެްޓްނބަރު    03މައްސަަލ ހުށެަހޅި ފާަރުތްނ ކޮށްފައާިވތީ  ގައި ަބޔާނޮްކށްފައާިވ ުކށެއް    01ެއނެކްްސ  

ިއންޒުާރ ދީފައިވަާކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނ ިހނުދ ެއ ިއންޒާރަކީ    ުހށެަހޅި ފާަރަތްށމައްސަަލ  ގިައ    2009

އަހަރުކިުރން މުވައްޒަަފށް ދީފައާިވ    (ދިހައްެއ)   10  ެގ ތާރުީހމައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފަރްާތ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރި  

މެުގ  ުކނުްފނެީގ ވަޒީފާގިައ ދެމިހުުރމުއަްދތްެއ ަވނެްދްނ    ، މުވައްޒުަފ އެޭގ ފުަހްނ ދުިގއުިރިއންޒާރަަކށާްވ

  01'ޕްރޯޮމަޝްނ ސިްލްޕ' ިއްނ    HR/PS/2018/191ިއތުުރްނ، މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރތެުގ ަނންބުަރ  

ފާަރަތްށ  2018ެއޕްރްީލ   ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ  ފެށެިގްނ  ިއްނ  ދީފައިވަާކްނ  މަގުާމ)  ކުރިއުެރން  ެގ 
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ިފޔަަވޅު ެއުޅނުފުަހްނ މައްސަލަ ުހށެަހޅި    ީހާލްސފަރަާތށް ިއ  ެއނެގނޮްއްނާނތީ، އެކަމަކީ މައްސަަލ ުހށެަހިޅ

ަވނަ    2009ުމން  އަްޖތްެއ ކަމަށިާއ، އެެހނަްކުހަރނަަގޅަުކްނ ދަލަާލތުކޮށޭްދ    އަހްލުާގމަސައަްކތުގެ  ފާަރތެުގ  

، މައްސަަލ  ީތއިވާ ިއންޒާރެއްކަަމްށ ބަަލންޖޭެހަފާލްތ ެކނިޑާއއަހުަރ މުވައްޒަަފށްދީފައާިވ ިއންޒާރީަކ އެޭގ ުމ

ގިައ    01ެއނެކްސް  ގެ    'ސުލޫކީ ކަންކަމުގައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު'ުހށެަހިޅ ފާަރތްުނ  

ވަނަ މާއްދާގެ    23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ، ވާފަަދ ުކށްެއ ތަކުރާރޮުކށްފައާިވ ކަަމްށ ބަުރނުވެވޭ ަސބަަބށްޓަކިައ

ފަރާތް  ދަށުން   ހުށަހެޅި  ނިންމުމަށް  މައްސަލަ  އެ  ވަކިކުރުމުގައި،  މައްސަލަ ވުމަށް  ވާސިލު ވަޒީފާއިން 

ތަ  ހުށަހެޅި ހަމައެއްކަމަށް  ގުބީތުފަރާތުން  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ހުށަހެޅި    ވެވޭތީ،ނުބުރަކުރި  މައްސަލަ 

 substantive( ވެރަިކްނ  އަދުުލ  ަމުއޟީޫއކުރަންޖެހޭ  ގާއިމުވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ސާމިނުއިބްރާހީމް  

fairness (    ނުދެކެމެެވ.  ޮކށްފައިވާކަމްަށ  ގާއުިމމައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރުތްނ 

 ކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު، ގާއިމުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރައީ ޢަދަލުވެރިކަން  .13

ވަކިކުރާއިރު   .13.1 ވަޒީފާއިން   substantive)ވެރިކަން  އަދުލު  މައުޟޫއީކުރަންޖެހޭ  ގާއިމު މުވައްޒަފަކު 

fairness)  ުވެރިކަން  އަދުލު  އިޖުރާއީކޮށްފައިނުވާނަމަ  ގާއިމ(procedural fairness) 

 HC-A/209/2010ކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަން ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ގާއިމު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ   ،ަޤޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު

ކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކޮށް ގާއިމު  (procedural fairness)ވެރިކަން  އަދުލު  އިޖުރާއީރައްދުވި ފަރާތުން  

 ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

އިަދ   .13.2 ިއންސާފުވިެރ  އިސެްވަބާޔންކުރެވިފައާިވ  އަދުުލއެެހްނނަމަވްެސ،  ވާސިލުވުމުގިައ  ނިންމުމަަކށް  ވިެރ 

ކޮށްފައޭިވޯތ ޚުލާސޮާކށް ނަމަވްެސ ނަޒަރުކުުރްނ  ގާއުިމ)  procedural fairnessވެރަިކްނ ( އަދުުލ  އިޖުރީާއ

 ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  މިުހންމުކަމުގިައ ބުރަވެވިޭހނުދ،  

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

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ    ،ވަކިކުރުން" 

 (substantive fairness)ވެރިކަން  އަދުލު  މައުޟޫއީއަދި    (procedural fairness)ވެރިކަން  އަދުލު 
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ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއިގާއިމު ވަކިކުރެވޭ  ، ކުރަންޖެހޭކަމުގައި  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 

އިޖުރާއީ  ހާލަތު މު  އާންކުރެވިފައިވާކަމަށް،  ގާއިމު  (procedural fairness)ވެރިކަން  އަދުލު ގައި، 

 ރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:ފަ  ވަޒީފާދޭތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ،  ހާލަތު

ލަކާއެކު، ސީ ތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުމައުލޫމާމުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ   .1

 ؛ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާދޭއެ މުވައްޒަފަކަށް 

ތެއްގައި ސައެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރު  ފުރުސަތުއެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ   .2

 ؛ދިނުމަށްފަހު  ފުރުސަތުއެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ  

 ؛ކުރުމަށްފަހުތަހްގީގުއެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން  .3

ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެ   ޝަރުތުންޖެހޭ ދެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާ  23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .4

މުވައްޒަފަކު  ތަހްގީގަ ކުރެވޭ   އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ކަށް 

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

ވަކިކުރެވޭ   ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  އިޖުރާއަތުތައް ލަތުހާ ނޯޓިހެއް  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި، 

ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ގާއިމު  (procedural fairness)ވެރިކަން  އަދުލު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ  

އެފަދަ   ޑިސްމިސަލް            ހާ ބެލެވޭނެކަމާއި  އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ލަތެއްގައި 

(unfair dismissal)    ްއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަނ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޞިރުކުރުެވނުކަމިާއ، ކެޮމޓަީއްށ  ާހީކ ކޮމެޓަީއށް  ިމ މައްސަލާައ ުގޅެިގްނ މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރތް ސޫުލ .13.3

ީދ،    ތު އެ ފާަރަތްށ މައުލާޫމަމތު ކުރެވުުނ ަކންތަކުގެ  ުހޟިރޮުކްށ މައްސަަލ ހުށެަހިޅ ފާަރތެުގ މްައޗަށް ުތާހ

ަޖނަވީަރ ގިައ   30ދުެވނަުކްނ  ފުރަުސުތގިައ ވާހަކަދައާްކ ޖާަވބުދާރީވުމެުގ ުއެއ ތުހަުމތުތާަކ ުގޅެިގން ދާިފ

ޓާްރންސްކިްރްޕޓިްއްނ   ބައްދަލުވުމެުގ  ކޮމެޓީގެ  ސުލީޫކ  ފާަރތެުގ  ރައްދުވި  މައްސަަލ  ބޭއުްވުނ 

ތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި  މައުލޫމާތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ  ތީ، މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރތްަށ  ެއނެގނޮްއްނާނ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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22 ގެ  18 ޞަފްޙާ      
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ތަފު  ގުޅޭގޮތުން  ސީހުރިހާ  އެކަމާ  ޖާަވބުދާރާީވްނ  ލަކާއެކުދީ،  ހޯދިައ  ބަހްެއ  ފާަރތެުގ  ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ 

މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފަރްާތ ވަޒީފިާއން ވަކޮިކށް އެފާަރތަށް ދީފައާިވ    ތްެއ ދީފައިވާކަަމްށ ބުރަވެވޭކަމިާއަސފުުރ

ިލޔުމުގިައ ެއ ފާަރްތ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރުެވުނ ަސަބުބ ަބާޔންކޮށްފައާިވީތ މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ ވަޒީފިާއްނ  

މި    ، އެެހންނަމަވްެސިއވަކިކުރުެވނަުކްނ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރުެވުނ ަސބަބާއުެކ ައންގާފައިވާކަަމްށ ބުރަވެވޭކާަމ

ަބޔްާނނަގިައ،  މުވައްޒުަފންތަކެއެްގ  ުގޅެިގްނ މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރތުގެ  ުހށެަހޅި    މައްސަލާައ  މައްސަަލ 

ފާަރްތ ކެޮމޓަީއްށ   ުގޅެިގްނ އެ  ަކްނތައްތާަކ  ތުހުމުަތ ކުރުެވުނ  ަބާޔނެއް  ޟިރޮުކށް  ާހފާަރތެުގ މައަްޗްށ 

މައްސަަލ  ރޯިޕޓްެއ އެކުލަވާލާފިައނާުވތީއިާއ،    ތަހްގުީގޮކްށ  ތަހްގުީގ  ނުެގނުކަމުގިައ ީވނަމަވްެސ، މައްސަަލ

ަވަނ މާއްދެާގ ަދުށްނ    23ުހށެަހިޅ ފާަރތް ވަޒީފިާއން ވަކިކުރަުމްށ ިނންމާފައަިވނީ ވަޒީފާއާބޭެހ ާޤޫނނުގެ  

ެދ   އިދީާރ    ޝުަރުތފުރިހަމާަވންޖޭެހ  ބުރަވެެވ ތަހްގަީގފުރިހަމަވާކަަމްށ،  ެފނުުމންކަމުގިައ  ްނެނތީަތ،  ްށ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   23މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވަކިކުރުމުގައި   އިޖުރާއީ  ގާއިމުމުވައްޒަފަކު   (procedural fairness)ވެރިކަން  އަދުލު ކުރަންޖެހޭ 

 ބުރަނުވެވެއެެވ. ކުރަުމށްފަހުގައިކަަމްށ  ގާއުިމ

 މައުޫޟއީކުރަންޖެހޭ  ގާއިމު އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި   .14

އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ވެރިކަން  އަދުލު   (procedural fairness)ވެރިކަން  އަދުލު އަދި 

އެއީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ    ،އިވާނަމަކުރުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފަގާއިމު

 އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  (unfair dismissal)އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  ،ގޮތުގައި

ވަޒީފާއިން    ،ކޮށްރުޖޫއަނބުރާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަ .15

ވާ މުސާރައާއި  ހައްގުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް  ތާރީހުކުރާ  ރުޖޫއަން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ  ތާރީހުވަކިކުރެވުނު  

ވަނަ   29(ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު) ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ތްތައް ނަގައިދެވިދާނެތޯ ނަޒަރުކުރާއިރުއިނާޔަ

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ާޤނޫނީ   ،މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން

 ަޤޟިއްޔާގައި  HC-A/555/2016އްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ހަ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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22 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
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އަމުރެއްނެރުމުަގއި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންާވނީ އެމުވައްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރު ހުރި ަވޒީފާގައި އަލުްނ " ...  

 ... " ،ބެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އެަވޒީފާއާުގޅޭ ނުަވތަ އެނޫންެވސް އޭނާއާ އެކަށީެގްނާވ ަވޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި

  މައުޫޟއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ،ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއިތުން  އިބާރާމި  

އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ވެރިކަން  އަދުލު   (procedural fairness)ވެރިކަން  އަދުލުއަދި 

(ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު)   2008/2ނަންބަރ    ވެރިގޮތަކީ ާޤނޫނުއަދުލު މި މައްސަލައިގައި އެންމެ  ، ކޮށްފައިނުވާތީގާއިމު

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް    1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ    29ގެ  

އަނބުރާ   އެއްވެސް  ރުޖޫއައެފަރާތް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިވެފައިވާ ހާލެއްކުރުމަށާއި،  ވަޒީފާއިން  ގައި 

ަޤޟިއްޔާގެ    HC-A/111/2018ކަނޑައަޅައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    އްކަމުގައި ނުބެލުމަށްފަރާތެ

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  15

މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިނުން ލާޒިމް  'މުަވއްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ަވކި ކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު ހިނާގ މުޅި

ޚިލާފުިވ ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތުެގ ެވސް 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 މައްސަލައިަގއި، ކަންހިާގފައިާވ ޮގތަށް ބަލައި،   ފައިާވ ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އިސްތިއުނާފުފާހަަގކޮށް ޤަޟިއްޔާަގއި

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.' 

  މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން މިއަދާ  މިތުން ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އިބާރާމި  

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަން  މުސާރައެއް  އަދާކޮށް  ވަޒީފާއެއް  އެއްވެސް  ހަމައަށްވެސް 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން  

އަނބުރާ   ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ދުވަ ރުޖޫއަފެށިގެން،  ވަޒީފާގައި ކުރެވޭ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމައަށް،  ހާ 

މުސާރައާއި   ލިބޭނެ  އެހެންނަމަވެސް  އިނާޔަހުރިނަމަ،  ކަނޑައަޅައި،  ފައިސާނަގައިދިނުމަށް  މައަްސަލ ތްތަކަށްވާ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
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 | 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:  

ބަހުން ވާހަކަދައްކާ މަރާލާނެކަމަށްބުނެ   އުލުގައި އެހެން މުވައްޒަފާކާ ދިމާލަށް ހަޑިހުތުރުހަވަޒީފާގެ މާުހށެަހިޅ ފާަރްތ  

  ގު ލާހް މަސައްކަތުގެ އަމައްސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރތެުގ  އިންޒާރުދީފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެނގެން އޮތުމުން  

  (ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު) ގެ   2008/2އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ކޮށް، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ރިއާޔަތްވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަށް    29

ތްތަކަށްވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިނާޔަފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ، ލިބޭނެ މުސާރައާއި  

(އަށެއް)    8ބަތުން  ސް ރ. (އަށް ހާސް ރުފިޔާ) ގެ ނި 8،000/-ންދިޔަ  ގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުމަގާމު އަދާކުރި  

ދަދަކީ  އަ ފައިސާގެ  އުނިކުރުމުންޖެހޭ  ހާސް ރުފިޔާ)    ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ރ. (64،000/-މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ  

 ވެރި ބަދަލެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަދުލުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ 

އިން ވަކިކުރެވުނު އިރު އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ނުނަގާ ބަކީ ހުރި ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާ ވަޒީފާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   .16

 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި،  41ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ، ނަގައިދެވިދާނެތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު

ނުކޮށް އޮތުމުން އެ ޗުއްޓީއަށް ލިބެންާވ   އަހަރީ ޗުއްޓީއެއްެގ ބޭނުން"މުަވއްޒަފަކު، ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރާަނމަ، އެމުަވއްޒަފަކަށް ލިބިދޭ 

އޮތްކަމަށްާވަނމަ، ަވޒީފާއިްނ ަވކިކުރާއިރު، އެ ފައިސާ އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދޭ   ފައިސާ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ނުދީ

 ".ދޭްނާވެނއެެވ ފަރާތުން

މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ  ،  ކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއިބަޔާންކޮށްފައިވާ

އަނބުރާ   އެފަރާތް  އެއްވެސް  ރުޖޫއަވަޒީފާއަށް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ހާލެއްކުރުމަށާއި،  ގައި 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި،   41އިވާއިރު، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށްކަނޑައަޅާފަ

ޤާޫނނުެގ   މި  މެނުީވ،  ޙާލަތުަގއި  ަގއިާވ  (ނ)  މާއްދާެގ  މުަވއްޒަފަކަށް  39"މި  ދަށުން  މާއްދާެގ  ޗުއްޓީެގ   ަވނަ  އަހަރީ  ޙައްޤުާވ 

 ".ބަދަލުގައި، އެއްެވސް ފައިސާއެއް، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ދީެގން ުނާވެނއެެވ

 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން އެ ފަރާތް ވަކިކުރެވުނު އިރު އަހަރީ ޗުއްޓީގެ  

މި މޭރުމުން މި ނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި  ގާނުނަގާ ބަކީ ހުރި ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ  

 މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

 VTR/2020/187މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު އިބްޜާހީމް ސާމިނު
                                             

 

22 ގެ  21 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:  

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

 މަޖިލީހުގައި   ބެލިލިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަ  ޅިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެ  ދެންފަހެ،

ދެއްކި ބެލިއިރު،  އާރި  ވާހަކަތަކަށް  ދެފަރާތުން  ހުވަދުއަތޮޅުޔަތްކޮށް  ހުށަހެޅި    ކައުންސިލްގެ  ގެމަނަފުށީ  އުތުރުބުރީ  މައްސަލަ 

 ސާމިން  އިްބރާހީމް   ކޮމިޝަންއިން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  އޮފިސަރގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  ސީނިއަރ  އިދާރާގެ

  ތާއިދުކޮށް   ދިނުމަށް  ރާއަނުބ  އެވަޒީފާ  ސާމިންއަށް  އިްބރާހީމް  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅުނު  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން

  ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،   ގައި  2020  ޖަނަވަރީ  15  ޤަޟިއްޔާއިން  HC-A/07/2014  ނަންަބރު  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ވެހިރާއްޖޭގެދި

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އިޢާދަކުރުމަށްފަހު،  އަލުން  ވަޒީފާ  ސާމިންގެ  އިްބރާހީމް  ގައި  2020  ޖަނަވަރީ  15  ގުޅިގެން  ނިންމުމާ  މި

  ގެމަނަފުށީ .  ގއ  ދަށުން،  ާބރުގެ  ލިބެދޭ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  115  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

  އިްބރާހީމް   ގައި  2014  ޑިސެންަބރު  16  މަޤާމަށް  ގެ'  ސަރވިސަސް  ހެލްތް   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ،  ސީނިއަރ'   މަރުކަޒުގެ  ސިއްޙީ

 ސިވިލް  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  ސާމިން  އިްބރާހީމް  ކޮމިޝަންއިން  ސަރވިސް  ވިލްސި  އައްޔަނުކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ،  ސާމިން

ސާމިން، ހުވަދުއަތޮޅު    އިްބރާހީމް  ޗިޓުން)  2020  ޖޫން  CSC/2020/005577  )28(2)  ނަންަބރު   ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރުމަކީ ކު  ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން  އޮފިސަރގެ   ޕްރޮޖެކްޓް   ސީނިއަރ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ގެމަނަފުށީ  އުތުރުުބރީ

  އެ  ކަނޑައަޅައި،  ނިންމުމެއްކަމުގައި  ނިންމި  ލާފަށްހި  އުސޫލުތަކާ  އީޝަރު  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި،  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 ށިގެންފެ  ންހުތާރީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން   އަމުރުކޮށް،  ދަކޮށްދިނުމަށްއާއި  އަލުން  ވަޒީފާ  ސާމިންގެ  އިްބރާހީމް  ލުކޮށް،ތި ާބ  ނިންމުން

  ފައިސާ   ނާޔަތުގެއި  ރަމަޟާންމަހުގެ  އެލަވަންސްއާއި،  ސަރވިސް  މުސާރައާއި،  ލިބެންޖެހޭ  ދަކޮށްދިނުމާހަމައަށްއާއި  އަލުން  ވަޒީފާ

 ސިވިލް  ފަރާތުން  މިންގެސާ  އިްބރާހީމް  އެދި  ކޮށްދިނުމަށް  އަމުރު   މައްޗަށް  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ނަގައިދިނުމަށް

   މައްސަލައިގައި،މި    ހުށަހެޅި  ޓްރައިިބއުނަލަށް   ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2020  ސެޕްޓެންަބރު  28  ރައްދުވާގޮތަށް  ކޮމިޝަނަށް  ސަވިސް

  އަދި  (substantive fairness)  ދުލުވެރިކަންއަ  އީމައުޟޫ  އިމުކުރަންޖެހޭގާ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ސާމިން  އިްބރާހީމް

 ގެމަނަފުށީ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރީސާމްިނ    ްބރީާހްމ އި  ިއމުކޮށަްފއުިނވާތީ، ާގ  (procedural fairness)  ދުލުވެރިކަންއަ  އިޖުރާއީ

 ޤާނޫނު  ،ނެތި  ސަަބެބއް  އެކަށީގެންވާ  އޮފިސަރ ގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުމަކީ  ޕްރޮޖެކްޓް  ސީނިއަރ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ

 unfair(ޑިސްމިސަލް    އަންފެއަރ   ،ލާފުހި  ހަމަތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި)  ޤާނޫނު  ވަޒީފާއާެބހޭ(  2008/2  ނަންަބރު

dismissal( ްކަނޑައަޅައި ކަމުގައި އެއ ، 
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ދުލުވެރިކަން އައަދި އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީމައުޟޫވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ިއްބރާހްީމ ސާމްިނ

(procedural fairness)  ާވަނަ މާއްދާގެ    29(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ    2008/2ޤާނޫނު ނަންަބރ    ،އިމުކޮށްފައިނުވާތީގ

ގެ   ދަށުން    1(ހ)  ނަންަބރުގެ  ވަޒީފާއަށް    ސާމްިނ  ިއްބރީާހްމވަނަ  ދިޔަ  ރުޖޫއަދާކުރަމުން  އަނުބރާ    ކުރުމަށް އައެފަރާތް 

ނޮވެންަބރު    17ނުބެލުމަށާއި،    ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން   ލެއްގައިހާ  އެއްވެސް  އަކީިއްބރާހީމް ސާމްިނ  ކަނޑައަޅައި،

  ޕްރޮޖެކްޓް  ސީނިއަރ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ގެމަނަފުށީ  އުތުރުުބރީ  އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުވަދުއަތޮޅު  2018

  ސަރވިސް  މުސާރައާއި،  މުގައި އެ ފަރާތް ހުރިނަމަގާއެ މަ  ދަކޮށްދިނުމާހަމައަށްއާއަނުބރާ އި  ޒީފާއަށް އަލުންއޮފިސަރގެ ވަ

 ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނާޔަތުގެ ގޮތުގައިއި ރަމަޟާންމަހުގެ  އެލަވަންސްއާއި،

 ދުވަހުގެ )  ވިހި(  20  ބަންދުނޫން ފެށިގެން ރަސްމީ   އިން  2021ޖުލައި    15  މިއަދު،  ކަންކަންއިސްވެަބޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި  

  ދުވަހުގެ )  ތިނެއް(   3  ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު،ށް  ސާމްިނައ  ިއްބރީާހްމ  ތެރޭގައި

  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް   ރައްދުވި  މައްސަލަ،  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިިބއުނަލްއަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި

 .ނިންމައިފީމެވެ މައްސަލަ  މި ،އަމުރުކޮށް އަންގައި

 1442ޛުލްޙިއްޖާ  05

 2021ޖުލައި  15

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ

                     

 މުޙައްމަދު މަތު މަހީރާ  ތި ފާ

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ މެންަބރު
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