
36 ގެ 1 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:  
 

` 

 
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ކާޑު (  މާލެ  މުޙައްމަދީއާބާދު،.  މ)  ސަޢީދު هللاދުޢަބް  އިބްރާހީމްމައްސަލައަކީ  މި   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގެ އައުާޤފު އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް     (A105491ނަންބަރު:  

ވަޒީފާއިން    ގައި ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް  2021ޖޫން    30މުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  ޤާ މަ ސެކްަޝންގެ ޑިރެކްޓަރުގެ  

 ކަމަށް   ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކިކޮށްފައިވަނީވަ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަވަކިކޮށްފައިވާތީ،  

  އިޖުރާއީ  އަދި  މަޢުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،

  ހުރި   ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   ާޤއިމުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް  އަދުލުވެރިކަން

  ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި   އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަލުން  މަާޤމަށް

 

 VTR/2021/157 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ޖުލައި  11 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  19 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ސަޢީދު )މ. މުޙައްމަދީއާބާދު، މާލެ( هللا ދުއިބްރާހީމް ޢަބް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A105491)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
 VTR/2021/157މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު  هللاޢަބަދު އިބްރާހީމް
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  ފެށިގެން   ދުވަހުން  ވަކިކުރި  އިންވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ފަރާތެއްނޫންކަމުގައި

ނަގައިދިނުމަށް    އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  އިޢާދަކުރުމާއި  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2021ޖުލައި    11ރައްދުވާގޮތަށް    ށްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަ  އެދި

 މައްސަލައެކެވެ. ބަލާފައިވާ  

 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު  ޝަމްޢާ އިބްރާހީމްގެ މަރްޔަމް  

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

އާޭނައީކ ިމިންސްޓރީ   ، ުބނަެފިއަވީނ ަފާރުތން ޖުމަުލޮގެތްއަގިއ    ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ތްަފޞުީލަގިއ،މި މައްސަލައިގެ   .1

އްޮފ ިއސާްލިމްކ އެެފައރްޒ ެގ ައުއޤުާފ ެއްންޑ ިއންްފާރްސްޓރްަކޗރ ިޑވޮެލްޕަމްނޓް ެސްކަޝްނަގިއ ިޑެރްކަޓުރެގ  

ވަަނ    2021ޫޖްނ    30ަމާޤުމަގިއ ަވޒާީފ އާަދުކަރުމްނ ިދަޔ ަފާރެތްއަކާމިއ، އާޭނ ަވޒާީފ އާަދުކަރުމްނ ަދިނޮކްށ  

ްނ ައްނާގ ިޗުޓ އާޭނާއ ަހވުާލޮކށްފިައާވަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ  ުދވުަހ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރަކ

ެއަކީށެގްނާވ   ަވިކުކެރޭވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ނަުލިއަކަމާށިއ،  ިދުނަމާކ  ޯނޓެިހްއ  ެއްއެވްސ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ 

 ުމަވްއޒަަފުކ ަވިކުކެރޭވީނ ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ަސަބެބްއ ޮއެވެގން ަކމްަށ ާވިއރު، އިަދ ނޯޓެިހްއ ިދުނަމކާ ނުލިައ

ަވަނ ާމއާްދަގިއ ަކނަޑއަޅަާފިއާވ ޙަާލްތތުަކްނ ުކެރ ޙަާލތްެއަގިއަކަމްށާވިއުރ، މިފަަދ ޙާލަތްެއ ުވޖުޫދަގިއ ެނިތ    23

  2020ޮނެވްނަބުރ    8ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނާނިއ ޚިލަާފްށަކަމާށއި،  

ިލުޔުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    A4/138-JF/2020/11-142ަވަނ ުދވުަހ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަންނަބުރ  

ިމ   ައންގަާފިއާވަކާމިއ،  ަކނަޑައޅަާފިއާވަކްނ  ަވިކކަުރްނ  ަވޒާީފިއްނ  ޮގުތަގިއ  ިފަޔަވޅްެއެގ  ިއސާްލީޙ  ަފާރާތިއމުެދ 

 ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ންިނމަާފިއާވަކަމްށ ައްނގަާފިއީވަނަމެވްސ، ަމްއސަަލ  ިލުޔުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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ަގިއ ޮފުނވަާފިއާވ    2020ޮނެވްނަބުރ    08ަގއި ަކަމާށިއ،    2021ޫޖްނ    30ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  

ަފރުާތްނ   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ  ޮފ  2020ޮނެވްނބުަރ    16ިލުޔާމިއ  ެއްއެވްސ  ަގިއ  ިސީޓައށް  ުނވަާފިއވާ 

ަޖާވެބްއެވްސ ިލބަިފިއުނާވަކަމާށއި، އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއަޗްށ ިހްނާގަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި   ެއްނުގެމްއ ައްނގަާފިއުނާވަކަމާށއި، އަދި  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަތުޙީޤާޤިއ ުގޅެިގްނ ެއްއެވްސ އުިތރު 

ަގިއ ޮފުނވަާފިއާވ    2020ޮނެވްނަބރު    08ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރާމ ހަަމައްށެވްސ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

 ިލުޔާމިއމުެދ ިންނިމ ޮގެތްއ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ައްނގާފިައުނާވަކާމިއ،  

ައޅަާފިއާވަކްނ ަބާޔްނުކެރުވުނ ިފަޔވަޅު  ަފާރާތމުެދ ިއްސެވ  ައްނގަާފިއާވތީ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ   

ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން    2021ޭމ    12ަފާރުތެގ ަމްއަޗްށ ައޅަާފިއާވ ިފަޔަވުޅ ބާޠްިލޮކށިްދުނަމްށ އިެދ  

ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް މްައސަަލ ުހށަަހޅަާފިއާވެނަކާމިއ، ްޓަރިއިބުއނުަލން ަމްއސަަލ ބަލާފިައަވީނ ަވޒާީފާއބޭެހ  

ަންނަބރު   ބެެލްނ    VTR/2021/121ްޓަރިއިބުއންަލެގ  ްޓަރއިިބުއންަލިއްނ  ަމްއސަަލ  ިމ  ަމްއސަަލިއނަްކަމާށިއ، 

ަވަނ ުދވުަހ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަންނަބރ    2020ޮނެވްނަބުރ    08ެންތަކަމށް ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ ަސބަަބީކ،  

142-A4/138-JF/2020/11  ަފާރ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮފުނވަާފިއާވ  ިލުޔަމީކ  ުފރަުސތީުދ  ަޖވާބާުދީރުވަމްށ  ަތްށ 

ވިަކުނުކެރޭވެނަކަމށް   ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބާިނޮކށް،  ަމްއަޗްށ  މިިލުޔުމެގ  ިލުޔެމްއަކަމްށވަެފިއ 

ަފާރްތ   ްޓަރިއިބުއނަލްަށ ބަުރެވޭވީތަކަމްށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، އިަދ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ަވޒާީފިއްނ  ަވޒާީފާއބޭެހ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ިއުޖރީާއ  އިަދ  ަމުއޟީޫޢ  ާޤިއުމުކރްަނޖޭެހ  ުކިރްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ، 

 ާޤިއުމުކުރަމާކނަުލިއަކަމެށެވ.    

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ    ، އޭެދޮގްތ ަކަމްށ ބުނަެފިއަވީނުތްނ  ާލަގިއ، ަމްއސަަލ ުހަށެހިޅ ަފާރަމްއަސ  ިމ .2

ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނާނިއ ޚިލަާފށް ަކމްަށ ަކނަޑއަަޅއިިދުނަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ  

ާޤިއުމޮކށްދަީފިއުނާވަކަމްށ   އަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  އިަދ  މުަޢޟީޫޢ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ 

އިިދުނަމާށއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވކުިކިރިއުރ ުހިރ ަމާޤަމްށ އުަލްނ ުރޖަޫޢޮކށިްދުނަމާށިއ،  ަކނަޑައަޅ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތީކ ެއއެްވްސ ޙެާލްއަގިއ ަވޒާީފިއން ަވކިވަެފިއާވ ަފާރެތްއޫންނަކުމަގއި ކަނަޑައަޅއިިދުނަމާށިއ،  
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ިއްނ ަވިކުކިރ ުދވުަހްނ ެފިށެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތެުގ ަވޒާީފ ައނުބާރ  އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފ

 އިޢަާދުކުރާމިއ ަހަމައްށ ިލެބްނޖެހޭ ުމާސަރާއިއ ިއާނަޔތަްތްއ ަނަގއިިދުނަމެށެވ.  

ާރްތ  ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުޖމަުލޮގެތްއަގިއ ުބނަެފިއަވނީ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފ  ަޖާވުބަގިއ،   ަމްއސާަލެގ  ިމ .3

ަވނަ    18ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    271ގެ    2014ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ަންނަބުރަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ފަަދިއްނ ާޤޫނެންއެގ ަދުށްނ ެއ ާޤޫނެންއެގ ބެެލިނެވިރަކްނ ިލބަިފއާިވ ަފާރުތްނ ުކިރ  

ކެުށްއޮކށަްފިއާވަކން ާސބުިތވަެފިއާވީތ، ިދވިެހ ިސވްިލ ސަރިވްސެގ ަގާވއުިދ    ަތުޙީޤަޤަކށް ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ

ަވނަ ަނނަްބުރެގ ަދުށނަްކާމިއ، ެއޮގުތން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް    3ަވނަ ާމއާްދެގ )ނ( ގެ    271ގެ    2014

ްކ އެެފާއުޒްނ ާދުރްއިޒުކާރ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަކްނ ިހނގަާފިއާވ ޮގަތްށ ބާަލިއުރ، މިިންސްޓީރ އްޮފ ިއސާްލިމ

ިމްސިކްތ ިއާމރްާތ ުކުރމަށް އްެސ.ޭޖ ޮކްންސްޓަރްކަޝްނާއެއކު ވަެފިއާވ ެއއަްބްސުވުމަގިއ ޮކރްަޕަޝަނށް ަމގުފިަހާވ  

 ޮކރްަޕަޝްނ ޮކމަިޝުނެގ ަފާރުތްނ ބުެލމަށްފުަހ، ިމިންސްޓީރ އްޮފ- ަކްނަތއަްތެކްއ ުހިރަކަމށް ުބނާ މްައސަަލ ެއްނިޓ

ެއ ަންނަބުރ  ިއސާްލިމްކ  ޮކިމަޝުނެގ  ެއ  ޮފުނވަާފިއާވ  ،               R(PIRU)-2020-788-123ެފާއަޒްށ 

123-C4/142/2020/6   (21    ަމްއސަަލ ިންނިމ ޮގްތ އްަނާގ ިލުޔުމަގިއ، ިޒުކާރ ިމްސިކތް  2020ެސްޕެޓނަްބރ )

ެއ   ހޯދަާފިއާވިއުރ،  ްޕރޯޮޕސްަލަތްއ  މިިންސްޓީރިއްނ  ެއ  ހުޯދަމްށ  ަފާރެތްއ  ަމަސްއަކްތކޮށޭްދެނ  ިއާމާރްތުކުރުމެގ 

ިއްބާރ ަހިއިސްއަޔުތްނ،  ެވިރެޔްއެގ  ެސްކަޝްނެގ  ެއްނޯޑްވަމްނޓް  ަޢބުްދ ިމިންސްޓީރެގ  ެއްސ.ޭޖ  هللا ީހްމ  ސަޢުީދ 

ޮކްންސްޓަރްކަޝަންށ ިމ ަމޝްރުޫޢ ަހވުާލުކުރަމްށ ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއާވީތާއިއ، ިޒުކާރ ިމްސިކތް ިއާމާރްތ ުކުރަމށް  

ެއ ިމިންސްޓީރާއ ެއްސ.ޭޖ ޮކންްސްޓަރްކަޝްނާއ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ެއްއަބްސުވާމ ޚިލަާފްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  

ަހވުާލުކ ޮކްންސްޓަރްކަޝްނާއ  ިބްނ  ެއްސ.ޭޖ  ިބން  ުހިރ  ިމްސކްިތ  ިޒުކާރ  ޮސިއޮކްށ،  ިލުޔުމަގިއ  ާރ 

ަހވުާލޮކށަްފިއާވީތާއިއ، ިމިނސްޓީްރ އްޮފ ިއސާްލިމްކ އެެފާއުޒން ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފަީހްށ ޮފުނވަާފިއާވ ަންނަބރު  

142-B2/1/2018/17   (04    ިސީޓަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ޮގަތ 2018ާމިރުޗ )  ްށ ެއްސ.ޭޖ ކްޮންސްޓަރްކަޝްނެގ

ިއާމާރްތޮކށިްދުނމްަށ ެއ ަފާރތްުނ ިހަމނަާފިއަވީނ ެއ މަޢޫުލާމުތަތްއ ެއ ަފާރތަށް   ްޕޮރޯޕސްަލަގިއ ިޒުކާރ ިމްސިކތް 

ްޕޮރޯޕސްަލަތުކަގިއ   ހުށަަހޅަާފިއާވ  ިއާމާރްތުކުރަމްށ  ިމްސިކތް  ިޒުކރާ  ދެީގްނަކާމިއ،  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 
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ްނ ޭބުންނާވނެ މަޢޫުލާމތަުތްއ ިހަމނަާފިއުނާވިއުރ، ެއްނޑްޯވަމްންޓ ެސްކަޝްނެގ ެވިރެޔއެްގ ަހިއިސްއަޔުތްނ  ޮކްނމެެހ

ެއްސ.ޭޖ   ިރޯޕުޓަގިއ  ެއ  ަތްއާޔުރޮކށް،  ިރޯޕެޓްއ  ެޓްކިނކަލް  ުގޭޅ  ްޕޮރޯޕސްަލަތާކ  ެއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަލތްަށ އްެނެމ ަފއާިދ ޮބޑު ޮގްތަކމްަށ ަބޔްާނޮކށަްފިއަވީނ އެ  ޮކްންސްޓަރްކަޝަންށ އެ ަމަސއަްކްތ ަހވުާލުކުރަމީކ ަދުއ

ަތުޙީޤަޤށް   ޮކމަިޝްނެގ  ެއ  ުގިޅެގްނ  ތުުހަމާތިއ  ުކެރޭވ  ހަޯދއިިދުނަމްށަކަމްށ  ަފއާިދެއްއ  ާނާޖިއުޒ  ުކނުްފްނަޏްށ 

 ފަާހަގުކެރުވުނ ަކްނަތްއަތކްަށ ބާަލިއުރ،  

ިމްސިކތް ޭބންުނުކެރޭވ ަވރްަށ އެ ިމްސކްިތ ިއާމރްާތުކުރުމެގ  ަވނަ އަަހުރެގ ަރަމާޟން މުަހެގ ުކިރން ިޒުކރާ    1439

ަމަސްއަކްތ ިންނަމްނ ޭބންުނާވތީ، ެއ ަމަސްއަކަތްށ ޮކންްޓެރްކަޓރްެއ ހުޯދަމްށ ަޑިއެރްކްޓ ެނޯގިސއަޭޝްނެގ ުއސުޫލްނ  

  10، ިޒކާުރ ިމްސިކްތ  ުކިރައްށ ެގނިްދުޔަމށް ެއ ިމިނސްްޓީރިއްނ ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފުީހަގިއ އެދަިފިއަވިނޮކްށ

  10ަވަނ ަފްނގިފާިލ    6)ދަިހެއްއ( ުބިރައްށ ިއާމރްާތުކރުުމެގ ްޕޮރެޖްކްޓ ބްިލްޑ ެއްނޑް އަޮޕޭރްޓ ުއސުޫލްނ ިއާމާރުތގެ  

)ދަިހެއްއ( އަަހުރ ުދވުަހެގ ުމއްދަަތަކށް ޮކންްޓެރްކަޓރަށް ީދެގން ުމިޅ ިއާމާރތަށް ިހނގާ ަޚރަދު ަސުރާކުރްނ ައނުބާރ  

ަވަނ ުދވުަހ ަރއީސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ   2018ފެބުުރައީރ    18ޖޭެހ ޮގތްަށ ަމްޝރުޫޢ ުކިރައްށ ެގނިްދުޔމްަށ  ަދްއަކްނ ުނ

އޮފުީހްނ ެއ ިމިންސްޓީރއްަށ ެއނުްގާމިއ ުގިޅެގްނ، އެ ަމަސްއަކތް ައވަަހްށ ެފުށމްަށ ާޢްނުމކްޮށ ބަީލަމްށ ުހުޅާވނަުލއި  

ެގނިްދުޔުމގެ ުހއަްދައްށ އިެދ ެދަވނަ ފަަހަރްށ ަރއީސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ   ޮކްންޓެރްކަޓެރއް ހުޯދުމެގ ަމަސްއަކްތ ުކިރއްަށ

ޮފުނވަާފިއީވަނަމެވްސ، ެއަކން    2018ާމިރުޗ    04އޮފަީހްށ ިމިންސްޓރީ އޮފް ިއސާްލިމްކ އެެފާއުޒްނ   ަގިއ ސިޓީ 

ިތން ފާަރުތެގ ްޕޮރޯޕސްަލެގ    )ިތެނއް( ްޕޮރޯޕސެަލއެްގ މަޢޫުލާމުތ ިހަމަނއި ެއ   03ެއޮގަތށް ުކުރުމެގ ުހއްދަ ނިުލެބންީސ،  

ެތެރިއްނ ަސުރާކރްަށ ެއްނމެ ުލއޮިގްތ ހުށަަހޅަާފިއަވީނ ެއްސ.ޖޭ ކްޮންސްޓަރްކަޝުންނަކްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ޓްެކިނކްަލ  

 ިރޯޕެޓްއ ަތްއާޔުރކޮށަްފިއަވީނ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަކން ތަޙީުޤަޤްށ ެއނޭގީތާއިއ،  

ޮގަތަކށް ހޯދަާފިއާވ ްޕޮރޯޕސަލަްތެކްއަކްނ އެ ިމިންސްޓީރެގ ެރކުޯޑަތުކްނ އެނެގްނ  ެއ ްޕޮރޯޕސްަލަތަކކީ ކިިހެންއ ކްޮނ

ެނުތުމްނާނިއ، ެއ ިތްނ ްޕޮރޯޕސްަލެގ ެތެރިއްނ ެއްސ.ޭޖ ޮކްންސޓަްރްކަޝްނެގ ްޕޮރޯޕސްަލަގިއ ާދުރްއިޒުކާރ ިމްސިކތް  

ަބާޔނޮްކށަްފިއަވ ެގނާްދެނޮގތަްކަމްށ  ުކިރައްށ  ަމްޝރުޫޢ  ުކިރައށް  ިއާމާރްތުކުރުމެގ  ަސުރާކުރްނ  ަމްޝރުޫޢ  ެއ  ީނ 

ެގނިްދުޔަމްށ ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފުީހްނ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ޮގަތްށަކން ެއނެގްނ އްޮނާނީތއިާއ، ަސުރާކުރްނ އެ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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ަމްޝރުޫޢ ުކިރައްށ ެގނިްދުޔަމށް ިންނމަާފިއާވ ޮގަތީކ ަހަމެއަކނި ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފާީހިއ ިމިންސްޓީރ އްޮފ  

ސާްލިމްކ އެެފައރާޒ ެދމުެދ ބަދުަލުކެރވަިފިއާވ އިަދ ާޢްނުމޮކށަްފިއުނާވ މަޢޫުލާމަތަކްށވީާތާއިއ، އެ މަޢޫުލާމުތ ެއްސ.ޭޖ  ިއ

ެއްސ.ޭޖ   ަފާރާތިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އިަދ  ިހަމނަާފިއާވަކާމިއ،  ްޕރޯޮޕސްަލަގިއ  ޮކްންސްޓަރްކަޝްނެގ 

  ުގުޅެމްއ ޮއނަްނަކްނ ތުަޙީޤަޤްށ ފަާހަގުކެރޭވތާީއިއ،  ޮކްންސްޓަރްކަޝާނ ެދމުެދ ަމސަްލަޙުތ ފުުށައރާފަަދ

ހޯދަާފިއާވ   ެއްންޑ    3ްޕޮރޯޕސްަލަތއް  ަޑބިްލއު  ޮކްންސްޓަރްކަޝްނާއއި  ެއްސ.ޭޖ  ެތެރިއން،  ުކނުްފީނގެ  )ިތެންއ( 

ޮއްނަނ   ުގުޅން  ިލިމޓްެޑައީކ  ްޕަރިއެވްޓ  އިަދ   2ޯއަވރީސްސ  ެއނޭގަކާމިއ،  ަތުޙީޤަޤްށ  ުކނުްފިނަކން    )ދެޭއްއ( 

ވަަނ އަހުަރ ެއ ުކނުްފްނާޏިއ    2016ީސ.ެއްމ.ީސ.ޫޔ ިއްނިޖިނައިރްނގ ޯކ ިލިމެޓުޑން ުހށަަހޅަާފިއާވ ޕޮްރޯޕސްަލައީކ  

ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިއސާްލިމްކ އެފާެއާޒ ެދމުެދ ުކެރވަިފިއާވ މާުޢމާަލުތަތެކްއގެ ެތޭރަގއި ިހެމޭނ ްޕޮރޕޯސެަލްއ ަނަމެވްސ،  

ަގިއާވ މަޢޫުލާމުތަތްއ ިހަމަނިއ ެއ ިތްނ ަފާރުތެގ ްޕޮރޯޕސްަލެގ ތެެރިއްނ ަސުރާކަރްށ  ިމ ިތްނ ުކނުްފީނެގ ްޕރޯޮޕސްަލތުަކ

ެއްސ.ޭޖ ޮކްންސްޓަރްކަޝްނކްަނ ަބާޔނޮްކްށ ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފަީހްށ އެ   ެއްނެމ ުލިއޮގްތ ުހށަަހޅަާފިއަވނީ 

ްޕޮރެސްސެއ ޮކްމޕިެޓިޓވް  ްޕޮރެސްސައީކ  ެއ  ޮފުނވަާފިއަވީނ  ަތުޙީޤަޤށް  ިމިންސްޓީރްނ  ަދްއަކނަްކަމްށ  ްއަކްނ 

 ަޤބުޫލުކެރޭވީތާއިއ،  

ހުޯދުމަގިއ ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިއސާްލިމްކ އެެފާއުޒްނ އެފަަދ ަމަސްއަކްތަތކަުގިއ ަޢމީަލ ޮގުތން   ްޕޮރޯޕސްަލަތއް  ެއ 

ިލެޔިކުޔަމ ެއްއެވްސ  ިލބަިފިއާވ  ަތުޙީޤޤްަށ  ަބިއެވިރވަެފިއާވަކްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއްއެވްސ  ެއނެގްނ  ަބިއެވިރާވ  ުކްނ 

ިމީއ   އިަދ  އުޮތުމނާްނިއ،  ެއނެގްނ  ބުަހްނ  ަފާރތަްތކެުގ  ެއ  ިލެޔިކުޔްނަތުކްނާނއި،  ިމިނސްްޓީރެގ  ެންތަކްނ 

ކްޮންސްޓަރްކަޝްނާއ   ެއްސ.ޖޭ  ަމަސްއކްަތ  ެއ  އަދި  ޫންނަކާމިއ،  ުއސުޫލ  ަކނުްކާރ  ާޢްނުމޮކށް  ިމިންސްޓީރަގިއ 

ވަެފިއާވ ެއްއަބްސވާުމ ޚިލަާފްށ ިމިންސްޓީރ އްޮފ އިސާްލިމްކ އެެފާއްޒެގ    ަހވުާލޮކްށ، ިޒުކާރ ިމްސިކްތ ިއމާާރްތުކުރަމްށ

ިލުޔުމަގިއ   ަހވުާލުކާރ  ިބން  ޫދުކުރަމށް  ޮކްންސްޓަރކަްޝަންށ  ެއްސ.ޖޭ  ިބެމްއ  ނިުހެމނޭ  ެތޭރަގއި  ިއްޚިތާޞްޞ 

ްނޯޑްވަމްންޓ ެސްކަޝުނެގ  ޮސިއޮކށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަކަމްށވީާތ، ޭއުރ އިސާްލިމްކ ިމިންސްޓީރެގ ެއ

ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ(    513ސަޢުީދެގ ަމްއަޗްށ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ާޤޫނނުލުްޢޫޤާބުތެގ  هللا ެވިރަޔަކްށ ުހރި ިއްބރީާހްމ ަޢބުްދ 

 ެގ ަދުށްނ ދުަޢާވުކުރަމށް ްޕޮރސިެކުއަޓރ ެޖެނރްަލެގ އޮފަީހްށ ފުޮނުވަމްށ ިންނިމަކާމއި،  
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ރާޫޢ ުގިޅެގްނ ެއްސ.ޭޖ ޮކްންސްޓަރްކަޝްނެގ ްޕޮރޯޕސްަލަގިއ ިޒުކާރ ިމްސިކތް  ިޒުކާރ ިމްސިކްތ ިއާމާރްތުކުރުމެގ ަމްޝ

ަމްޝރުޫޢ ުކރަިއްށ ެގނިްދުއމްަށ   ަބާޔނޮްކށަްފިއަވީނ އެ  ގްޮތަކަމށް  ިއާމާރްތުކުރުމެގ ަމްޝރުޫޢ ުކރަިއްށ ެގނާްދނެ 

ެއނެގްނ ޮއްނާނ  ޮގތްަށަކަމށް  ީތާއިއ، ަސުރކުާރްނ ެއ ަމްޝރުޫޢ  ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފުީހްނ ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ 

ުކިރައްށ ެގނަްދން ިންނމަާފިއާވ ޮގަތީކ ަހަމެއަކނި ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފާީހިއ ިއސާްލިމްކ މިިންސްޓީރާއިއ ެދމުެދ  

ޮކްންސްޓަރްކަޝްނެގ   ެއްސ.ޭޖ  މަޢޫުލާމުތ  ެއ  މަޢޫުލާމުތަތަކކްަށާވއުިރ،  ާޢްނުމޮކށަްފިއުނާވ  އިަދ  ބަދުަލުކެރވަިފިއާވ 

ޮރޯޕސްަލަގިއ ިހަމނަާފިއާވަކާމިއ، އިަދ މި ަމްޝރާޫޢ ުގިޅެގްނ ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިފޭންނސް އްެންޑ ްޓރަެޜީރިއްނ  ްޕ

ެއްސ.ޭޖ   މަޢޫުލާމުތ  ޮކސުްޓެގ  ޮއޮޕިޗުއިނީޓ  ިހަމނަާފިއވާ  ިރޯޕުޓަގިއ  ިއވުަލޭއަޝްނ  ަތްއާޔުރޮކށަްފިއާވ 

ަކމަށް ތުުޙަމުތުކެރވީޭތ، އެ ަމްއސަަލ މްޯލިޑްވްސ ޕިޮލްސ  ޮކްންސްޓަރްކަޝަނށް ދަީފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ

 ަސރިވްސައްށ ޮފުނވަާފިއާވަކަމށް ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ،  

ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިއސާްލިމްކ ެއެފާއުޒްނ ާދުރްއިޒުކާރ ިމްސިކްތ ިއާމާރްތުކުރަމްށ ެއްސ.ޭޖ ޮކްނސްްޓަރްކަޝްނާއެއުކ  

ޮކރްަޕަޝްނ  - ައްށ ަމގުފިަހާވ ަކނަްތްއތެަކްއ ުހިރަކަމްށ ުބާނ ަމްއސަަލ ެއްނިޓވަެފިއާވ ެއްއަބްސުވުމަގިއ، ޮކރްަޕަޝްނ

ެއ   ހުޯދަމްށ  ަފރެާތްއ  ަމަސްއަކްތޮކށޭްދެނ  ިއާމާރތްކުުރުމެގ  ިމްސިކްތ  ިޒުކާރ  ުކިރިއުރ،  ަތުޙީޤުޤ  ޮކިމަޝުންނ 

ްނސްްޓަރްކަޝަންށ މި ަމްޝރުޫޢ  ިމިންސްޓީރްނ ްޕރޯޮޕސްަލަތްއ ހޯދަާފިއާވިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ެއްސ.ޭޖ ޮކ

ެއްސ.ޖޭ   ިމންިސްޓީރާއ  ެއ  ިއާމާރްތުކުރަމށް  ިމްސިކތް  ިޒުކރާ  ކޮށަްފިއާވީތާއިއ،  ަމަސްއަކްތ  ަހވުާލުކުރަމްށ 

ހަވުާލުކާރ ިލުޔުމަގިއ   ިބން  ޮކްންސްޓަރްކަޝާނ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ެއްއަބްސުވާމ ޚިލާފްަށ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

ިމ ްސިކތް ހިުރ ިބން ެއްސ.ޖޭ ޮކްނސްްޓަރްކަޝްނާއ ަހވުާލޮކށަްފިއާވީތާއިއ، ެއ ިމިންސްޓީރިއން  ޮސިއޮކްށ، ިޒުކރާ 

ކްޮންސްޓަރްކަޝްނެގ   ެއްސ.ޭޖ  ބަޔްާނޮކށަްފިއާވޮގތްަށ  ިސީޓަގިއ  ޮފުނވަާފިއާވ  އޮފަީހްށ  ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ 

ިއާމާރްތޮކށިްދުނމްަށ ެއ ަފާރތްުނ ިހ ަމނަާފިއަވީނ ެއ މަޢޫުލާމުތަތްއ ެއ ަފާރތަށް  ްޕޮރޯޕސްަލަގިއ ިޒުކާރ ިމްސިކތް 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ީދެގްނަކާމިއ، ިޒުކާރ ިމްސިކްތ ިއާމާރްތކުުރަމްށ ުހށަަހޅަާފިއާވ ްޕޮރޯޕސަލަްތުކަގިއ ޮކްނމެެހްނ  

ޮކްށ، ެއ ިރޕުޯޓަގިއ  ޭބުންނާވެނ މަޢޫުލާމުތަތްއ ިހަމނަާފިއުނާވިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ެޓްކިނކްަލ ިރޯޕްޓ ަތްއާޔުރ 

ގްޮތަކަމްށ   ޮބޑު  ަފއާިދ  ެއްނމެ  ަދއަުލަތށް  ަހވުާލުކުރމީަކ  ަމަސްއކްަތ  ެއ  ޮކްންސްޓަރްކަޝްނއަށް  ެއްސ.ޭޖ 
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ެއްނިޓ  ަކމަށް  ހަޯދއިިދުނަމްށ  ަފއާިދެއއް  ާނާޖިއުޒ  ުކނުްފނަްޏްށ  އެ  ޮކިމަޝްނގެ  - ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ  ޮކަރޕަްޝްނ 

 ،  ަތުޙީޤަޤްށ ފަާހަގުކެރުވުނަކާމިއ

ޮކރަޕަްޝްނ ޮކިމަޝުނެގ ަމްއސަަލ ންިނިމ ޮގތް ައްނާގ ެއްނުގމާ ުގޅެިގްނ ާދުރްއިޒުކާރ  - ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ެއނިްޓ

ޮކަރޕަްޝަންށ ަމގުފިަހާވ   ެއްއަބްސުވުމަގއި  ެއސް.ޭޖ ޮކްނސްްޓަރްކަޝްނާއެއުކ ވަެފިއާވ  ިއާމރްާތުކުރަމށް  ިމްސިކްތ 

ޮކަރްޕަޝން ކިޮމަޝުންނ ތުަޙީޤުޤޮކށް ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތގެ  - ެއްނިޓ   ަކްނަތއަްތެކްއ ުހިރަކމަށް ުބނާ ަމްއސަަލ

ެއނިްޓ ޮފުންއވަާފިއާވަކަމްށ  ަސރިވްސައްށ  ޕިޮލްސ  މްޯލިޑްވްސ  ަމްއސަަލެއްއ  އެެހން  ތުުހަމުތުކެރވޭ  - ަމްއަޗްށ 

ަޤްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ޮކަރްޕަޝްނ ޮކިމަޝުންނ ެއ ިމިންސްޓީރައްށ ައްނގަާފިއވީާތ، މި ަމްއސަަލިއެގ އާިދީރ ތުަހީޤ

ިމންިސްޓީރްނ ޭބުންނާވަކާމިއ، ަބޔާނިްދުނަމްށ   ެނުގަމށް  ުދވުަހެގ    2020ޮއްކޓަޫބުރ    01ަފާރުތެގ ަބާޔެނއް  ަވނަ 

ާހިޒުރުވމްަށ    14:00 ިމިނސްްޓީރައްށ  މުެދެވިރޮކްށ    2020ސެޕެްޓްނަބރު    30ައށް  ީއމެއްިލ  ަގއި 

ުހށެަހިޅ ަމްއސަަލ  ދުިނަމްށ    ައްނގަާފިއާވެނަކަމާށިއ،  ަބޔްާނ  ުދވުަހްނ    2020ސްެޕެޓނަްބރ    27ަފާރތްަށ  ަވަނ 

)ިތެންއ( ފަަހެރްއގެ ަމިތްނ ުފުރަސުތ ެދވަިފިއާވެނަކާމިއ، ާޤޫނީނ ަވކެީލްއ ޭބުންނވަާކަމްށ ުބުނުމްނ ެއ    3ެފިށެގްނ  

ށަްފއާިވީތާއިއ، ަމްއސަަލ  ުފުރަސުތެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ެދވަިފިއާވެނަކްނ ަޕރަސންަލ ޮކިމީޓިއްނ ފަާހަގޮކ

ެއްނިޓ  ދުަޢާވުކުރަމްށ  ަމްއޗްަށ  ަފާރުތެގ  އޮފަީހްށ  - ުހށެަހިޅ  ޖެެނރްަލެގ  ްޕޮރެސިކުއަޓރ  ޮކިމަޝުންނ  ޮކަރްޕަޝްނ 

  271ެގ    2014ޮފުނވަާފިއާވަކްނ ެއ ިމިންސްޓީރއްަށ ައްނގަާފިއވީާތ، ިމަކަމކީ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ވަަނ ަނނަްބުރަގިއވާފަަދ ުކަށކްަށވީާތ، ެއ ަފރްާތ ަވޒާީފިއން ަވިކކުުރަމްށ ިމިންސްޓރީ    18ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ  

ަވނަ އަަހުރގެ    2020އްޮފ ިއސާްލިމްކ އެެފާއްޒގެ ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ެމޭންޖަމންޓް އްެންޑ ިޑވެލްޮޕަމްނޓް ޮކިމީޓގެ  

ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ    2020ްނަބުރ  ޮނެވ  08ަވަނ ަބއްދުަލުވުމްނ ިންނމާފިައާވަކާމިއ، ީމެގ އުިތުރްނ    15

)ފެަހްއ( ުދވުަހެގ    5ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށން ަޖާވބާުދީރުވަމށް  272ގެ  2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ 

 ުފުރަސެތްއެވްސ ދަީފިއާވެނަކަމާށިއ،   

ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ(   271ެގ  2014ެގ ޮގުތަގިއ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  3ަވޒާީފެގ ުކުށެގ ަދަރަޖ 

ުކރާ    18 ަފާރުތްނ  ިލބިފިައާވ  ބެެލިނެވިރަކްނ  ާޤޫނެންއެގ  ެއ  ަދުށން  ާޤޫނެންއެގ  ބާަޔްނޮކށަްފިއާވ ފަދިައްނ  ަގިއ 
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ެގ ަޢމެަލްއ ކާަމިއ، އެފަަދ ުކެށއް    3ަތުޙީޤަޤުކްނ ުމަވްއޒުަފ ކެުށްއ ޮކށަްފިއާވަކަމްށ ސިާބުތުވަމކީ ކުުށެގ ަދަރަޖ  

ެއަކުމެގ ުކަޑ ބުޮޑ ިމަންށ ބަަލިއ، ަވޒާީފެގ ަފނިްތ ދްަށުކުރްނ، ަވޒާީފއްަށ ުނުކތްުނ ަމާނުކުރްނ ުނަވަތ  ޮކށިްފަނަމ  

ެއްނެމ ުފަރަތަމ ފަަހުރްނެވްސ ަގާވއުިދަގިއާވ ޮގުތެގ ަމތްިނ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނަކަމށް ެއ ާމއާްދެގ )ނ( ަގއި  

ަފާރުތެގ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަބޔްާނުކރާފަަދ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  ާމއާްދަގިއ  ަޢމަަލީކ އްިސވެެދްނެނުވުނ  ަވަނ    3 

ަވޒާީފިއްނ   ފަަހުރްނެވްސ  ުފަރަތަމ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެއޮގުތްނ  ަކާމިއ،  ަޢމެަލްއ  ުކުށެގ  ަދަރަޖިއެގ 

 ަވިކުކެރވާިދެނަކާމިއ،  

ބަަލިއ ޮކމީިޓިއްނ  ެއޗް.ާއްރ.ެއްމ.ީޑ  ގޭުޅޮގުތްނ  ަފާރާތ  ުހށެަހިޅ  ިންނމަާފިއާވ  ަމްއސަަލ  އެޅަުމްށ  ިފަޔަވުޅ   ،

ަމްއސަަލިއަގިއ، އަެފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ިންނމަާފިއާވ ިންނުމާމ ުގިޅެގން، ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރުމެގ ުކިރން  

  'ަޖާވބާުދީރުވަމށް ދަީފިއާވ ުފުރަސުތ' ަގިއ އެ ިމިންސްޓީރއަށް ިލުޔުމްނ ޮފުނވަާފިއާވ ަޖާވާބމެދު ޮގެތއް ިންނުމމްަށ

ެއްޗ.ާއްރ ެސްކަޝުންނ ލަަފަޔކްަށ އެދަިފިއާވީތ، ިމިންސްޓީރގެ ީލގްަލ ެއްންޑ ޮކްމޕަްލިއްންޓސް ުޔިނޓްުނ ާޤޫނީނ  

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ާޤޫނންުލ ުއޫޤާބަތީކ ާޢްނުމ ާޤޫނަނަކްށާވީތ ިޖނީާޢ ކްުށަތްއ ތުަހީޤުޤުކާރ  ؛ ލާަފ ދަީފިއާވަކަމާށިއ، ެއޮގުތްނ

ުކ އްެނމަެހިއ  ުގޭޅ  އާިދަރައަކްށެވްސ  އާިދާރަތާކިއ  ޮކްނމެ  ެއިއން  ާބުރ  ަދުއވުާކުރުމެގ  ތުަހީޤުގޮކްށ  ށަްތްއ 

ަމްއަޗްށެވްސ އްެނިޓ ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަތުޙީޤުޤުކުރަމށްފުަހ  - ިލިބެގްނާވަކާމިއ،  ޮކިމަޝުންނ  ޮކރްަޕަޝްނ 

ިޖނީާޢ ުކްށ ަތޙީުޤުޤުކާރ އާިދާރަތުކެގ  ާޤޫނންުލ ުއޫޤާބުތެގ ަދުށްނ ދުަޢާވޮކށިްދުނަމްށ އެދަިފިއުވުމްނ ެއނިގެގްނ ަދީނ  

- ަމްއަޗްށ މި ާޤޫނުނެގ ާބުރ ިހނގަާކާމިއ، އިަދ ަތުޙީޤުޤުކުރުމެގ ބުާރ ިލިބެގްނާވަކާމިއ، ޮކަރްޕަޝނެްގ ުކށަްތްއ އްެނިޓ 

އެފަަދ އިަދ  ޮފނަުވިއ  ކުޯޓަތކަށް  ދުަޢާވުކުރަމްށަޓަކިއ،  ަމްއސަަލަތއް  އެ  ަތުޙޤުީޤޮކްށ،  ޮކިމަޝުންނ    ޮކަރްޕަޝްނ 

ެއނޭގަކާމިއ،   އޮތަްކްނ  ާޤިއުމވަެފިއ  ޕެްރިސަޑްނެޓްއ  ިމަކުމަގިއ  ޮއުތުމން  ބަަލިއަގނަެފިއ  ޯކޓަުތުކން  ަމްއސަަލަތްއ 

)ުޖީޑޝްަލ   ރިޫލްނގެއްއ  ަމާނުކާރެނ  ެއަކްނ  ބާރޭުދ،  ަމްއަޗްށ  ުބުނެގ  ުބާނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެއޮގުތްނ 

ުކްނ އިައސަްފިއާވަކްނ ެއނެގން ނުެތުމްނާނއި އަދި ިމ ސަަބބްަށޓަަކިއ  ްޕެރިސަޑްނެޓއް( ެވސް މާިހަތންަށ ކޯޓު ުހުކަމ

ޮކރްަޕަޝްނ ޮކިމަޝަނށް ިދވިެހާރްއޭޖެގ ާޤޫނނުލުްޢޫޤަބުތ ަގިއ ަބޔްާނުކާރ ކްުށަތއް ތަޙީުޤުޤުނުކެރޭވެނަކަމްށ  - ެއްނިޓ

ުހްއަޖަތަކްށ ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކްނ  ުބާނ ޯކުޓެގ ެއްއެވްސ ިންނުމމްެއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަޖާވބާުދީރުވުމަގިއ،  
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ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، ީމެގ ިއުތުރން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ މްައަޗްށ ކޮށަްފިއާވ ުތުޙމަަތީކ ތުަހީޤަޤްށ ާސިބުތވެ،  

ިއ، ިމ  ޯކުޓ ަމރުހާަލަގިއާވ ަމްއސަަލައަކްށާވީތ އިަދ ަމްއސަަލިއެގ ުކޑަބުޮޑިމަންށ ބާަލިއުރެއ ުކަށީކ ިޖާނއީ ުކަށކްަށވަެފ

ުކަށީކ ަވޒީފޭާދ ަފާރާތިއ ުމަވްއޒާަފ ެދމުެދ ޮއްތ ިއތާުބުރ ެގއްލޭފަަދ ަކަމަކްށާވތީ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ އުިތަރށް  

ިސވްިލ   ިމޮގުތން  ެފްނަނަކާމއި،  ވާެދެނަކަމށް  ެގއުްލންތެަކްއ  އުިތުރ  މިިންސްޓީރައށް  ބަަހްއަޓއިިފަނމަ،  ަވޒާީފަގިއ 

ަގާވއުިދެގ   ިއުތަރށް    270ަސރިވްސެގ  ުމަވްއޒަަފުކ  ީވަނަމެވްސ  ރިޢަާޔްތުކިރަކުމަގިއ  އްަށ  )ށ(  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ެގއުްލްނ   ެއީއ މަަސްއަކަތްށ ުނަވަތ އެެހްނ ުމވްައޒުަފްނަންށ ުނވަަތ ަވޒާީފ އަދުާކާރަތަނށް  ަވޒާީފަގިއ ބެެހްއުޓްނ 

ވާިދެނަކްނ ެއނެގން ޮއނަްނަކާމިއ، ެއގުޮތްނ  ިލބާިދެނ ަކމްަށ ެފްނނަ ޙަާލުތގިައ ެއ ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފިއން ަވިކުކެރ

ޮކަރްޕަޝން ޮކިމަޝަންށެވްސ ބަލުަދ ައރާ  - ާޤޫނނުލުްޢޫޤާބަތީކ ެއ ާޤޫނުނގެ ަދުށްނ އެ ާޤޫނުނެގ ބެެލިނެވިރކްަނ ެއްނިޓ 

  ޮކަރްޕަޝްނ ޮކމަިޝްނެގ ިންނުމުމެގ ަމްއަޗްށ ރާިޢަޔްތޮކްށ ަމްއސަަލ- ާޤޫނެންއަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނނާތާީއިއ، ެއްނިޓ 

ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއަޗްށ ތުަހީޤަޤްށ ާސިބުތވަެފިއާވ ތުުހަމަތކީ ާޤޫނެންއެގ ަދުށްނ ެއ ާޤޫނެންއެގ ބެެލިނެވިރަކން  

ިލބަިފިއާވ ަފާރުތްނ ޮކށަްފިއާވ ތުަޙީޤެޤްއަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނާނީތ އިަދ މަަދީނ ިފަޔަވެޅްއ ެއުޅަމްށޓަަކިއ ާސިބުތުކުރމަށް  

ުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއަޗްށ ެއޭޅެނ ިފަޔަވެޅްއ ަކމަށް ޮބަޑްށ ުބަރެވެވީނ  ޭބުންނާވ ިމްނަގނޑްަށ ބާަލިއ

ަވަނ ާމއާްދެގ    271ެއްޗ.ާއްރ.ެއްމ.ީޑ ޮކމީިޓިއްނެވްސ ިންނމަާފިއާވ ފަަދިއްނ، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދެގ  

ިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކރަުމްށ ެފްނަނަކމަށް  ވަަނ ންަނަބުރެގ މްައަޗްށ ރާިޢޔްަތކްޮށ، ަމްއސަަލ ުހށެަހ  18)ނ( ެގ  

 ލާަފ ދަީފިއާވަކަމާށިއ،  

ިއްސެވ ަބާޔްނުކެރުވނު ެއްނމެހިައ ަކްނަކމާ ުގިޅެގްނ އަެކްނަކމްަށ ރާިޢޔްަތޮކށް، ަމްއސަަލ ހުށަހިެޅ ަފާރުތގެ ސޫުލީކ  

ާށިއ، ެއ ރޯިޕުޓަގިއ ފަާހަގޮކށަްފިއަވީނ،  ަމްއސަަލިއެގ އާިދީރ ަތުޙީޤުޤ ރޯިޕެޓްއ މިިންސްޓީރިއްނ ެއކަުލވާލަާފިއާވަކަމ

ަވަނ ުދވުަހ ައްނގަާފިއީވަނަމެވްސ ަވިކ ެއްއެޗްއ    2020ެސޕެްޓްނަބުރ    27ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަބާޔްނ ިދުނަމްށ  

ަވަނ ުދވުަހ ީއެމއިލް މުެދެވިރޮކްށ ެއ    2020ެސްޕޓްެނބަރ    30ާންނާގ ާހިޒުރވަެފިއުނާވަކާމިއ، ަބާޔްނ ިދުނމްަށ  

  01ައްށ ާހިޒުރވަުމްށ ެއްނުގުމްނެވްސ، ަވިކ ެއއެްޗްއ ާންނާގ އުެދވުަހެވްސ ާހިޒުރވަެފިއުނާވީތ،    13:00ެގ  ުދވުަހ

އުެދވުަހ    2020ޮއްކޫޓަބރު   އްެނުގުމްނ  މުެދެވިރޮކށް  ީއެމއްިލ  ާހިޒުރވަުމްށ  ަބާޔނިްދުނމްަށ  ުދވުަހެވްސ  ަވނަ 
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ްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ުބުނުމްނ ެއ ުފުރަސުތެވްސ  ާހިޒުރުވަމށްފުަހ، ަވކެީލްއ ަހަމެޖްއުސަމްށ ޭބުންނާވަކަމ 

ެދުވުނަކާމިއ، އިަދ ަވކަީލާކެއކު ބާަޔނިްދުނަމްށ ާހިޒުރާވނެ ުދވެަހްއެގ ޮގުތަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރްތ އްިޚިތާޔުރުކރީ  

ަވަނ ުދވަހު    2020ުރ  ޮއްކޓަޫބ  01ަވނަ ުދަވްސަކަމްށުވުމްނ، ެއގަޮތށް ަހަމޖެހަިފިއާވަކްނ    2020ޮއްކޓަޫބުރ    06

ެއްނގުުނަކަމާށިއ، އިަދ     05ަބާޔްނެނުގމްަށ ަހަމެޖްއިސ ަބއްދުަލުވުމަގިއ ައނަގބުަހްނ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް 

ަވަނ ުދވުަހ ަބާޔން ިދުނަމްށ ަމްއސަަލ    2020ޮއްކޫޓަބުރ    06ަވަނ ުދވުަހ ީއެމއްިލ މުެދެވިރޮކްށ    2020ޮއްކޫޓަބުރ  

ާހިޒ   2020ޮއްކޓަޫބރު    07ުރުވަމށް ައްނގަާފިއީވަނަމެވްސ ަބާޔނިްދނަުމްށ ާހިޒުރުނެވޭވެނަކާމއި،  ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް 

ަވަނ ުދވަަހށް ބަދުަލކޮށިްދުނަމށް ޯފުނ އިަދ ީއެމއިލް މުެދެވިރޮކށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާތް އުެދުނަކަމާށިއ، ަނަމެވްސ  

 ުފުރަސުތ ެދވަިފިއާވތީ އުިތުރ ުފުރސެަތްއ ެދެވން ންެތަކން  )ިތެންއ( ފަަހެރްއެގ މިަތްނ   3ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތށް  

ަގިއ ީއމެއްިލ މުެދެވިރޮކްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ އްެނުގުނަކާމިއ، މިިންސްޓީރެގ އާިދީރ    2020ޮއްކޓަޫބުރ    07

ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް  ަތުޙީޤަޤށް ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރުތެގ ަމްއޗަށް ތުުހމުަތުކެރޭވ މްައސަަލ ާސިބުތވަެފިއވީާތ،  

ަވަނ ުދވުަހ ޭބްއިވ    2020ިޑެސނަްބުރ    23ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝަންށ ޮފުނުވަމްށ  

 ަވަނ ަބއްދުަލުވުމްނ ިންނމަާފިއާވަކަމާށިއ،    20ިމިންސްޓީރެގ ެއްޗ.ާއްރ.ެއްމ.ޑީ ޮކިމީޓެގ  

ަވިކުކުރުމ ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ުއސުޫލަތާކިއ،  ަމްއސަަލ  ަކނަޑެއޅަިފއާިވ  ާޤޫނުނަގިއ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަގިއ، 

ަނނަްބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ަޤިޟްއާޔަގިއ    HC-A/134/2011ޤިަޟްއާޔާއިއ،    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

ަކނަޑައޅަާފިއާވ ުއސުޫލަތކާ ެއއޮްގަތށް ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކމަިޝުންނ ަޢމުަލޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ، އެެހީނ ަމްއސަލަ  

ޢަދުުލެވިރަކްނ  ުހ ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއން  ަފރްާތ  ށެަހިޅ 

ަވނަ ާމއާްދެގ    513ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަކަމާށިއ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ ަމްއޗްަށ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ާޤޫނނުލުްޢޫޤާބުތެގ  

ޮކަރޕަްޝްނ ޮކިމަޝުންނ  - ރްަލެގ އޮފީހަށް ޮފުނވަާފިއާވަކން ެއްނިޓ )ށ( ެގ ދުަށން ދުަޢާވުކުރަމށް ޕޮްރެސިކުއަޓރ ެޖެނ

ިމިންސްޓީރ އޮފް ިއސާްލިމްކ އެެފާއަޒްށ ޮފުނވަާފިއވާ ިލުޔުމްނ ެއނޭގީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރުތެގ މި ަޢމަަލީކ  

ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ    ަވނަ ަނނަްބރަުގިއ  18ަވނަ ާމއާްދެގ )ނ( ގެ    271ގެ    2014ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ިދވިެހ ިސވްިލ ސަރިވްސެގ ަގާވިއުދ    2020ޮނެވނަްބުރ    08ުކެށްއ ަކުމަގިއާވތީ،  
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ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ޭދްނޖޭެހ ަޖާވބާުދީރުވުމެގ ުފުރަސުތ ިދުނަމށްފުަހ، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ    272ެގ    2014

ަވަނ ަނނަްބަރށް ރާިޢަޔްތޮކށް، ިދވިެހ ިސވްިލ ސަރިވްސެގ ާޤޫނުނެގ    18ގެ    ެގ )ނ(   271ގެ    2014ަގާވއުިދ  

ަވަނ ަންނަބުރެގ ަދުށްނ އާޭނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ    3ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    47

ަމާށިއ، ެއގުޮތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ާޤިއުމޮކށަްފިއާވެނަކަމާށިއ އިަދ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނެވްސ ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވެނަކ

ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރުމެގ ުކިރްނ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމށް ިންނުމުނ ަކނަްތއަްތާކ ގިުޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  

ިއުޖރީާޢ   ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ދަީފިއާވީތ  ުފރަުސުތ  ަޖާވބާުދީރުވުމެގ  ަފާރަތްށ 

 ދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަކަމެށެވ.  ަޢ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ    ، އޭެދޮގްތ ަކަމްށ ބުނަެފިއަވީނަރްއުދިވ ަފާރުތްނ  ާލަގިއ، ަމްއސަަލ  ިމ ަމްއަސ .4

ަވަނ ަންނަބރަށް    18ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    271ެގ    2014ަވިކޮކށަްފިއަވީނ، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނެގ  ިރ ަދުށން    03ވަަނ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    47ާޢަޔްތޮކށް، ިދވެހި  ވަަނ ަނނަްބުރގެ 

އަދި   ަކނަޑައަޅއިިދުނަމާށިއ،  ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމްށ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ،  ަމުއޟީޫޢ 

ރާ އިޢަާދޮކށިްދުނަމށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަމްއަޗށް  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އެދޭފަަދިއްނ ަވޒާީފ ައނުބ

 ައުމުރުކާރެނ ާޤޫނީނ ަހަމެއްއ ންެތަކަމށް ަކނަޑައަޅއިިދުނމެަށެވ.  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލްނ ަމުއޟީޫޢޮގުތން ަފިއސާަލެއްއ ުކުރުމެގ ުކިރްނ،   ަގިއ، ިއަމްއސަަލިމ   .5

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަވޒާީފައްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތން ުމަވްއޒަަފުކ ަހަމަޖްއަސއިިފަނަމ،   ަފާރުތްނ

އަނުބ އުަލްނ  ަވޒާީފ  ެގނިްދޔަ  އާަދުކަރުމން  ިންނެމވި  ަފާރްތ  ްޓަރިއިބއުނުަލްނ  ަވޒާީފއާބޭެހ  އިޢަާދުކުރަމްށ  ރާ 

ަކުމަގިއިވަޔްސ ެއ ައުމުރ ަތނީްފުޒުކުރުމެގ އްިހިތމުާލ ެގއްލާިދެނީތާއިއ ެއަކުމެގ ަސަބުބްނ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް  

ެވެގނާްދެނީތ،   ެގއުްލްނަތެކްއ  ިމއިޢަާދުނުކެރޭވެނަވުރެގ  ްޓަރިއިބއުނުަލްނ  ިންނުމެމްއ  ަގިއ  ިއަމްއސަަލ   ަވޒާީފާއބެހޭ 

ިންނުމުމެގ ުކިރްނ ުނަވަތ އެެހން ޮގެތްއ ަކނަޑައޅަނެްދްނ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އާަދުކަރުމްނ ެގނިްދަޔ ަމާޤަމްށ  

  ާދިއީމ ުމަވްއޒަަފުކ ަޢްއަޔުނ ުނކުުރަމާށިއ، އެ ަމާޤަމށް މަީހުކ ައއަްޔުނުކުރުމެގ ޮގުތން ެއްއެވްސ ފަިޔަވެޅްއ ޭނުޅމާަށިއ، 

އެެފައރްޒައާށިއ   ިއސާްލިމްކ  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ  ޭނުޅމްަށ  ިފަޔަވެޅްއ  ެއްއެވްސ  ޮގަތަކްށ  ެގއްލާިދނެފަަދ  ާމާޤުމ  ެއ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
 VTR/2021/157މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު  هللاޢަބަދު އިބްރާހީމް
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ައުމެރްއ ެނރިެދުނަމްށ ަމްއސަަލ  ައުމުރޮކްށ  ަމްއަޗްށ    ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަވުގތީ 

ައ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ އުެދަމްށ ަޝރީުޢ  ަނަޒުރުކުރުހށެަހިޅ  ާޤޫނީނޮގުތްނ  ްޓަރިއިބުއންަލގެ  ިދ  ަވޒާީފއާބޭެހ  ޮކްށ، 

'ަވގީުތ2021ޮއަގްސޓު    VTR/VA/2021/33   (16-200ަންނަބުރ     ަމްއސަަލިއަގއި   އެދުުނ  ައުމަރްށ   ( 

  ، ިޑާޕްޓަމންްޓެގ  އެެފާއްޒ  ިއސާްލިމްކ  އެެފާއްޒެގ،   ިއސާްލިމްކ  އްޮފ  ގްޮތ' އްިނ، ިމިންސްޓީރ  ިންނިމ  ްޓަރިއިބުއނުަލްނ

  ަމާޤަމްށ  ޑެިރްކަޓރެގ  ެސްކަޝްނެގ  ިޑވޮެލްޕަމންްޓ   އިންްފާރްސްޓަރްކަޗރ   ެއންޑ  ައއުޤުާފ  ިޑިވަޜން،   އެެފާއްޡ   ޮމްސްކ

  ަވުގީތ  ަފާރުތްނ   ހުށަހިެޅ  ްއސަަލަމ  ެއނެގްނޮއަތތީ،   ބަދުަލޮކށަްފިއާވަކްނ   ުމަވޒަަފުކ  އެެހްނ   ަގިއ  2021  ޫޖްނ   30

  ުހށެަހޅި   ަމްއސަަލ  ާއިއ  ުބަރެވޭވީތ  މުެދެވިރވަެފިއާވަކަމްށ  މާިހުރ  ޙަާލެތްއ  ޫންނ  ޙާލުަތ   ޮއްތ  އުެދުނިއުރ  ައުމަރްށ

  މާިހުރ  ަމާޤަމްށ  ެގނިްދަޔ  އާަދުކަރުމްނ  ަފަރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެނރިެފަނަމ  ައުމެރއް   އެދަިފިއވާފަަދ  ަފާރުތްނ

  ަފާރުތން   ސަޢުީދެގ هللاަޢބުްދ  އްިބރީާހްމ  ޭވީތ، ުބަރެވ  ިލޭބެނަކމްަށ  ުއިނަކްނ  ަމސްލަަހަތްއ  ަފާރުތެގ  ައްއަޔުނޮކށަްފިއާވ

 ަކނަޑައޅަާފިއާވެނެއެވ.   ެންތަކުމަގިއ   ަތެންއ  ެނރެެދޭވެނ  ައުމެރްއ  ަވުގީތ  ފަަދ  އެދަިފިއާވ

މައްސަލައިގައި،   .6 ވަކިކުރުމަށްފަހުމި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކޮމިަޝންގެ  ،  މައްސަލަ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ޖަވާބު' (  2021ޖުލައި    15)  ER/INDIV/2021/188-188  ނަންބަރު ސިޓީގެ  ފޮނުވާ  މީހުން  'އަމިއްލަ 

ތީ، މި ފިޔަވަޅުގެ އަންގާފައިވާ   އެޅުމަށް ނިންމާފައިވަކަންފިޔަވަޅެއް    ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ރިކޮށްމެދުވެ 

ބަލައި ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ  މައްސަލައަކީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  

ވަކިކުރަން ނިން ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި ފަރާތް  އަޅާމައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ  ފައިވާ  މާ 

ފިޔަވަޅަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އަދި މި ފިޔަވަޅަކީ  

ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާޢީ ފަރާތުން  ސަޢީދުގެ  هللا ޢަބްދުއިބްރާހީމް  ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި  ބާޠިލް  

ނަޒަރުކޮ ނަންބަރު  ނުކުތާއަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޑިސެންބަރު   VTR/IJ/2021/55  (16-200ށް، 

'އިޖުރާއީގޮތުނ2021ް އިން    ނިންމި  (  ނަންބަރު ސިވިލް  ގޮތް'  ކޮމިަޝންގެ                         ސަރވިސް 

188-ER/INDIV/2021/188  (15    ިއަމިއްލަ މީހުން ފޮނުވާ ސިޓީގެ ޖަވާބު' މެދ2021ުޖުލައ' ) ްވެރިކޮށ 

ފިޔަވަޅެ ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  ނިންމާފައިވާކަމަށް    އްމައްސަލަ  ފަރާތުން  އެޅުމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 
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ލިޔުމަކީ   މި  ދީފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ފަހުން  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކަންކަމަކީ،  ލިޔުމަކަށްވެފައި،   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިކުރެވުނު  މިލިޔުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދި   ނުވާތީއާއި،  ކަންތައްތަކަކަށް  ގުޅުންހުރި  ލިޔުމުގައި  ސަބަބާ  މައްސަލަ  ފިޔަ ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި  ވަޅެއް 

ނެތަތީ އެނގެން  އަޅާފައިވާކަން  ފަރާތާމެދު  ނަންބަރު  ހުށަހެޅި  ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް   ،188-

ER/INDIV/2021/188  (15    ިއަމިއްލަ މީހުން ފޮނުވާ ސިޓީގެ ޖަވާބު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2021ޖުލައ' )

އް ނޫންކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،  ލައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެރެއިން ބަމި މައްސަލައިގެ ތެ ކަންކަމަކީ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމާ އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް  އަދި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފިޔަވަޅަކީ ބާޠިލް ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް    އާއި އަދި މިއަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްކަމުގަ

ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައިގެ މަޢުޫޟގެ ތެރެއިން،  ފަރާތުން އިޖުރާއީ ނުކުތާ ނަގާފައިވީނަމަވެސް، މިކަންކަމަކީ،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    އެދިފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށްވާތީ،ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

 ގައި އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއްކަމުގައި ބަލައިގަންނާނެ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތްކަމު  އްކަންތައްތަ  ނަގާފައިވާ މި  ފަރާތުން

 ފައިވާނެއެވެ. ކަނޑައަޅާ

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ  މު .7

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

ބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ  ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލި  28އުފުލުމުގެ ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި  ސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތު

އޮތުމުން   27ާޤނޫނުގެ    އެ ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ޢަބްދު   ، ވަނަ  ހުށަهللا އިބްރާހީމް  މި ސަޢީދު  ހަޅާފައިވާ 

މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި 

 ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ޒިންމާއެއްފަރާތުގެ މައްސަލަ ރައްދުވި 

ަމްއސަަލެއްއަގިއުހ  ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .8 ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ  ުމަވްއޒުަފ ަވ  ، ށެަހޅޭ  ޒާީފިއން 

ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ ެއަކީށގްެނާވ ަސަބެބްއ ޮއެވެގނޯްތ ބެލުުމަގިއ ެދ ުއްނުސެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
 VTR/2021/157މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު  هللاޢަބަދު އިބްރާހީމް

                                             

 

36 ގެ  15 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:  
 

 

 (procedural fairness)އިަދ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ  

 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރަމްށ ަވޒާީފ ދޭ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، މޮިގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސބަަބަކްށުވުމގެ    ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކރާ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ

ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއެްގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއންމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  

ިއްނ ަވިކުކުރަމށް ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ  ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފ  ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖެހޭ   ،ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ުތެގ  ޯކޓްުނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއ 

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުން، މި މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި   .9

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ   ާޤނޫނާއި  ނިންމުމަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންތޯއާއި، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މަޢުޫޟއީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ 

އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ 

ށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ހުށަހެޅުނު ހެކީގެ ހެކިބަހަށާއި، މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ރައްދުވި ފަރާތުން ހު

ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ނަންބަރު  9.1 ކޮމިަޝންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

(2)CSC/2021/006677   (30    ްވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް' އަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ  2021ޖޫނ' )

ފަރާތް   ވަޒީފާއި  2021ޖޫން    30ހުށަހެޅި  އޭނާ  އަދި  ވަކިކުރެވުނުކަމާއި،  ވަޒީފާއިން  ދުވަހު  ން  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(   271ގެ    2014ވަކިކުރެވުނު ސަބަބެއްކަމުގައި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    47ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނުގެ    18ގެ  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކަމަށް މި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  3

ވަނަ   3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    47)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( ގެ    2007/5ާޤނޫނު ނަންބަރު   9.2

ނަންބަރަށް ބެލުމުން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، ދިވެހި  

، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންއަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވިކަން

ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ  މަސައްކަތްކުރާ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ދިވެހި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ނަންބަރަށްވަނަ   18ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    271ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤގަވާއިދު   9.3

ބެލުމުން، ާޤނޫނެއްގެ ދަށުން އެ ާޤނޫނެއްގެ ބެލެނިވެރިކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ކުރާ ތަޙުީޤަޤކުން މުވައްޒަފަކު  

ގެ ކުށެއްކަމާއި، މި ދަރަޖައިގެ ކުށެއް  3ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ސާބިތުވުމަކީ، ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖައިގެ 

ޑުމިނަށް ބަލައި، ވަޒީފާގެ ފަންތި ދަށްކުރުން، ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުރުން  ކޮށްފިނަމަ، އެ ކުށެއްގެ ކުޑަބޮ

ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މަތިން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  ފަހަރުންވެސް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ނުވަތަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހުށަހަޅާފައިވާ،   9.4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ނަންބަރު-އެންޓި މައްސަލަ  ކޮމިަޝންގެ                    ކޮރަޕްަޝން 

123-R(PIRU)-2020/788 ،123-C4/142/2020/6  (21    މައްސަލަ  2020ސެޕްޓެންބަރ'  ،)

ނިންމިގޮތް އެންގުން' އަށް ބެލުމުން، މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް  

މި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާގެ ގޮތުގައި، 'މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން   އިސްލާމިކް އެފެއާޒްކަމާއި،

އެއްބަސްވުމުގައި   ވެފައިވާ  ކޮންސްޓްރަކްަޝންއާއެކު  އެސް.ޖޭ  އިމާރާތްކުރުމަށް  މިސްކިތް  ދާރުއްޒިކުރާ 

ރިޕޯޓު މި  މިފަދައިން  މައްސަލަ'  ބުނާ  ހުރިކަމަށް  ކަންތައްތަކެއް  މަގުފަހިވާ  ގައި ކޮރަޕްަޝނަށް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މި ރިޕޯޓުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅިގެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ  

 ؛ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު

ިމިންސްޓީރިއން   9.4.1 އެ  ހުޯދަމްށ  ަފާރެތއް  ަމަސްއަކްތކޮށޭްދެނ  ިއާމާރްތުކުރމެުގ  ިމްސިކތް  ިޒުކާރ 

ހޯދަާފިއާވިއުރ،  ެވިރެޔއެްގ    ްޕޮރޯޕސްަލަތްއ  ެސްކަޝްނެގ  ެއނޯްޑވަްމްންޓ  ިމިންސްޓީރެގ  ެއ 

ަފރުާތްނ ަހިއިސްއަޔުތްނ،   ހުށެަހިޅ  ަމޝްރުޫޢ    ަމްއސަަލ  ިމ  ކްޮންސްޓަރްކަޝަނށް  ެއްސ.ޭޖ 

ިމިންސްޓީރއާ   އެ  ުކުރަމްށ  ިއމާާރްތ  ިމްސކްިތ  ިޒުކާރ  ަމަސްއަކްތޮކށަްފއާިވީތާއިއ،  ަހވުާލުކުރަމްށ 

ެއްސ.ޭޖ ޮކްންސްޓަރްކަޝްނާއ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ެއްއަބްސުވާމ ޚިލަާފްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ިބން  

ޮސިއޮކ ިލުޔުމަގިއ  ޮކްންސްޓަރްކަޝްނާއ  ަހވުާލުކާރ  ެއްސ.ޭޖ  ބްިނ  ުހިރ  ިމްސިކްތ  ިޒުކާރ  ްށ، 

އޮފަީހށް   ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ  އެެފާއުޒްނ  ިއސާްލިމްކ  އްޮފ  ިމިންސޓީްރ  ަހވުާލޮކށަްފިއާވީތާއިއ، 

ަންނަބުރ   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  2018ާމިރުޗ    B2/1/2018/17   (4-142ޮފުނވަާފިއާވ  ( ސީިޓަގިއ 

ކްޮންސްޓަރ ެއްސ.ޭޖ  އެ  ޮގަތށް  ިއާމާރްތކޮށިްދުނަމށް  ިމްސިކތް  ިޒުކރާ  ްޕޮރޯޕސްަލަގިއ  ކަްޝްނެގ 

ަފާރުތްނ ިހަމނަާފިއަވީނ އެ މަޢޫުލާމުތަތްއ އެ ަފާރތްަށ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ީދެގްނަކާމިއ،  

ޭބންުނާވެނ   ޮކްނމެެހްނ  ްޕޮރޯޕސަލަްތުކަގިއ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ިއާމާރްތުކރަުމްށ  ިމްސިކްތ  ިޒުކާރ 

ުތަތްއ ިހަމނަާފިއުނާވިއުރ، ެއްނޯޑްވަމްންޓ ެސްކަޝްނެގ ވިެރެޔްއެގ ަހިއިސްއަޔުތްނ ަމްއސަަލ  މަޢޫުލާމ

ުހށެަހިޅ ަފާރތް އެ ްޕޮރޯޕސަލްތާަކ ުގޅޭ ެޓްކިނކަލް ިރޕެޯޓްއ ތްައާޔުރޮކްށ، ެއ ރޯިޕުޓަގއި ެއްސ.ޭޖ  

ަފއާިދ ެއްނެމ  ަދއަުލަތށް  ަހވުާލުކުރަމީކ  ަމސްައަކްތ  ެއ  ގްޮތަކމްަށ    ޮކްންސްޓަރްކަޝަންށ  ޮބުޑ 

ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ އެ ުކނުްފްނޏްަށ ާނާޖިއޒު ަފއާިދެއްއ ހަޯދއިިދނަުމްށަކަމށް ުކެރޭވ ތުުހަމތާ ުގިޅގްެނ  

 ޮކރްަޕަޝްނ ޮކިމަޝްނެގ ަތުޙީޤަޤްށ ފަާހަގުކެރުވުނ ކްަނތްައަތަކށް ބާަލިއުރ،  - ެއްނިޓ

ޭބންުނުކެރޭވ ަވަރށް އެ ިމްސިކްތ    ަވނަ އަަހުރެގ ަރަމާޟން މުަހެގ ުކިރން ިޒުކާރ ިމްސކްިތ   1439 9.4.2

ހުޯދަމށް   ޮކްންޓެރކަްޓެރްއ  ަމަސްއަކަތށް  އެ  ޭބުންނވީާތ،  ންިނަމްނ  ަމަސްއަކްތ  ިއާމާރްތުކުރުމެގ 

ިމިނސްްޓރިީއްނ   ެއ  ގެނިްދުޔަމްށ  ުކިރައްށ  ުއސުޫލްނ  ެނޯގިސޭއަޝްނގެ  ަޑިއެރްކްޓ 
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ިޒުކާރ އެދަިފިއަވިނޮކްށ،  އޮފުީހަގިއ  މްިސިކްތ  ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ުބިރއްަށ  )ދަިހެއްއ(    10 

  10ަވަނ ަފްނގިފާިލ    6ިއާމާރްތުކުރުމެގ ްޕޮރެޖްކްޓ ބިލްްޑ ެއްންޑ ޮއަޕޭރްޓ ުއސުޫލްނ ިއާމާރުތެގ  

އަަހުރ ުދވުަހެގ ުމއަްދަތަކްށ ޮކްންޓެރްކަޓރްަށ ީދެގްނ ުމިޅ ިއމާާރަތްށ ިހނާގ ަޚރުަދ ަސުރާކުރްނ  

ަމްޝޫރ   ަގިއ   2018ުރައީރ  ފުެބ  18ުޢ ުކިރައްށ ެގނިްދުޔަމްށ  ައނުބާރ ަދްއަކްނ ުނޖޭެހ ގަޮތށް 

ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފުީހްނ ެއ ިމިންސްޓީރައްށ ެއްނުގާމ ުގިޅެގްނ، ެއ ަމަސްއަކްތ ައވަހްަށ  

ެފުށަމްށ ާޢްނުމކްޮށ ބަީލމްަށ ުހޅާުވނަުލިއ ޮކްންޓެރްކަޓެރްއ ހުޯދމެުގ ަމަސްއަކްތ ުކިރައށް ެގނިްދޔުުމެގ  

އިެދ ިއސާްލމްިކ  ުހއަްދައްށ  އްޮފ  ިމިނސްްޓީރ  އޮފަީހްށ  ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ފަަހަރށް  ެދަވނަ   

ަގިއ ިސީޓ ޮފުނވަާފިއީވަނަމެވްސ، ެއަކްނ ެއގޮތްަށ ުކުރުމެގ ުހއަްދ   2018ާމިރުޗ    04އެެފާއުޒްނ  

ްޕރޯޮޕސެަލްއެގ މަޢޫުލާމުތ ިހަމަނިއ ެއ ިތްނ ަފާރުތެގ ްޕޮރޯޕސްަލެގ ެތެރއްިނ    03ނިުލެބީންސ،  

ަސުރާކަރްށ ެއްނެމ ުލިއޮގްތ ުހށަަހޅަާފިއަވީނ ެއްސ.ޭޖ ޮކްންސްޓަރްކަޝުންނަކްނ ަބޔްާނޮކށަްފއާިވ  

 ެޓްކިނކްަލ ިރޕެޯޓްއ ަތްއާޔުރކޮށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަްކްނ ތުަޙީޤަޤްށ ެއނގަިފިއާވީތާއއި،  

ްޕޮރޕޯސްަލ 9.4.3 ހޯދަާފިއާވ  ޮކްނޮގަތަކށް  ކިިހެނއް  ްޕޮރޯޕސްަލތަަކީކ  މިިންސްޓރެީގ  ެއ  ެއ  ަތެކްއަކްނ 

ެރޯކުޑަތުކްނ ެއނެގްނ ނުެތުމްނނިާއ، ެއ ިތްނ ްޕރޯޮޕސްަލެގ ެތެރިއްނ ެއްސ.ޭޖ ޮކްންސްޓަރްކަޝްނެގ  

ެގނާްދެނޮގްތަކމްަށ   ުކިރައްށ  ަމްޝރުޫޢ  ިއާމާރްތުކުރުމެގ  ިމްސިކްތ  ާދުރްއިޒުކާރ  ްޕޮރޯޕސްަލަގިއ 

ައށް ެގނިްދުޔމަށް ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފުީހްނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ އެ ަމްޝރުޫޢ ަސުރާކުރްނ ުކިރ

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ޮގތްަށަކްނ ެއނގްެނ ޮއްނާނީތާއއި، ަސުރާކުރްނ ެއ ަމްޝރުޫޢ ުކިރައްށ ެގނިްދުޔަމްށ  

ިއސާްލިމްކ   އޮފް  ިމިންސްޓރީ  އޮފާީހިއ  ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ަހަމެއަކނި  ޮގަތކީ  ިންނމަާފިއާވ 

ާޢްނުމޮކށަްފިއުނާވ މަޢޫުލާމަތަކްށާވީތާއއި، ެއ މަޢޫުލާމުތ  އެެފާއާޒ ެދމުެދ ބަދުަލ ުކެރވަިފިއާވ އިަދ 

ެއްސ.ޭޖ ޮކްންސްޓަރްކަޝްނެގ ޕޮްރޯޕސްަލަގިއ ިހަމނަާފިއާވަކާމިއ، އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ  

ތުަޙީޤަޤްށ ޮއްނަނަކން  ުގުޅެމްއ  ުފުށައރާފަަދ  ަމސަްލަޙުތ  ދެމުެދ  ޮކްންސްޓަރްކަޝާނ    ެއްސ.ޭޖ 

 ފަާހަގުކެރޭވީތާއިއ،  
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ހޯދަާފިއާވ   9.4.4 ޮކްންސްޓަރްކަޝްނާއިއ  )ިތެންއ(    3ްޕޮރޯޕސްަލަތއް  ެއްސ.ޭޖ  ެތެރިއްނ،  ުކނުްފީނގެ 

ުކނުްފިނަކން ތުަޙީޤަޤްށ  )ޭދެއއް(    2ަޑބިްލުއ ެއންްޑ ޯއަވރީސސް ޕވޓލޓޑ ައކީ ުގުޅން ޮއްނނަ  

 ުހށަަހޅަާފިއާވ ްޕޮރޯޕސްަލައީކ  ެއނޭގަކާމިއ، އިަދ ީސ.ެއްމ.ީސ.ޫޔ ިއްނިޖިނައިރްނގ ކޯ ިލިމެޓޑްުނ

ަވނަ އަަހުރ ެއ ކުނުްފްނާޏިއ ިމިންސްޓީރ އޮފް ިއސާްލިމްކ އެެފާއާޒ ެދމުެދ ުކެރވަިފިއާވ    2016

މާުޢމާަލުތަތެކްއެގ ެތޭރަގއި ިހެމޭނ ްޕރޯޮޕސެަލްއ ަނަމެވްސ، މި ތްިނ ުކނުްފީނގެ ްޕރޯޮޕސްަލަތުކަގއާިވ  

ަފާރުތ ިތން  ެއ  ިހަމަނިއ  ުލިއޮގތް  މަޢޫުލާމުތަތްއ  ެއްނެމ  ަސުރާކަރްށ  ެތެރއްިނ  ްޕޮރޯޕސްަލެގ  ެގ 

ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފަީހްށ ެއ   ުހށަަހޅަާފިއަވީނ ެއްސ.ޭޖ ޮކންްސްޓަރްކަޝްނަކްނ ަބޔްާނޮކށް 

ަދްއަކްނކަަމްށ   ްޕޮރެސްސެއްއަކްނ  ޮކްމެޕޓިިޓވް  ްޕޮރެސްސައީކ  ެއ  ޮފުނވަާފިއަވީނ  ިމިންސްޓީރްނ 

 ީތާއިއ،  ަތުޙީޤަޤްށ ޤަބުޫލުކެރޭވ

ެއ ްޕޮރޯޕސްަލަތއް ހުޯދުމަގިއ ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިއސާްލިމްކ އެެފާއުޒްނ އެފަަދ ަމަސްއަކްތތުަކަގިއ   9.4.5

ަޢމީަލ ޮގުތްނ ަބިއެވިރާވ ެއްއވްެސ ުމަވްއޒަަފުކ ަބިއެވިރވަެފިއވަާކްނ ތުަޙީޤަޤްށ ލިބަިފިއާވ ެއްއެވްސ  

ިލެޔކުިޔްނ ިމިންސްޓީރެގ  ެނތްކްަނ  ެއނެގން  ބުަހްނ  ިލެޔިކުޔަމުކްނ  ަފާރތަްތުކެގ  އެ  ތަކްުނާނިއ، 

ެއނެގްނ ޮއުތުމްނާނިއ، އިަދ ިމއީ ިމިންސްޓީރަގިއ ާޢްނުމޮކްށ ަކނުްކާރ ުއސުޫލޫންނަކާމިއ، އިަދ ެއ  

ަމަސްއަކްތ ެއްސ.ޭޖ ޮކްންސްޓރްަކަޝްނާއ ަހވުާލޮކްށ، ިޒުކާރ މްިސިކްތ ިއާމާރްތުކުރަމށް ވަެފިއާވ  

ިމިންސޓީްރ ޮއ ިއޚިްތާޞްޞ ެތޭރަގއި ނިުހެމޭނ  ެއްއަބްސުވާމ ޚިލަާފށް  ްފ ިއސާްލިމްކ އެެފާއްޒގެ 

ޮސިއޮކށަްފިއަވީނ   ިލުޔުމަގިއ  ަހވުާލުކާރ  ިބްނ  ޫދުކުރަމްށ  ޮކްންސްޓަރކަްޝަންށ  ެއްސ.ޭޖ  ިބެމްއ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަކަމށާްވީތ، ޭއުރ ިއސާްލިމކް ިމިންސޓީްރެގ ެއްނޯޑްވަމްނޓް ެސްކަޝނެުގ  

ވަަނ    513ަމްއޗްަށ، ިދވިެހާރއޭްޖެގ ާޤޫނންުލުއޫގާބުތެގ    ަލ ުހށަހިެޅ ަފާރުތެގަމްއަސެވިރަޔަކްށ ުހިރ  

ާމއާްދެގ )ށ( ެގ ދުަށްނ ދުަޢާވުކުރަމްށ ްޕޮރެސިކުއަޓރ ެޖެނރްަލެގ އޮފަީހްށ ޮފުނުވަމްށ ިންނިމަކާމއި،  

 އިަދ،  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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ްޕރޯޮޕސްަލަގިއ    ިޒުކާރ ިމްސިކތް ިއާމާރްތުކުރުމގެ ަމްޝރާޫޢ ުގިޅެގްނ ެއްސ.ޖޭ ކްޮންސްޓަރްކަޝްނެގ 9.4.6

ިޒުކާރ ިމްސިކްތ ިއާމރްާތުކުރުމގެ ަމްޝރުޫޢ ުކިރައްށ ެގނާްދނެ ޮގްތަކަމށް ަބޔްާނޮކށަްފިއަވނީ ެއ  

ޮގތްަށަކމްަށ   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  އޮފުީހްނ  ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ެގނިްދުއަމްށ  ުކިރައްށ  ަމްޝރުޫޢ 

ެގންދްަނ ިންނމަާފިއވާ ޮގަތކީ ަހަމެއަކިނ  ެއނެގްނ ޮއްނނީާތާއިއ، ަސުރާކރްުނ އެ ަމްޝރުޫޢ ުކިރައށް  

އިަދ   ބަދުަލުކެރވަިފިއާވ  ެދމުެދ  ިމިންސްޓީރާއއި  ިއސާްލިމްކ  އޮފާީހިއ  ަރީއސްުލުޖމޫްހިރްއާޔެގ 

ޮކްނސްްޓަރްކަޝްނެގ   ެއްސ.ޭޖ  މަޢޫުލާމތު  ެއ  މަޢޫުލާމުތތަަކަކްށާވިއުރ،  ާޢްނުމޮކށަްފިއުނާވ 

 ަމްޝރާޫޢ ުގިޅެގްނ ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިފޭންންސ ެއްންޑ  ްޕޮރޯޕސްަލަގިއ ިހަމނަާފިއާވަކާމިއ، އިަދ ިމ

ޮކްސޓެުގ   ޮއޮޕިޗުއނިޓީ  ހަިމނަާފިއާވ  ިރޕުޯޓަގިއ  ިއވުަލޭއަޝްނ  ަތްއާޔުރކޮށަްފިއވާ  ްޓެރަޜީރިއްނ 

ަފާރްތަކަމށް   ުހށެަހޅި  މްައސަަލ  ދަީފިއަވީނ  ކްޮންސްޓަރްކަޝަނށް  ެއްސ.ޭޖ  މަޢޫުލާމުތ 

ިޑްވްސ ޕިޮލްސ ަސރިވްސައްށ ޮފުނވަާފިއާވަކަމްށ، ިމ ިރޕުޯޓަގިއ  ުތުޙމުަތުކެރޭވީތ، ެއ ަމްއސަަލ މްޯލ

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   

ަނނަްބރ  9.5 ެގ  އެެފާއޒް  ިއސާްލިމްކ  އްޮފ  މިިންސްޓރީ  ުހށަަހޅަާފިއާވ،  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ        ަމްއސަަލ 

HRMDC-2020/15    ެޮކިމީޓގ ިޑވޮަލްޕަމންްޓ  އްެންޑ  ެމޭންޖަމްންޓ  ިރޯސްސ  ަވނަ    2020'ިހުއަމްނ 

ޮކަރްޕަޝްނ  - ( އްަށ ބުެލުމްނ، ެއްނިޓ 2020ޮއކޫްޓަބުރ    14ަވަނ ަބއްދުަލުވުމެގ ަޔުއިމްއާޔ' )   15އަަހުރެގ  

ނަންބަރު   ސެޕްޓެންބަރ   R(PIRU)-2020/788 ،123-C4/142/2020/6  (21-123ކޮމިަޝންގެ 

ޓާއި، މި މައްސަލައިގައި އިދާރީ ތަޙުީޤެޤއް ހިންގުމަށް އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ ޕާސަނަލް  ( ރިޕ2020ޯ

ކުރެވުނު   ނެގުމަށް  ބަޔާން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބޭނުންވާތީ،  ބަޔާންނެގުމަށް  ޕެނަލްއިން 

ޕާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ގޮތަށް  އެނގޭނެ  ސަބަބު  ނުނެގުނު  ބަޔާން  ޕެނަލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި،  ސަނަލް 

ަވަނ    2020  ެސްޕެޓނަްބުރ  27  ރިޕޯޓާއިމެދު ބަހުސްކުރެވުނުކަމާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

ފަަހެރްއެގ ަމިތްނ ުފުރަސުތ ެދވިފިައާވެނަކާމިއ، ާޤޫނީނ ަވކެީލްއ ބުޭންނާވަކަމްށ  )ިތެންއ(    3ުދވުަހްނ ެފިށެގްނ  

ުހ ަމްއސަަލ  ުފުރަސުތެވސް  އެ  ޮކިމީޓިއްނ  ުބުނުމްނ  ަޕރަސންަލ  ެދވަިފިއާވެނަކްނ  ަފާރތަށް  ށެަހިޅ 
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ޮކަރްޕަޝްނ ކިޮމަޝުންނ  - ފަާހަގޮކށަްފިއާވީތާއިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއަޗްށ ދުަޢާވ ުކުރަމްށ ެއްނިޓ 

އްެޗ.ާއްރ.ެއްމ.  ައްނގަާފިއާވތީ،  ިމިންސްޓީރައްށ  ޮފުނވަާފިއާވަކްނ  އޮފަީހްށ  ެޖެނރްަލެގ  ީޑ  ްޕޮރެސިކުއަޓރ 

ވަަނ ާމއާްދެގ    271ެގ    2014ޮކިމީޓިއްނ ިންނމަާފިއަވނީ ިމަކމީަކ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

  272ެގ    2014ަވަނ ަނނަްބުރަގިއވާފަަދ ުކަށަކްށާވތީ، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ    18)ނ( ެގ  

 ްށ ިމ ަޔުއިމއާްޔަގިއ ބާަޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ.  ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ އާޭނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ިންނމަާފިއވަާކަމ

' ެގ ޮގުތަގިއ ހުށަަހޅަާފިއާވ، ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިއސާްލިމްކ އެެފާއްޒެގ  5ަމްއަސ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ 'ެއްގިޒިބްޓ   9.6

ަޢބުްދ އްިބރީާހްމ  )ިޑެރްކަޓރ  ުމަވްއޒުަފ  ިމިންސްޓީރެގ  ަވޒާީފިއްނ  A105491ސަޢުީދ  هللا 'ިއސާްލިމްކ   )

ެއޗް.ާއްރ.ެއްމީޑ ޮކމީިޓިއން ިންނމަާފިއާވ ިންނުމާމ ގިުޅެގްނ ެއ ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވިކުކުރަމްށ  

(  2020  ިޑެސންބުަރ  10ިމިންސްޓީރްނ ަޢމުަލުކުރަމްށ ީލގްަލ ެއްންޑ ޮކްމޕެްލިއްންޓްސ ޔިުނުޓްނ ޭދ ލާަފ' ) 

ްޗ.ާއްރ.ެއްމ.ީޑ ޮކިމީޓިއްނ ަބއަްލަވިއ، ިފަޔަވޅު  ައްށ ަނަޒުރުކާރިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތ ުގޭޅގުޮތްނ ެއ

ުގިޅެގްނ،   ެއުޅަމްށ ިންނމަާފިއާވ ަމްއސަލިައަގިއ، އަެފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ ިންނމަާފިއާވ ިންނމާުމ 

ިލުޔުމްނ   ިމިންސްޓީރއްަށ  ެއ  ަގިއ  ުފުރަސުތ'  ދަީފިއާވ  'ަޖާވބާުދީރުވަމްށ  ުކިރްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ 

އެދަިފިއާވީތ، މިިންސްޓީރެގ  ޮފުނާވ ިންނުމަމްށ އްެޗ.ާއްރ ެސްކަޝންުނ ލަަފަޔަކށް  ޮގެތއް  ަޖާވާބމުެދ  ަފިއާވ 

 ؛ ީލގްަލ ެއްންޑ ޮކްމޕަްލިއްންޓސް ުޔިނުޓްނ ާޤނީޫނ ލާަފ ދަީފިއާވަކާމިއ، ެއޮގުތްނ 

ާރ އާިދާރަތކިާއ  ޫޤާބަތކީ ާޢްނުމ ާޤޫނަނަކްށާވީތ ޖިނީާޢ ުކްށަތްއ ތުަހީޤުޤުކޢު ިދވިެހާރްއޭޖެގ ާޤޫނންުލ 9.6.1

އާިދަރައަކްށވްެސ   ޮކްނެމ  ެއިއްނ  ާބުރ  ަދުއާވުކުރުމެގ  ތަހީުޤުގޮކްށ  ުކށަްތްއ  ެއްނމަެހިއ  ުގޭޅ 

ެއްނިޓ  ަމްއޗްަށެވްސ  ަފާރުތގެ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮކިމަޝުންނ  - ިލިބެގްނާވަކާމިއ،  ޮކަރްޕަޝން 

ޫޤާބުތެގ ދުަށްނ ދުަޢާވޮކށިްދުނަމށް އެދަިފިއުވުމްނ ެއނިގެގްނ ަދީނ  ުޢަތުޙީޤުޤުކުރަމށްފުަހ ާޤޫނންުލ

ިޖނީާޢ ުކްށ ތުަޙީޤުޤުކާރ އާިދާރަތުކެގ ަމްއަޗްށ ިމ ާޤޫނުނެގ ާބުރ ިހނާގަކާމިއ، އިަދ ަތުޙީޤުޤުކުރުމެގ  

ޮކަރްޕޝްަނ ޮކިމަޝުންނ ަތުޙީޤުޤޮކށް، ެއ  - ާބުރ ިލިބެގްނާވަކާމިއ، ޮކަރްޕޝްަނެގ ުކށަްތްއ އްެނިޓ 

ޯކޓަުތކްުނ  ަމ ަމްއސަަލަތއް  އެފަަދ  އަދި  ޮފުނަވިއ  ކުޯޓަތކަށް  ދުަޢާވުކުރަމްށަޓކިައ،  ްއސަަލަތްއ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
 VTR/2021/157މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު  هللاޢަބަދު އިބްރާހީމް

                                             

 

36 ގެ  22 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:  
 

 

ބަަލިއަގނަެފިއ ޮއުތުމްނ ިމަކުމގިައ ްޕެރިސަޑްނެޓްއ ާޤިއުމވަެފިއ ޮއްތަކްނ ެއނޭގަކާމިއ، ެއގޮތްުނ  

ރިޫލްނގެއްއ )ުޖީޑޝްަލ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ުބާނ ބުުނެގ ަމްއަޗްށ ާބރޭުދ، ެއަކްނ މާަނުކާރެނ  

ްޕެރިސަޑްނެޓއް( ެވސް މާިހަތންަށ ކުޯޓ ުހުކަމުކން ައިއސަްފިއވަާކްނ ެއނެގން ނުެތުމްނާނިއ އިަދ  

ެއނިްޓ ަސަބބްަށޓަަކިއ  ާޤޫނންުލ- ިމ  ޮކިމަޝަންށ  ކްުށަތްއ  ުޢ ޮކރަޕަްޝްނ  ބާަޔްނުކާރ  ަގއި  ޫޤާބުތ 

ިންނުމެމ  ެއްއެވްސ  ޯކުޓެގ  ުބނާ  ަފާރުތެގ  ަތުޙީޤުޤުނުކެރޭވެނަކަމްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ްއ 

 ަޖާވބާުދީރުވުމަގިއ، ުހްއަޖަތަކށް ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކްނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ،  

ީމެގ ިއުތުރްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތެގ ަމްއަޗށް ޮކށަްފިއާވ ތުުޙަމަތީކ ތުަހީޤަޤްށ ސިާބުތެވ، ކުޯޓ   9.6.2

ުކ ަމްއސަަލިއެގ  އިަދ  ަމްއސަަލައަކްށާވީތ  ިޖނީާއ  ަމރުހާަލަގިއާވ  ުކަށކީ  ބާަލިއުރެއ  ޑޮަބޑިުމަންށ 

ުކަށަކްށވަެފިއ، މި ުކަށކީ ަވޒީފާދޭ ަފާރާތއި ުމަވްއޒާަފ ެދމުެދ އޮތް ިއތާުބުރ ެގއްލޭފަަދ ަކަމކްަށާވީތ،  

ިއުތރު   ިމިނސްްޓީރައށް  ބަަހްއަޓއިފަިނަމ،  ަވޒާީފަގިއ  އުިތަރށް  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަވަނ    270ަނަކާމިއ، ިމގުޮތން ިސވްިލ ސަރިވްސެގ ަގާވއުިދެގ  ެގއުްލްނަތެކްއ ވާެދެނަކމްަށ ެފްނ 

ިއުތރްަށ ަވޒާީފަގއި ބެެހއުްޓްނ   ާމއާްދެގ )ށ( ައށް ރާިޢަޔްތުކރަިކުމަގިއ ީވަނަމެވްސ ުމަވްއޒަަފކު 

ެއީއ ަމަސްއަކތަށް ުނވަަތ އެެހން ުމަވްއޒުަފްނަނށް ުނަވތަ ަވޒީފާ އާަދުކާރަތނަށް ެގއުްލން ިލބިދެާނ  

 ްނަނ ޙަާލުތަގއި ެއ ުމވްައޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވާިދެނަކްނ ެއނެގްނ އްޮނަނަކާމިއ،  ަކަމްށ ެފ

ޮކަރްޕޝްަނ  - ެއޮގުތްނ ާޤޫނންުލ ުއޫޤބަާތީކ އެ ާޤޫނުނެގ ަދުށްނ ެއ ާޤޫނުނެގ ބެެލިނެވިރަކްނ ެއްނިޓ  9.6.3

 ޮކިމަޝނެްގ  ޮކރްަޕަޝްނ- ޮކިމަޝަންށެވްސ ބަލުަދ ައރާ ާޤޫނެންއަކްނ ެއނެގން ޮއްނނީާތާއއި، ެއނިްޓ

ިންނުމުމެގ ަމްއަޗްށ ރާިޢަޔތޮްކށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ މްައަޗްށ ތުަހީޤަޤްށ ާސިބުތވަެފިއާވ  

ޮކށަްފިއާވ   ަފާރުތްނ  ިލބަިފިއާވ  ބެެލިނެވިރަކްނ  ާޤޫނެންއެގ  ެއ  ަދުށްނ  ާޤޫނެންއެގ  ތުުހަމަތީކ 

މްަށަޓަކއި ާސބުިތުކުރަމށް ޭބންުނާވ  ަތުޙީޤެޤްއަކްނ ެއނގްެނ ޮއްނނާތީ އިަދ މަަދީނ ިފަޔަވެޅއް ެއުޅ

ޮބޑްަށ   ަކމްަށ  ިފަޔަވެޅްއ  ެއޭޅެނ  ަމްއޗްަށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބާަލިއުރ،  ިމްނަގނަޑްށ 

ުބަރެވެވީނ ެއްޗ.ާއްރ.ެއްމ.ޑީ ޮކމީިޓިއްނެވްސ ިންނމަާފިއާވ ފަަދިއްނ، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ  
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ަނ ަންނަބުރެގ ަމްއަޗްށ ރާިޢަޔްތކްޮށ، ަމްއސަަލ  ަވ  18ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ގެ    271ަގާވއުިދެގ  

 ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކކުުރަމްށ ެފްނަނަކމްަށ ަބާޔްނކްޮށ ލާަފ ދަީފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ.   

  ' ެގ ގުޮތަގިއ ުހށަހަޅަާފިއާވ، ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިއސާްލިމކް އެެފާއްޒެގ6ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ 'ެއްގިޒިބްޓ   9.7

، 'ިމ ިމިންސްޓީރެގ މަުވްއޒުަފ ައުއގްާފ ެއްންޑ ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރ  A4/142/2020/2-142(11)ަންނަބުރ  

/  A105491ސަޢުީދ )ައިއީޑާކުޑ ަނނަްބރ:  هللا ިޑވޮެލްޕެމްންޓ ެސްކަޝްނެގ ިޑރްެކަޓރ ިއްބރީާހްމ ަޢބުްދ

(  2020ިޑެސންބަރ    27ޓު' ) ( ސޫުލީކ ަމްއސަަލިއެގ އާިދީރ ަތުޙީޤުޤ ިރޯޕ72676ެރޯކުޑާކުޑ ަންނަބރ:  

 ިލުޔަމްށ ބުެލުމްނ،  

ަމއަްޗްށ   9.7.1 ޭއާނެގ  ުގިޅެގްނ  ަމއްސަަލާއިއ  ތުުޙަމުތުކެރޭވ  ަފާރަތްށ  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިރޯޕަޓީކ  ިމ 

ެއނިްޓ ޮފނުވަާފިއާވަކަމްށ  އޮފަީހށް  ެޖެނރްަލެގ  ްޕޮރެސިކުއަޓރ  ޮކރްަޕަޝްނ  - ދުަޢާވުކުރަމްށ 

ނަންބަރު    R(PIRU)-2020/788 ،123-C4/142/2020/6 (21-123ކޮމިަޝންގެ 

( މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް އެންގި ލިޔުމުން، މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާތީ، 2020ސެޕްޓެންބަރ  

މިނިސްޓްރީއިން  މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ،  މައްސަލައަކީ ސުލޫކީ  މި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ކަމާއި، އިދާރީ ގޮތުން ތަޙުީޤުޤކޮށް އެކުލަވާފައިވާ ރިޕޯޓެއް

  27ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަބާޔން ިދުނަމށް  މި މައްސަލަ އިދާރީ ގޮތުން ތަޙުީޤުޤ ކުރުމަށްޓަކައި،   9.7.2

ައްނގަާފިއީވަނަމެވްސ ަވިކ ެއްއެޗްއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ  ަވަނ ުދވުަހ  2020 ެސްޕެޓނަްބުރ

ަވނަ ުދވުަހ ީއެމއްިލ    2020  ސްެޕެޓނަްބުރ  30ާންނާގ ާހިޒުރވަެފިއުނާވަކާމިއ، ަބާޔން ިދުނަމށް  

ުދވުަހެގ   ެއ  ާނނާްގ    13:00މުެދެވިރޮކްށ  ެއްއެޗްއ  ަވިކ  ެއްނގުުމްނެވްސ،  ާހިޒުރުވަމްށ  ައްށ 

ާހިޒުރވަެފިއުނާވީތ،   ަބާޔނިްދުނމްަށ    2020ޮއކޫްޓަބރު    01އުެދވުަހެވްސ  ުދވުަހެވްސ  ަވަނ 

ުރުވަމށްފުަހ، ަވކެީލްއ ަހަމެޖްއުސަމްށ  ާހިޒުރުވަމްށ ީއެމއްިލ މުެދެވިރޮކްށ ެއްނުގުމްނ އުެދވުަހ ާހިޒ

އިަދ   ެދުވުނަކާމިއ،  ފުުރަސުތެވްސ  ެއ  ުބުނުމން  ަފާރުތން  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ޭބުންނާވަކަމށް 
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ަވކަީލާކެއުކ ަބާޔނިްދުނމަށް ާހިޒުރާވެނ ުދވެަހްއެގ ޮގުތަގއި ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ އްިޚިތާޔރުުކީރ  

  2020ޮއކޫްޓަބރު    01ްށުވުމްނ، ެއގަޮތށް ަހަމޖެހަިފިއާވަކްނ  ވަަނ ުދވްަސަކަމ  2020ޮއްކޓަޫބުރ    06

ަވަނ ުދވުަހ ަބާޔްނެނުގަމްށ ަހމެަޖްއިސ ަބއްދުަލުވުމަގިއ ައނަގބުަހްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ  

ޮއކޫްޓަބރު    06ަވނަ ުދވުަހ ީއެމއްިލ މުެދެވިރޮކްށ،    2020އްޮކޓަޫބުރ    05ެއްނުގުނަކާމިއ، އަދި  

ަވަނ ުދވުަހ ބާަޔްނ ިދނަުމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ާހިޒުރުވަމްށ ައްނގަާފިއީވަނަމެވްސ    2020

ަވނަ ުދވަަހްށ ބަދުަލޮކށިްދުނަމްށ ޯފނު    2020ޮއްކޓަޫބުރ    07ަބާޔނިްދުނަމްށ ާހިޒުރުނެވޭވެނަކމިާއ،  

މުެދެވިރޮކްށ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އުެދުނަކމިާއ، ަނަމެވްސ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ  އިަދ ީއެމއްިލ  

ފަަހެރްއެގ ަމިތްނ ުފުރސުަތ ެދވަިފިއާވތީ އުިތުރ ުފުރަސެތއް ެދެވން ންެތަކން  )ިތެންއ(    3ަފާރަތށް  

 ާމިއ،  ަގިއ ީއމެއްިލ މުެދެވިރޮކްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ެއްނުގުނަކ  2020ޮއްކޓަޫބުރ    07

ަވަނ    15ަވނަ ުދވުަހ ބްޭޢިވ އެޗް.ާއްރ.ެއްމ.ީޑ ޮކމީިޓެގ    2020ޮއްކޓަޫބުރ    14ިމިންސްޓީރިއްނ   9.7.3

ަވޒާީފިއްނ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިންނމަާފިއަވީނ،  ޮކިމީޓިއްނ  ެއ  ަބއްދުަލުވުމަގިއ 

ުދވުަހެގ  ެހްއ(  )ަފ  5ަވަނ ުދވުަހްނ ފިެށގްެނ ަމަސްއަކތު    2020  ޮނެވންބުަރ  08ަވިކުކުރަމްށަކާމިއ،  

ިލުޔުމްނ   ަޖާވބާުދީރުވަމށް  ަސބަބަުތަކށް  ަކނަޑެއޅަިފިއވާ  އުެޅަމށް  ިފަޔަވޅު  ިއސާްލޙީ  ެތޭރަގިއ 

ިންނމަާފއާިވ   ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެދވަިފިއާވެނަކާމިއ،  ުފުރަސުތ 

ަގިއ، ޭއނާ ިލުޔުމްނ ޮފުނވަާފއާިވ  ިންނުމާމ ުގިޅެގްނ، ޭއާނއްަށ ޖާަވބާުދީރުވަމްށ ެދުވނު ުފުރަސުތ 

ަޖާވާބމުެދ ޮގެތއް ންިނުމަމށް ެއްޗ.ާއްރ ެސްކަޝުންނ ލަަފަޔކަށް އިެދ ީލގްަލ ެއްނޑް ޮކމްޕެްލިއްނޓްްސ  

 ުޔިނޓްަށ ޮފުނވަާފިއާވެނަކާމިއ،  

ތުުހަމުތުކރޭެވ   9.7.4 ަމްއޗްަށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ތުަޙީޤަޤްށ  އާިދީރ  ިމިނސްްޓީރެގ  ެއޮގުތްނ 

ްއސަަލ ާސިބުތވަެފިއާވީތ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ިމ ަޢަމަލީކ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ  ަމ

ަވނަ ަނނަްބުރަގިއާވ ުކެށއަްކާމިއ، ަމްއސަަލ    18ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    271ގެ    2014ަގާވއުިދ  

  ިޑެސނަްބުރ  23ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވިކކުުރަމްށ ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކމަިޝަންށ ޮފުނުވަމށް  
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ކިޮމީޓެގ    2020 ެއްޗ.ާއްރ.ެއްމ.ީޑ  މިިންސްޓީރެގ  ޭބްއިވ  ުދވުަހ  ަބއްދުަލުވުމްނ    20ަވަނ  ަވަނ 

 ިންނމަާފިއާވަކްނ ިމ ިރޕުޯޓަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   

އްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވަ  .10

ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރުތން    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  

 ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ، 

  ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާދޭފަރާތުން 10.1

(substantive fairness)  ީ؛ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  

ުމަވއްޒަަފުކ   .1 ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ 

 ؛ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ

ޚާިޔުރުކ .2 ުއްނުސރަުތްއ  ެއ  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ާރ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަފާރުތން   .3 ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ 

 ؛ާވަނަމަކްނ ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ  

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

 ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަވޒާީފިއްނުހަށ 10.2 ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސާަލަގިއ  ިމާވ  ަފާރތް    ެހޅަިފިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޯނޓެިހއް ިދުނމްެއ ނިެތަކން ެއނެގން ޮއްނަނަކމިާއ، 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަކިކުރެވޭނީ  ގެ    2008/2ވަޒީފާއިން  ާޤނޫނު(  މާއްދާގައި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ 

 އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،   ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުތަކުގައެވެ.
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އަޚްލާޤު އަދާކު  ަވޒީފާ  ދިނުމަކާނުލައި،  ނޯޓީހެއް] ަވކިކުރެޭވީނ، އޭނާެގ މަސައްކަތުެގ  ަވޒީފާއިން  ފަރާތެއް އޭނާެގ  ރާ 

ނުުވމާއެކު  އެކަށީެގްނާވ  ،  އެކަށީެގން  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް  ަވޒީފާަގއި  ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް އޭނާ  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް 

 ަވޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެްނނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  23އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

 އެކަށީެގންުނާވކަމަށް   އަޚްލާޤު  މަސައްކަތުެގ  ފަރާތެއްެގ  އަދާކުރާ  ަވޒީފާ  ޮގތުެގމަތިން  ބުނެފައިާވ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި]

 . ޙާލަތުތަކުަގއެެވ އަންނަިނިވ  ބެލެޭވނީ

ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް   (1)

 ؛ފެނުން

 ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން.[   (2)

ނޯޓިހެއް   ކަމާއި،  ވަޒީފާއާބެހޭ  މިފަދައިން  ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ  23ާޤނޫނުގެ  

ނަންބަރު  ޙާލަތްތައް ކޯޓުގެ  އެ  ނިންމާފައިވާ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން 

2014/SC-A/27   ުމަސްޢޫދ ކޯޕަރޭޝަން   )އިސްމާޢީލް  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ވ. 

ރިޕޯޓުގެ    ލިމިޓެޑް( ނިމުނުގޮތުގެ  ަޝރީޢަތް  ނުކުތާގައި   33އަދި    32ަޤިޟއްޔާގެ  ވަނަ 

 ، ވިފައިވަނީބަޔާންކުރެ

ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ   ަވކިކުރެޭވީނ،  ަވޒީފާއިން  ގައި   23'ނޯޓިސްނުދީ މުަވއްޒަފަކު  )ށ(  )ހ( އާއި  ަވނަ މާއްދާެގ 

 ބުނެފައިާވ ފަދައިން އަދުލުެވރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާލަތެއްަގއެެވ. އެއީ: 

(i)  ުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުން.ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

ޢަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ދިުނމެއްެނތި   (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ނޯޓިސް  މުަވއްޒަފަކު  ސަބަބުން  ޢަމަލެއްެގ  އެ 

ޤާޫނނުެގ   ަވޒީފާއާބެހޭ  ަވކިކުރުން  ހިނގައިދާެނއެެވ.   23ަވޒީފާއިން  ުނެވ  ކަމަކަށް  ހުއްދަކުރާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ 

ަވކިކުރުން ހުއްދަާވީނ   ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން  23ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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ކަމަށް ާވނަމައެެވ. އެ އަމަލީ   (gross misconduct)މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  

ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް ބެލެޭވނީ، 

ޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮްނނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުްނ އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންަވރުެގ ސީރިއަސް މުަވއް

( ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވމުެގ 1އަމަލެއް ކަމަށް ާވަނމައެެވ. މުަވއްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ )

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުަގއި އޮންަނ 2ށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަ 

އަދި  އިތުބާރު  އޮންނަްނޖެހޭ  ދެމެދުަގއި  ފަރާތުެގ  ދެ  ސިފަކަމަށްާވ  މައިަގނޑު  އޮންމެ  ހިމެނޭ  ުގޅުމުަގއި  ަވޒީފާެގ 

 އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ  ( އެ ކަމަކީ 3އަމާނާތްތެރިކަން ެގއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ުނަވތަ )

ނޯޓިސް  ޢަމަލަކީ  އެ  ާވނަމަ،  ކަމަށް  ކަމެއް  ޚިލާފު  ސީދާޮގތެއްަގއި  ނުަވތަ  އަސާސީޮގތުްނ  އިލްތިޒާމުތަކާ  ަވޒީފާެގ 

 'ދާނެއެެވ.ދިނުމެއްނެތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެިވ

 ިމ ޢާިބާރުތްނެނެވ.        

ާބުރަތެކއް    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ   10.3 ަވަނ ާމއާްދައީކ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ިއްޚތާިޔީރ 

ަވކުިކުރުމަގިއ   ާމއާްދެގ ދަށްުނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން  ާމއާްދައަކްށުވުމްނ އެ  ިލބިދޭ  ަވޒީފޭާދ ަފާރަތަކށް 

އެެހީނ ެދެކެމެވ.  ަކުމަގިއ  ައަޅްނޖޭެހނެ  ިފަޔަވޅު  ބަަލިއ،  ިމްނަވރަށް  ބަަލްނޖޭެހ  ވަޒާީފާއބޭެހ  ،  ަކްނަކްނ 

ަމްއސަަލަތުކަގިއ،    23ާޤޫނުނެގ   ހުށެަހޭޅ  ަވިކޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒަަފުކ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ަވަޒ  ެއީއ  ޮގތް  ަޢމުަލުކިރ  ަމުރޙާަލގިައ  ަވިކުކިރ  ުއްނސެުރްއަކަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  މިުހްނުމ  ްނުކަރްނޖޭެހ 

 ާވްނޖެެހެއެވ.  

ަންނަބުރ   10.4 ޮކިމަޝްނެގ  'ަވޒާީފިއްނ  2021ޫޖްނ    CSC/2021/00667   (30(2)ިސވްިލ ަސރިވްސ   )

ަވިކުކެރްއިވ ިޗޓް' ަގއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ވިަކޮކށަްފިއަވީނ، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ  

ާމއާްދެގ )ނ( ގެ    271ގެ    2014ަގާވއުިދ   ިދވިެހ ިސވްިލ    18ވަނަ  ަންނަބރްަށ ރާިޢޔްަތޮކށް  ަވނަ 

 ަވނަ ންަނބުަރެގ ަދުށން ަކމްަށ ަބާޔނޮްކށަްފއާިވިއުރ،   3ަވނަ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    47ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނެގ  

  ޖޭެހީނ  ިންނމްަނ  ޮގެތްއ  ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ހުށެަހޭޅ   ަވިކކްޮށެގްނ  ވަޒާީފިއްނ  ްޓަރއިިބުއނުަލްނ   ަވޒާީފާއބޭެހ 10.5

  ސަަބބަުތަކްށ   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ިޗުޓަގިއ/    ިލުޔުމަގިއ  ައްނާގ  ަވިކުކރަިކްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަހަމެއަކިނ
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ަޤިޟްއާޔިއްނ    HC-A/280/2012  ަނނަްބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ރާިޢަޔްތޮކްށަކމްަށ

މައް ،  ަކނަޑައޅަާފިއާވީތ މައްސަލައިގައި  މައުޫޟޢީ  މި  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ަންނަބުރ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ    ،ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް

(2)CSC/2021/00667   (30    ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކެރްއިވ ިޗޓް' ަގިއ،  2021ޫޖްނ' ) ާފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ.  ކަމެއް

މައްސަލަތައް ަޝރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް އޮންނަ މިންގަނޑާއި، މީހެއްގެ މައްޗަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް    ޢީޖިނާ 10.6

މައްސަލަތަކުގެ    ޢީޓަކައި ކަމެއް ސާބިތުވީކަމަށް ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުގައި ތަފާތެއްވާކަމާއި، ޖިނާއެޅުމަށް

އްދުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވާ ަޝރީޢަތަށް ކުށެއް ސާބިތުވިކަމަށް ބަލާ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޙަތެރެއިން 

 އަދި އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް  ކަމަށްވާއިރު، މަދަނީ  (Beyond reasonable Doubt)ަޝއްކެއް ނެތުން  

އެޅުމުގައި ކަމެއް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ަޤރީނާތަށް ވަޒަންކޮށް ބަލާއިރު، ބޮޑަށް 

ބިނާކޮށްގެން   މައްޗަށް  ކަން އެނގޭކަމާއި، މީހަކު    (Balance of Probabilities)ބުރަވެވޭގޮތެއްގެ 

ތުހުމަތު  ޢީޖިނާ ކުރިކަމުގެ  މައްޗަށް ކުށެއް  އޭނާގެ  ޙާލަތުގައި  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  ގައި 

އިދާރީ   އަދި  މަދަނީ  ބަލަންޖެހޭނީ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްޗަށް  ކަމެއްގެ  ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ 

ބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންށް  ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށްޓަކައި އެކަން ސާބިތުވާން އޮންނަ މިންގަނޑުންކަމަ

2010/HC-A/26  ޮ23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ންނާތީ،ގަިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން އެނގެން އ  

  މައްސަލަތަކުގައި   ޖިނާޢީ  މައްޗަށް  އެމީހެއްގެ  ވަކިކުރާއިރުވެސް  ވަޒީފާއިން  މީހަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ

  ނުޖެހޭކަމަށް   ބަލަން  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  ސާބިތުވެފައިވޭތޯ  ކުށެއް  މިންގަނޑަށް  އޮންނަ  ސާބިތުވުން  ކުށެއް

 ބުރަވެވެއެވެ. 

ކޯޓަށް  10.7 ކްރިމިނަލް  މައްސަލަ  ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުން،  މީގެ 

 ބަރުނޮވެން  02ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެ މައްސަލަ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް  

އިން ނިންމާފައިވާކަމަށް މައްސަލަ   Cr-C/2020/646  ވަނަ ދުވަހު އެ ކޯޓުގެ ަޤިޟއްޔާ ނަންބަރު  2021



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
 VTR/2021/157މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު  هللاޢަބަދު އިބްރާހީމް
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ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، އިސްވެ  

ކުރިން ނިންމުމުގެ  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  މައްސަލަ  މީހެއްގެ  ފާހަގަކުރެވުނު  އޮންނަހިނދު،  އެނގެން  ކަން 

މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ަޝރީޢަތުން ސާބިތުވެފައިނުވުމަކީ، މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ދަށުން 

އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

 ަޤިޟއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. SC-A/24/2014   ނަންބަރުސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

ވަނަ ނަންބަރަށް   18ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    271ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤގަވާއިދު   10.8

ތަޙުީޤަޤކުން  ބަ ކުރާ  ފަރާތުން  ލިބިފައިވާ  ބެލެނިވެރިކަން  ާޤނޫނެއްގެ  އެ  ދަށުން  ާޤނޫނެއްގެ  ލާއިރު، 

ގެ ކުށެއްކަމާއި، މި    3މުވައްޒަފަކު ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ސާބިތުވުމަކީ، ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖައިގެ  

، ވަޒީފާގެ ފަންތި ދަށްކުރުން، ވަޒީފާއަށް ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި

ވަޒީފާއިން   މަތިން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  ފަހަރުންވެސް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ނުވަތަ  މަނާކުރުން  ނުކުތުން 

ުހށެަހޅަިފިއާވ ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ  ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،  

ާޤނޫނެއްގެ ދަށުން އެ ާޤނޫނެއްގެ ބެލެނިވެރިކަން  ގެ ަމްއޗްަށ މިފަދަ ުކެށއް ކޮށަްފިއާވަކްނ،  ުހށެަހިޅ ަފާރުތ

ކޮށްފައިވާކަމަށް   ކުށެއް  އެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަޙުީޤަޤކުން  ކުރާ  ފަރާތުން  ލިބިފައިވާ 

 ާސިބުތާވްނޖޭެހެނަކމްަށ ެދެކެމެވ. 

ަމްއަޗްށ 10.9 ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އޮފް  ެއޮގުތްނ  ިމިންސްޓީރ  ުގިޅެގްނ  ަކްނަކާމ  ތުުހަމުތުކެރވިފިައާވ   

ިހނިްގ އާިދީރ ަތުޙީޤުޤަގިއ ރާިޢަޔތޮްކށަްފިއާވ ެއނިްޓ ކޮމިަޝންގެ ޮކރްަޕަޝްނ  - ިއސާްލިމްކ އެެފާއްޒ ިއން 

( 2020  ސެޕްޓެންބަރު  21)  R(PIRU)-2020/788 ،123-C4/142/2020/6-123ނަންބަރު  

ިމިންސްޓީރ އްޮފ ިއސާްލިމްކ އެެފާއުޒްނ ާދުރްއިޒުކާރ  ލިޔުމަށް ބަލާއިރު،    މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް އެންގި

ެއްއަބްސުވުމަގިއ، ޮކރަޕަްޝްނައްށ   ވަެފިއާވ  ޮކްންސްޓަރްކަޝްނާއެއކު  ިއާމާރްތުކުރމްަށ ެއސް.ޭޖ  ިމްސިކްތ 

ެއްނިޓ  ަކްނަތްއަތެކްއ ުހިރކަަމްށ ބާުނ ަމްއސަަލ  ޮކިމަޝުންނ ތުަޙީޤ- ަމގުފިަހާވ  ުކިރިއުރ،  ކަޮރްޕަޝްނ  ުޤ 

ިޒުކާރ ިމްސިކްތ ިއާމާރްތުކުރމެުގ ަމަސްއަކްތޮކށޭްދެނ ަފރެާތއް ހުޯދަމްށ ެއ ިމިންސްޓީރްނ ޕޮްރޯޕސްަލަތްއ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
 VTR/2021/157މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު  هللاޢަބަދު އިބްރާހީމް

                                             

 

36 ގެ  30 ޞަފްޙާ      
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ަހވުާލުކުރަމްށ   ަމްޝރުޫޢ  ިމ  ޮކްނސްްޓރްަކަޝަންށ  ެއްސ.ޭޖ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ހޯދަާފިއާވިއުރ، 

ާމާރްތުކުރަމްށ ެއ ިމިންސްޓީރާއ ެއްސ.ޭޖ ޮކްންސޓަްރްކަޝާނ  ަމަސްއަކްތ ޮކށަްފިއާވީތާއއި، ިޒކާުރ ިމްސިކްތ ިއ

ިލުޔުމަގިއ ޮސިއޮކްށ،   ެއްއަބްސުވާމ ޚިލަާފްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ބްިނ ަހވުާލުކާރ  ެދމުެދ ވަެފިއާވ 

ިމންިސްޓީރިއން   އެ  ަހވުާލޮކށަްފިއާވީތާއިއ،  ޮކްންސްޓަރްކަޝްނާއ  ެއްސ.ޭޖ  ިބން  ުހިރ  ިމްސިކތް  ިޒުކާރ 

ްލުޖމޫްހިރްއާޔެގ އޮފަީހްށ ޮފުނވަާފިއާވ ިސީޓަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވޮގަތްށ ެއްސ.ޭޖ ޮކްނސްްޓރްަކަޝްނެގ  ަރީއުސ

އެ   މަޢޫުލާމުތަތއް  ެއ  ިހަމނަާފިއަވީނ  ަފރާތްުނ  ެއ  ިއާމާރްތޮކށިްދުނމްަށ  ިމްސިކތް  ިޒުކާރ  ްޕޮރޯޕސްަލަގިއ 

ިމ ިޒުކާރ  ީދެގްނަކާމިއ،  ަފާރްތ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ހުށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރަތްށ  ިއާމާރްތުކުރމްަށ  ްސިކްތ 

ަފާރތް   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިހމަނަާފިއުނާވިއުރ،  މަޢޫުލާމުތަތއް  ޭބުންނާވނެ  ޮކްނމެެހން  ްޕޮރޯޕސްަލަތުކަގއި 

ެޓްކިނކްަލ ިރޕްޯޓ ަތްއާޔުރކްޮށ، ެއ ިރޯޕުޓަގއި ެއްސ.ޭޖ ޮކްނސްޓަްރްކަޝްނައްށ ެއ ަމަސްއކްަތ ހަވުާލުކުރަމީކ  

ްނމެ ަފއާިދ ޮބުޑ ގޮތަްކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ އެ ުކނުްފްނަޏްށ ާނާޖިއޒު ަފއާިދެއްއ ހޯދައިިދުނަމްށ  ަދއަުލަތްށ ެއ

ެއނިްޓ ުހށެަހޅި  - ަކަމްށ  ަމްއސަަލ  ަބާޔނޮްކްށ،  ފާަހަގުކެރވަިފިއާވަކްނ  ަތުޙީޤަޤށް  ޮކމަިޝްނެގ  ޮކރްަޕަޝްނ 

ަވނަ ާމއާްދެގ    513ިހާރްއޭޖެގ ާޤޫނންުލުއޫގާބުތގެ  ަފާރުތެގ ަމްއަޗށް ތުުހމުަތ ުކެރވުުނ ަޢމާަލ ުގިޅެގްނ، ިދެވ

ޮކރްަޕަޝްނ ޮކިމޝުަންނ، ްޕޮރެސިކުއަޓރ ެޖެނރްަލގެ އޮފަީހްށ  - )ށ( ގެ ަދުށން ިޖާނީއ ދުަޢާވުކރަުމްށ ެއނިްޓ

 ޮފުނުވަމްށ ިންނމަާފިއާވަކްނ މި ިރޯޕުޓަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތ،   

ަމްއަޗްށ ތުުހަމުތ 10.10 ުކެރވަިފިއާވ ަޢމަލު ިމިންސްޓީރ އޮފް ިއސާްލިމްކ އެެފާއުޒްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ 

ިއުތރަށް    ޮކށަްފިއާވ މަީހުކ  ަތްޙީޤަޤްށ، މަަދީނ ިމްނަގނުޑްނ ާސބުިތާވަކމްަށ ބަުރެވޭވީތާއިއ، އިަދ އެފަދަ 

ަރްއ ަމްއސަަލ  ިލބާިދެނަކަމށް  ެގއްލްުނަތެކއް  ަފާރަތށް  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ބަަހްއަޓިއެގން،  ުދިވ  ަވޒާީފަގިއ 

ަސަބބްަށަޓަކިއ   ުބަރެވޭވ  މުެދެވިރވަެފިއާވަކަމްށ  ޙާލުަތ  ަޤބުޫލުކެރޭވ  ަފާރުތެގ  ަފާރަތްށ  ަރއްދިުވ  ަމްއސަަލ 

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ    ، ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ެއކީަށެގނާްވ ަސަބެބްއ ޮއެވ

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަމުއޟީޫޢ  ާޤިއުމުކަރްނެޖޭހ   (substantive fairness) ަވިކުކުރުމަގިއ 

 ަކނަޑައަޅްނ ެފެނެއެވ. ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަކުމަގިއ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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36 ގެ  31 ޞަފްޙާ      
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،  ޮކރްަޕަޝްނ ޮކިމަޝުންނ- ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ޮކށްފިައާވ ުތުޙަމތަުތެކޭކ ެއްއގަޮތްށ މެީގ ުކިރްނ ެއްނިޓ 10.11

ަތުޙީޤުޤޮކްށ ަދުއާވ ުކުރމްަށ ްޕރެޮސިކުއަޓރ ެޖެނރްަލެގ އޮފަީހްށ ޮފުނވަާފިއާވ އެެހްނ ަމްއސަަލަތާކ ުގިޅެގން  

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަޢމުަލޮކށަްފިއާވ ޮގަތްށ ބުެލުމްނ، މިފަަދ ަމްއސަަލަތުކަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  

ުއސަޫލީކ ަވޒާީފ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރުތން  ަފާރުތްނ ަޢމުަލުކަރުމްނ ައްނނަ  ިއްނ ަވިކުކުރްނ ޫންނަކަމށް 

ެއނިްޓ  ުމަވްއޒަފު  - ުބނަެފިއީވަނަމެވްސ،  ަމްއސަަލެއްއަގއި  ޮކްނެމ  ތުަޙީޤުޤުކާރ  ޮކިމަޝުނން  ޮކަރްޕަޝްނ 

ނާ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއުނުވަމީކ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ޮކށަްފިއާވ ަޢމުަލެގ ުކަޑޮބުޑިމަންށ ބަަލިއ، ޭއ

 ެވްސ ެދެކެމެވ. ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރްނ ފަަދ ިފޔަަވެޅްއ ެއުޅަމށް ޮއތް ުހރެަހްއ ންޫނަކުމަގިއ  

ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .11 އިޖުރާއީ   (procedural fairness)  ވަކިކުރުމުގައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން 

ޢަދުލުވެރިކަން މުވައްޒަފަ  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 11.1 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކު 

ކުޑަމިނުން   އެންމެ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ކަނޑައެޅޭނީ،  ޙާލަތުތަކުގައި  ޢާއްމު  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، 

 HC-A/208/2010ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއް

 .ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ 

  ހުރިހާ   ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،  ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ .1

 ؛ދިނުމަށްފަހު ފަރާތުން ދޭ ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށް އެ ތަފުޞީލަކާއެކު،

އެފަދަ  ދިނުމަށްފަ  މުވައްޒަފަށް  އެ  ފުރުަޞތު  ގެޖަވާބުދާރީވުމު   ތުހުމަތަކާމެދު  އެ .2 އަދި  ހު 

ފުރުަޞތެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ 

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު އިދާރީގޮތުން މައްސަލަ އެ .3



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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 ަޝރުޠު   ދެ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .4

ކަމަށް، އެ ކުރެވޭ ތަޙްީޤަޤކަށް ފެނި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، ފުރިހަމަވާ

 .ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން،  އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަން 

ދިނުމަކާނުލައި  އަދި   އިޖުރާއަތުތައް ނޯޓިހެއް  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން 

ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް    (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  

ޑިސްމިސަލް   އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ހާލަތެއްގައި  އެފަދަ   unfair)ބެލެވޭނެކަމާއި 

dismissal)    ްކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަނ ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލެވޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  އެއްގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ،   11.2 ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

ަހަމެޖްއުސަމްށ ެއކީަށެގްނާވ ުފުރަސެތއް  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް   ަޖާވބާުދީރުވަމާށިއ، ާޤޫނީނ ަވކެީލއް 

  13:00ަވަނ ުދވުަހ    2020  ެސްޕެޓނަްބުރ  28ދަީފިއުނާވަކާމިއ، ެއޮގުތްނ، ަމއްސަަލިއެގ ަބާޔްނ ެނުގަމްށ  

އްަނގަާފ ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  މުެދެވިރޮކްށ  ީއެމއްިލ  ައުއަމްށ  ިމިންސްޓީރައށް  ިއީވަނަމެވްސ،  ަގިއ 

ެނުގްނ   ަބޔްާނ  ާތވްަލޮކށަްފިއާވ  ުދވުަހެގ    2020  ެސޕެްޓނަްބުރ   29އުެދވަަހްށ  ައށް    13:00ަވަނ 

އްަށ ާތވްަލޮކށަްފއާިވ ަބާޔން    2020  ެސޕެްޓނަްބުރ  29ަފްސޮކށަްފިއާވަކްނ ޭއާނއްަށ އްެނިގަކާމިއ، އިަދ  

ަވނަ    2020 ެސްޕޓްެނަބުރ  30ްނިގަކާމިއ،  ަގއި ޭއާނައށް ެއ   9:09ެނުގްނ ަފްސުކެރުވުނަކްނ ެއ ދުވުަހެގ  

ައްށ ބާަޔްނ ެނުގމްަށ ައުއަމށް ެއްނިގަކާމިއ،    14:00ަގިއ ީއެމއްިލ މުެދެވިރޮކްށ އުެދވުަހެގ    8:14ުދވުަހ  

ަނަމެވްސ ުކިރްނ ދެފަަހުރ ަބާޔްނެނުގްނ ެކްނސްަލޮކށަްފިއާވީތއިާއ، އުެދވުަހްނ އުެދވަަހްށ ާޤޫނީނ ަވކަީލުކ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ދިަތަކެމްއަކްނ ޯފނު މުެދެވިރޮކްށ ިމިންސްޓީރައްށ އްެނިގަކާމިއ،  ަހަމެޖްއުސަމީކ  

ަގިއ ބާަޔްނ ެނުގަމްށ ޭބްއުވނު ަބއްދުަލުވަމްށ ާހިޒުރެވ، ަބާޔނިްދުނމްަށ ޭބުންނވަނީ    2020ޮއްކޫޓަބުރ    01

ަބާޔްނ ެނުގމްަށ ޭބްއުވުނ ަބއްދުަލުވްނަތއް  ާޤޫނީނ ަވކެީލްއެގ ާހިޒުރަގިއަކާމިއ، ުކިރްނ ެއިކ ފަަހުރ ަމިތން 

ުހިރަކަމށް   ަދތަިތެކއް  ަހަމެޖްއުސުމަގިއ  ަވކެީލްއ  ާޤޫނނީ  ެކްނސްަލޮކށަްފިއާވީތ،  ަފާރުތން  ިމިންސްޓީރެގ 
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ަގިއ ާޤޫނީނ ަވކަީލާކެއުކ ަބޔްާނ ެނުގަމށް    2020ޮއްކޓަޫބުރ    06ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ފަާހަގުކުރުމްނ،  

ަވަނ ުދވުަހ ަމްއސަަލ    2020ޮއްކޫޓަބުރ    6ުވަމްށ އުެދވުަހ ިންނިމަކާމިއ، އެެހްނަނަމެވްސ  ަބއްދުަލުވެމްއ ޭބްއ

ިދގެުދިމެގްނ   ުނިނމި  ަޝރަީޢެތްއ  ިހނގުަމނިްދަޔ  ޯކުޓަގއި  ަވކްީލ  ާޤޫނީނ  ަހަމެޖްއިސ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ 

ބައްދުަލުވްނ   ުހ   2020އްޮކޫޓަބރު    07ިދުޔުމްނ  ަމްއސަަލ  ަފްސކޮށިްދުނަމށް  ަފާރުތން  އަށް  ށެަހޅި 

އެދަިފިއަވިނޮކްށ، ިއުތރު ުފުރަސެތްއ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރތަށް ިދުނެމްއެނތި އާިދރީ ތުަޙީޤުޤ ިންނުމަމށް  

ިމިންސްޓީރިއްނ ންިނިމަކާމިއ، މަިކުމެގ ަސބުަބްނ ިމިނސްްޓީރިއން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރާތމެދު ތުުހަމުތުކރީ  

ީލ ޮކްނަކެމްއެގ ަތުޙީޤެޤްއަކެމްއ ސުާފުނާވަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  ޮކްނ ަކްނަތއަްތެކްއަކެމްއ އިަދ ެބ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ،  

އިަދ، ެހްއެކްއެގ ޮގުތަގިއ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ާހިޒުރކޮށަްފިއާވ، ޫނުރްއސާަލްމ ައބަޫބކަުރީކ ާޤޫނީނ   11.3

ަވޒާީފެގ   ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޭއނާ  ަވކެީލްއަކާމިއ،  އެހެީތިރވޭެދެނަކުމަގިއ  ަކްނަތުކަގިއ 

ެނުގން   ަބޔާން  އޮފުީހަގިއ  ަމިތން  ފަަހެރްއެގ  ިތން  ޮގުތަގިއ  ަހނާދްނވާ  ުބނަެފިއާވެނަކާމިއ، 

ެޝިޑއްުލުކެރުވުނަކާމިއ، އެެހްނަނަމެވްސ ެދިތްނ ފަަހެރްއެގ ަމތްިނ ެކްނސްަލޮކްށ، ެއއުްދވުަހ ނުޫރްއސާަލްމ  

  14:00ާދ، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ޭއނަާއްށ ުގަޅިއ އުެދވުަހ ުކއިްލައަކށް  ައޫބަބުކުރ އޮފުީހަގިއ ިއްނ

ަކާމއި، އެެހްނަނަމެވްސ އުެދވުަހ ެދެވްނ ެންތަކާމިއ، އެހީެނ އުެދވުަހ  ުބިނެޝިޑއްުލުކިރ ވާހަަކ  ައްށ ިދުއަމށް  

އެެހން ަވުގަތކަށް ަނަމެވސް  ެކްނސްަލ ުނޮކށޭްދނެ ކަހަަލ އުަޑއުެހެމްއ ޯކުޓަގއި ޮއުތުމްނަކމިާއ، އުެދވުަހެގ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ާގތު   ުނަވަތ ަވކަީލށް އެާދޭވެނ ުދވަހަަކްށ ެޝިޑއްުލޮކށިްދުނމްަށ އެދަުމްށ ޭއނާ 

 ސެްދުމްނ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ުބިނަކަމށް، ޫނުރްއސާަލްމ ައބޫބުަކުރެގ ެހިކަބ

ުހށަަހޅަާފ 11.4 ަފރުާތން  ުހށެަހިޅ  ަނނަްބރ ަމްއސަަލ  އެެފާއޒެްގ  ިއސާްލިމްކ  އްޮފ  ިމިންސްޓރީ               ިއާވ، 

142-A4/138-JF/2020/11  (08 ަޖވާބާުދީރުވުމެގ ުފުރ2020 ޮނެވނަްބުރ' )ުތ' ައްށ ބުެލުމްނ، ިމ  ަޞ

ން  ްލ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކީޞިލުޔުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތެގ ަމްއޗްަށ ުތުޙމުަތކޮށަްފިއާވ ަކްނަކުމެގ ތްަފ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ކޮމިޝަނަ ސަރވިސް  ސިވިލް
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ުދވުަހެގ ުމއަްދެތްއ  )ފެަހއް(    5ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ، ިމ ތުުޙމުަތަތާކއި ުގިޅެގްނ ިލުޔުމން ަޖާވބާުދީރުވަމްށ  

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ދަީފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކާމިއ،  

' ެގ ގުޮތަގިއ ުހށަހަޅަާފިއާވ ިސީޓައށް ބުެލުމްނ، މި ިސީޓައކީ  3ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ 'ޮޑކުިއަމްންޓ   11.5

ަންނަބުރ   އެެފައރްޒެގ  ިއސާްލިމްކ  އްޮފ  ޮނެވްނަބރ    JF/2020/11-A4/138-142   (8'ިމިންސްޓީރ 

ަވަނ ުދވުަހ، ަމްއސަަލ    2020  ޮނެވްނަބުރ  16، ގުޮތން  ( "ަޖާވބާުދީރުވުމެގ ުފރަުސުތ" އާ ުގޭޅ' 2020

ެއނެގްނ   ިސީޓެއްއަކން  ޮފުނވަާފިއާވ  އެެފާއްޒައްށ  ިއސާްލިމްކ  އްޮފ  ިމިންސްޓރީ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ 

ޮއުތުމްނާނިއ، އަދި ިމިސީޓަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމއަްޗްށ ުތުޙމުަތޮކށަްފިއާވ ކްަނަކމާ ުގިޅެގްނ  

ަވނަ    2020  ޮނެވނަްބުރ  08ުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް  ޭއާނ ަޖާވބާުދީރވަެފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއުތ

ުދވުަހ ިލުޔުމްނ ަޖާވބާުދީރުވަމްށ ެދުވުނ ުފުރަސުތަގިއ، ޭއާނެގ ަޖާވުބ ަތްއާޔުރުކުރުމަގިއ ޭއާނ ޭބުންނަނމަ  

ޮއްތަކމްަށ   ުފުރަސުތެވސް  ހުޯދުމެގ  އެހެީތރަިކްނ  މެީހްއެގ  ަކނަޑައޅާ  އޭނާ  ުނވަަތ  ަވކެީލްއ  ާޤޫނީނ 

 ަރެވޭވަކާމިއ، އިަދ، ުބ

'ެއްގިޒިބްޓ   11.6 ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ިއސާްލިމްކ  6ަމްއސަަލ  އޮފް  ިމިނސްްޓީރ  ުހށަަހޅަާފިއާވ،  ޮގުތަގއި  ގެ   '

ަންނަބުރ ެއްންޑ    A4/142/2020/2-(11)142  އެެފާއްޒެގ  ައުއގްާފ  ުމަވްއޒުަފ  މިިންސްޓީރެގ  'ިމ 

ިޑެރްކަޓ  ެސކަްޝްނެގ  ިޑވޮެލްޕމްެންޓ  ޢަބުްދ ިއންްފާރްސްޓަރްކަޗރ  އިބްރީާހްމ  )ައިއީޑކާޑު  هللا ރ  ސަޢުީދ 

  (ގެ ސޫުލީކ ަމްއސަަލިއެގ އާިދީރ ަތޙްޤުީޤ ރޯިޕްޓ' 72676/ ެރޯކޑާުކުޑ ަނންބަރ:  A105491ަނންބަރ: 

ުތޙަުމުތުކެރުވނު  2020  ިޑެސްނަބުރ   27)  ަމްއޗަށް  ަފާރުތެގ  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ބުެލުމްނ،  ައްށ   )

ިއ އްޮފ  ިމިންސްޓީރ  ިހްނގަާފިއާވަކން  ަމްއސަަލިއަގިއ،  ތުަޙީޤެޤްއ  އާިދރީ  ަފާރުތްނ  އެެފާއްޒެގ  ސާްލިމްކ 

 ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  

ަވިކުކުރުމެގ ުކިރން، ޭއނެާގ  11.7   އެެހްނަކުމްނ، ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތް ޭއނާ އާަދުކަރުމްނ ިދޔަ ަވޒާީފިއން 

ކަންކަމާބެހޭ  މައްޗަށް އެ   މަޢުލޫމާތު،  ތުހުމަތުކުރެވުނު  އޮތުމުންނާއި،  އެނގެން  ދީފައިވާކަމަށް    އޭނާއަށް 
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  އަދި ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،    އޭނާއަށް  ފުރުަޞތު  ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވުމުގެ   ތުހުމަތަކާމެދު

ގެ  ނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމު ނާ ބޭނުންނަމަ އޭނާ ކަގައި އޭފުރުަޞތުޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވުނު  

ސް އޮތްކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވޭތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުޙުމަތުކުރެވުނު ކަންކަން ފުރުސަތުވެ 

ވަޒީފާއިން    އިދާރީގޮތުން ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ބުރަވެވޭތީއާއި،  ތަޙްީޤުޤކޮށްފައިވާކަމަށް 

ވަޒީފާއާބެހޭ  ަޝރުޠު  ދެ   ހަމަވާންޖެހޭފުރި  ދަށުން  މާއްދާގެ   ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ  ވަކިކުރުމުގައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމައި، ތަޙްީޤަޤށް ފެނި،    ކުރެވުނުކަމަށް،  ފުރިހަމަވާ

ވަޒީފާއިން   ވަކިކޮށްފައިވާކަމާއި  ވަޒީފާއިން  ސަބަބު  އޭނާ  ފަރާތަށް   ވަކިކުރި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވާކަން އެނގެން އޮތުމުން، މައަންގާފައި 

 އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި ދެކެމެވެ.  

  2008/2ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް .12

ގެ   ާޤނޫނު(  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  މެދުވެރިވެ،  ޙާލަތެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    އޮވެގެންކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ެވިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމށް  ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  

ަމްއަޗްށ ުކާރނެ ާޤޫނީނ  ފަރާތުގެ ުބަރެވޭވީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ އެދަިފިއާވ ފަަދ ައުމެރްއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  

 ެއެވ. ަހަމެއްއ ެންތަކަމށް ަކނަޑއަަޅިއ ިމ ަމްއސަަލ ިންނަމްނ ެފެނ

 

 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނާނިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތްނ ހުށެަހިޅ ިލެޔިކުޔނަްތކާަށިއ ަމްއސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ    ެދނަްފެހ، 

  ސަޢީދު  هللاޢަބަދު  އިބްރާހީމް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ރާިޢޔްަތޮކށް ބިެލިއުރ،   އި ެހިކްނެގ ެހިކބަަހްށ ދަެފާރުތްނ ެދްއިކ ވަާހކަަތަކާށ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގެ އައުާޤފު އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްަޝންގެ ޑިރެކްޓަރުގެ 
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  ގައި ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ   2021ޖޫން  30މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، 

  މައްސަލަ   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ކަމަށް  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހެޅިހުށަ

  ާޤއިމުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދި  މަޢުޟޫޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި

 ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަލުން  މަާޤމަށް  ހުރި  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،

  އަދި   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ފަރާތެއްނޫންކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  އިޢާދަކުރުމާއި   އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަކިކުރި  އިންވަޒީފާ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 11ރައްދުވާގޮތަށް  ނަގައިދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް    އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި   ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް

   މި މައްސަލައިގައި،ހުށަހެޅި ޓްރައިބިއުނަލަށް ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ   2021ޖުލައި 

ވަނަ   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2  ނަންބަރުވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު   ސަޢީދު هللاޢަބަދު އިބްރާހީމް

އޮވެގެންކަން  މާއްދާ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ފަރާތުން    މައްސަލަ ރައްދުވިގައި 

ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ    ސަޢީދު هللاޢަބަދު   އިބްރާހީމްސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީއާއި،  

 هللاޢަބަދު  އިބްރާހީމްާޤިއުމޮކށަްފއާިވަކަމްށ ުބަރެވޭވީތ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ   ޢަދުުލެވިރަކްނިއުޖާރީއ  

ަމްއަޗްށ ުކާރެނ ާޤޫނނީ  ގެ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ަފަދ ައުމެރްއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ގެ  ސަޢީދު 

 ިމ ަމްއސަަލ ިންނަމއީިފެމެވ. ަހަމެއްއ ެންތަކަމށް ަކނަޑއަަޅިއ  

 1444ޞަފަރު  23
 2022ސެޕްޓެންބަރު  19

  މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ

 

 ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް މަރްޔަމް                                                      

 ހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުއާބެވަޒީފާ


