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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/159 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ޖޫން  27 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2023ޖަނަވަރީ  02 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އާމިނަތު ޒޫނާ، އެކޯނިއަމް / ސ. ހިތަދޫ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A036651)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

/  ، މައްސަލައަކީ  މި ހިތަދޫ  ޒޫނާސ.  އާމިނަތު  ނަންބަރު:    އެކޯނިއަމް،  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A036651  )  ،ުޖަނަވަރީ    18މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭަޝންގައި ޑިރެކްޓަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔައިރ

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭަޝންގެ ފަރާތުން އިޢުލާނުކުރި އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ    2022

ނުކޮށްފައިވަނީ މަާޤމުގެ ަޝރުޠު ހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތުން  މަާޤމަށް ހޮވާފައިވާ އާމިނަތު ރިްޝމީ އެ މަާޤމަށް ޢައްޔަ

( 'މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން  2021ޖޫން    23)  MAPS-2021-08ހުށަހަޅާފައިވާ މެޕްސް ކޮލެޖުގެ ނަންބަރު  
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އްސަލަ ހުށަހެޅި   އެ ލިޔުން ފޯޖުކޮށްގެންކަމަށްވާތީއާއި، މައެނގޭ ލިޔުން' އަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބަދަލު ގެނެސް

ކަމޭހިތައިގެން   ކަމަށް  ޕްރޮފެަޝނަލްކަމާއެކު  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ  އެފަރާތުގެ  ފަރާތް 

ނަންބަރު  މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށްބުނެ،   ގެ    2007/5ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ވަނަ    36)ދިވެހި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި    22ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި    27މާއްދާއާއި،  

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް މައްސަލަ    269ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އާއި    271އެ މާއްދާގެ )ހ( އާއި،  

ލް ސަރވިސް ގަވާއިދު ރައްދުވި ފަރާތުން ކުރި ތަޙުީޤަޤށް މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާކަން ބަޔާންކޮށް ދިވެހި ސިވި

ވަނަ    47ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނުގެ    267ގެ    2014

މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    273ގެ   2014އިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ

ާޤނޫނުއަސާސީގެ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހި  މާއްދާއާއި،    17އާއި،  އަދި    20ވަނަ  މާއްދާ  މާއްދާއާ   43ވަނަ  ވަނަ 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިޚިލާފަށްކަމަށާއި،  ވަކިކޮށްފައިވާ  ކުރުމަކީ  ވަޒީފާއިން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޝރުޢީ ކޯޓުތަކުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑާއި ޚިލާފަށް އެ  

ނިންމާފައިވާ   ނުލައި  ފުރިހަމަކުރުމަކާ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫޢީ  ނިންމުމުގައި 

ާޤނޫނު  ނި ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ންމުމެއްކަމުގައިވާތީ، 

ގެ    2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  އަދި    21)ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާއާއި  ސިވިލް    23ވަނަ  ދިވެހި  އަދި  މާއްދާ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   29ށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ާޤނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަ  106ގެ    2014ސަރވިސް ގަވާއިދު  

( ވަކިވެފައިވާ  1ގެ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން،  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި  މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް  3ގެ )

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މި ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް   2022  ޖޫން  27ރައްދުވާގޮތަށް    ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް  ނަތު ޒޫނާއާމިއެދި  

 ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 
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 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

/ އެކޯނިއަމް، އާމިނަތު ޒޫނާ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    ފަރާތްކަމުގައިވާމައްސަލަ ހުށަހެޅި   .1 ސ. ހިތަދޫ 

ނަންބަރު:   މުޚާ(  A036651ކާޑު  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ފަރާތް( ޠަ)މީގެ  ބުކުރެވޭ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ    މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭަޝންގައި ޑިރެކްޓަރެއްގެ    ،ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ފަރާތެއްކަމަށާއި،   ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  އަދާކުރިވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  މައްސަލަ  މުސާރައިގެ  މަާޤމުގެ   

ގޮތުގައި  -/8,835 އެލަވަންސްގެ  ފޯނު  އާއި،  ރުފިޔާ(  ފަހެއް  ތިރީސް  އަށްސަތޭކަ  )އަށްހާސް  ރ. -/500ރ. 

ގޮތުގައި   އެލަވަންސްގެ  ސަރވިސް  އާއި،  ރުފިޔާ(  އާއި،  -/2,000)ފަސްސަތޭކަ  ރުފިޔާ(  )ދެހާސް  ރ. 

ހަތްދިހަ  -/2,473.80 ހަތަރުސަތޭކަ  )ދެހާސް  ގޮތުގައި ރ.  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  އާއެކު  ލާރި(  އަށްޑިހަ  ރުފިޔާ  ތިނެއް 

ލިބެމުންދިޔަކަމަށް -/4,973.80ޖުމުލަ   ލާރި(  އަށްޑިހަ  ރުފިޔާ  ތިނެއް  ހަތްދިހަ  ނުވަސަތޭކަ  )ހަތަރުހާސް  ރ. 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް"   ވިސް ކޮމިަޝންސިވިލް ސަރ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންއެގޮތުން   1.1

ރައްދުވާގޮތަށް   އަށް  ފަރާތް(  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ހުށަހެޅުމުގެ  ގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

އެ   2022ޖަނަވަރީ    18  ،އަސާސަކީ ފަރާތުން އިޢުލާނުކުރި  އެޑިޔުކޭަޝންގެ  ހަޔަރ  އޮފް  ގައި މިނިސްޓްރީ 

ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ   މަާޤމަށް  އެ  ރިްޝމީ  އާމިނަތު  ހޮވާފައިވާ  މަާޤމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ  މިނިސްޓްރީގެ 

-MAPS-2021ކޮލެޖުގެ ނަންބަރު  މަާޤމުގެ ަޝރުޠު ހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މެޕްސް  

ލިޔު(  2021ޖޫން    23)  08 އެނގޭ  ހުރިކަން  ތަޖުރިބާ  ބަދަލު    ށްމަމަސައްކަތުގެ  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު   ވަޒީފާގެ  އެފަރާތުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފޯޖުކޮށްގެންކަމަށްވާތީއާއި،  ލިޔުން  އެ  ގެނެސް 
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ޕްރޮފެަޝނަ  މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށްބުނެ،އަދާކުރުމުގައި  ކަމޭހިތައިގެން  ކަމަށް  މައުޟޫޢީ    ލްކަމާއެކު 

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި 

 ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގުޅިގެ 1.2 މައްސަލައާ  އިތުރު މި  ތެރޭގައި  ތަޙުީޤުޤގެ  ކުރި  އިދާރީގޮތުން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ން 

ގަވާއިދު   ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި  ބަޔާންކޮށް  ފާހަގަވެފައިވާކަމަށް  ވަނަ    258ގެ    2014މައްސަލަތަކެއް 

މާރިޗު   29  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  456)ނ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ާޤނޫނުގެ  މާއްދާގެ  

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހުން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ނިކުތުން    2022އެޕްރީލް    28އިން    2022

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނިކުތުން މަނާކޮށް މައްސަލަ    2022މާރިޗު    29މަނާކުރިކަމަށާއި،  

ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    މާނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުރައްދުވި ފަރާތުގެ ތަޙުީޤުޤ ރިޕޯޓާއެކު ކޮމިަޝ

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އެފަރާތަށް ދިންކަމަށާއި، އެ މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    5ޖަވާބުދާރީވުމަށް  

ހުށަހެޅި ކޮމިަޝނަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  ގުޅިގެން    ޖަވާބުދާރީވެފައިވާނެކަމަށާއި،  ޖަވާބާ 

ކޮމިަޝނުން އިތުރު ތަޙުީޤެޤއް ނުވަތަ އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާކަމަށާއި އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

 އިތުރު ބަޔާނެއް ނަގާފައިނުވާކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

  29މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިދާރީ ގޮތުން ހިންގި ތަޙުީޤާޤ ގުޅިގެން   1.3

އެ ރިޕޯޓުގައި  ގައި ތަޙުީޤުޤ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު    2022މާރިޗު  

މަާޤމަށް ކުރިމަތިލި އާމިނަތު ރިްޝމީ ހުށަހަޅާފައިވާ މެޕްސް    މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނުކުރި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ

ލިޔުން   އެ  ގެނެސް،  ބަދަލު  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  ލިޔުމަށް  އެނގޭ  ތަޖުރިބާހުރިކަން  މަސައްކަތުގެ  ކޮލެޖުގެ 

 ރިސޯސް  ހިއުމަންފޯޖުކޮށްފައިވާކަމަށް އެ މަސައްކަތާ ޢަމަލީގޮތުން ޙަވާލުވެހުރި މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓަންޓް  

އޮފިސަރ ިޝޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ އަމިއްލައަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާކަމާއި އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ އެ  

މަާޤމުގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސްއާ އެންމެ އިސްކޮށް ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ޙައިިޞއްޔަތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ޢަބްދުއްރައްޒާަޤށް ިޝޔާނާ  ރިޕޯޓުގައި    ފަރާތުން  ބުނިކަމަށް  އޭނާ  ދަށުންކަމަށް  އިރުޝާދުގެ  ދީފައިވާ 
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ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެފަދައިން އެ ލިޔުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ިޝޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާަޤށް އެއްވެސް  

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ދީފައިނުވާނެކަމަށް  އިރުާޝދު  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން މަރުޙަލާއެއްގައި   

ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން ކޮމިަޝނުން އިްޞލާޙުކުރަން ފާހަގަކުރި ކަންކަން އިްޞލާޙުކުރުމަށްފަހު އާމިނަތު  

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅޭގޮތުން  ރިކުއެސްޓާ  ފޮނުވި  އެޕްރޫވްކުރުމަށް  އެޕްލިކޭަޝން  ރިްޝމީގެ 

ރި ގޮތުގެ  ހިނގައިދިޔަ  ކަން  ފޮނުވި  ލިޔުމުގެ  ކޮމިަޝނަށް  ތަޖުރިބާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޕޯޓުގައި 

ލިޔުމެއްނޫންކަމަށާއި ރަނގަޅު  ކުރެވުނީ  އެޓޭޗް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އެކު  ރިކުއެސްޓާ  އެގޮތަށް    ، ގޮތުގައި  އެކަން 

ދޫކޮށްފައިވާ   ކޮލެޖުން  މެޕްސް  ގޮތުގައި  ތަޖުރިބާގެ  ރިްޝމީގެ  އާމިނަތު  ލިޔު  3ދިމާވެފައިވަނީ  މެއް )ތިނެއް( 

ިޝޔާނާ   ތެރޭގައި  ކޮމްޕައިލްކުރުމުގެ  ލިޔުންތައް  ތަޖުރިބާގެ  ހުށަހަޅާފައިވާތީ،  ފަރާތުން  ރިްޝމީގެ  އާމިނަތު 

ޢަބްދުއްރައްޒާަޤށް އޮޅިގެން ގޯސް ލިޔުމެއް ރިކުއެސްޓާއެކު އެޓޭޗްކުރެވުމުންކަމަށް ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ބަޔާންދީފައިވާނެކަމަށާއި،   ކަފަރާތުން  ރައްދުވި  މި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް  ންކަން 

ފަރާތަށް ފޮނުވި ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށް އެ ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެ މަޢުލޫމާތު 

ނަމަވެސް މައްސަލަ  ކުރުމުންކަމަށާއި،  ޙިއްާޞިޝޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާުޤގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

  ށް ރައްދުވި ފަރާތުން ހަމައެކަނި އެފަރާތަށް ފާހަގަކުރެވުނު ސަބަބުތަކަށް އެކަނި ބުރަވެ އެ މަޢުލޫމާތުތައް އިތުރަ

ހުރި   މަާޤމުގެ  ފަރާތްތަކުގެ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  ނުލައި  ކުރުމަކާ  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ކަށަވަރުކުރުމަށް 

އިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮމިަޝނަށް ފޮނުވި ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ތަފާތަށް ބުރަވެ، މި މައްސަލަ

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށް  ދޮގު  މަޢުލޫމާތުތަކަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

އާ  1.4 ތަޙުީޤުޤގައި  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ކޮލެޖުގެ  މައްސަލަ  މެޕްސް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރިްޝމީ  މިނަތު 

އެ   ޢަމަލީގޮތުން  ފޯޖުކުރިކަމަށް  ލިޔުން  އެ  ގެނެސް،  ބަދަލު  ލިޔުމަށް  އެނގޭ  ހުރިކަން  ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތުގެ 

މަސައްކަތާ ޙަވާލުވެހުރި ިޝޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ އަމިއްލައަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވަނިކޮށް އެފަރާތުން ކޮމިަޝނަށް 

ދީފައިވާ ބަޔާނުގެ މައްޗަށް އެކަނި ބުރަވެ، އެފަރާތުން މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިަޝނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ  

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ނިންމައި،  ބަޔާނެއްކަމަށް  ަޞއްޙަ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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މަދަ އެއްކިބާވެހުރެ  އިންޞާފުން  އަދި  ބަލަންޖެހޭ  ޢަދުލުވެރި  ސާބިތުކުރުމުގައި  މައްސަލަ  މިންގަނޑުން  ނީ 

reasonable  .ެމިންގަނޑާ ޚިލާފަށްކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވ  

އެގޮތުން މި މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވަނީ ިޝޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ އަމިއްލައަށް ހިންގާފައިވާ ބޭއަދަބީ ޢަމަލެއްގެ   1.5

ހިންގިކަމަސަބަ ޢަމަލު  އެ  މި  ބުންކަމަށާއި،  އެއްބަސްވެފައިވާއިރު،  އިޢުތިރާފުވެ  އަމިއްލައަށް  އެފަރާތުން  ށް 

މައްސަލަ   އޮތްއިރު،  އިޙްތިމާލު  ގެއްލުމުގެ  ވަޒީފާ  އެފަރާތުގެ  އެފަރާތަށް  ސަބަބުން  އިޢުތިރާފުވުމުގެ  ޢަމަލަށް 

ސިުޤ ހެއްކެއް' ގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭނެ  ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ 'ފާިޝޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް  

އްދުވި ފަރާތުން އެޅި ފިޔަވަޅަށް ބަލާއިރު މުވައްޒަފުންގެ  ހެއްކެއްކަމަށާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރަ

އެންމެ   ހިންގުމުގައި  ޕްރޮސެސް  ރެކްރޫޓްމަންޓް  އެގޮތުން  ގެންގުޅެފައިވާކަމަށާއި،  ތަފާތުކުރުން  މެދުގައި 

ބައިވެރިވެފައިވަނީ  އިސްފަރާތަ ހިންގުމުގައި  ޕްރޮސެސް  މި  ފަރާތްކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކީ 

ހަމައެކަނި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޫންކަމަށާއި، އާމިނަތު ރިްޝމީ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ރިކުއެސްޓް 

މުވައްޒަފާ އަޅާފައިވާ  ވިއުގައަށް  ސީ.އެސް  ކުރުމުގައި  މުވައްޒަފާއި،  ޕްރޮސެސް  ވެރިފައިކުރި  ރިކުއެސްޓް  އި، 

އިތުރު   ފިޔަވައި  ޙިލްމީ  ފާޠިމަތު  އެޕްރޫވްކުރި  ރިކުއެސްޓް  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  އެޕްރޫވްކުރި  ރިކުއެސްޓް 

މަޢުލޫމާތު   އަޅާފައިވާކަމުގެ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދެކޮޅަށް  ފަރާތަކާ 

ވަޒީފާއިން  ލިބިފައިނުވާކަމަށާ ޗިޓުގައި  ދީފައިވާ  ގޮތުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އި، 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަށް ޙަވާލާދީފައިވާއިރު އެ ކުށަކީ ގަވާއިދުގެ   271ވަކިކުރި ސަބަބުގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދުގެ  

ށާއި، އެ މާއްދާއަކީ އެ ދަރަޖަތަކުގެ ކުށްތަކަށް  ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްކަމަ  3

މަާޤމަށް   ހުންނަ  މީހެއް  މާއްދާއިން  އެ  މާއްދާއެއްކަމަށާއި،  ބަޔާންކުރާ  ތަރުތީބު  އަޅަމުންގެންދާނެ  ފިޔަވަޅު 

ތަރުތީ އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި  ނުދޭކަމަށާއި،  ބަލާފައި  ޖާގަ  އެއްފަރާތްކުރުމަށް  ބު 

ގަވާއިދުގެ   ބަލައި  މަސްއޫލިއްޔަތަށް  ނުވަތަ  މަާޤމަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަނަ   273އެހެންކަމުން 

ަޞއްޙަނޫން   ާޤނޫނީގޮތުން  އެޅުމަކީ  ފިޔަވަޅު  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފުރަތަމަވެސް  އެންމެ  ބޭރުން  މާއްދާގެ 

 ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ކަމެއްގައި އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން  ފިޔަވަޅެއްކަމަށާއި، އަދި އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ޢަމަލުކުރުމަކީ  އުޫޞލަކުން  ވަކި  ފަރާތަކަށް  ވަކި  ކަމެއްގައި  ހިމެނޭ  ޙާލަތެއްގައި  ހަމަހަމަ 
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ރިވެ އިންސާފުގެ  ހަމަހަމަކަމާއި  ނު  ތިފަރާތުން  މަންފާއެއް  ފަރާތަކަށް  ވަކި  އެއްކިބާވެ  ވަތަ އުޫޞލުތަކުން 

ހެޔޮ   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ނިންމުމުގައި  ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއެކު މައްސަލަ  ޙިމާޔަތް  މަްޞލަޙަތު 

  SC-A/08/2014 ދަލާލަތުކޮށްދޭ ޢަމަލެއްކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު  ނިޔަތެއް ނެތްކަން

މި   ނުކުތާތައް  ާޤނޫނީ  ހަމައެކަނި  ަޤިޟއްޔާގައިވާ  މައްސަލައިގައިވެސް  މި  ތަތުބީުޤކޮށް،  މައްސަލައަށް 

ވަކިކުރުމަކީ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައެކަނި  ބަލައި  މައްޗަށް  ބުނުމެއްގެ  ބުނި  މުވައްޒަފަކު 

ނޫންކަ ނިންމުމެއް  އިންޞާފުވެރި  ަޤބޫލުކުރެވޭނެ  ބެލިނަމަވެސް  ގޮތުން  ބުއްދީގެ  ވެސް މަށްާޤނޫނީގޮތުންނާއި 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ހަމައެކަނި އެންމެ މުވައްޒަފެއްގެ    ކީރުމުގެ ޕްރޮސެސްއަޓްކުޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން ރެކްރޫސިވިސް ސަރވިސްގެ ވަ  1.6

ޕްރޮސެސްއެއްނޫންކަމަ ނިމޭ  ތަފާތުށާއި،  ފަރާތުން  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  މުވައްޒަފުންގެ    މިކަމަކީ  ލެވެލްގެ  އެކި 

ހިނގާ   ފަރާތާމެދު ސެސްއަކަށްވާޕްރޮ ބައިވެރިވުމާއެކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައެކަނި  މައްސަލައިގައި  މި  އިރު، 

  ވަނަ  17ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނު އަސާސީގެ  އްޖޭގެ  ދިވެހިރާ ވުމަކީ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައި

މާއްދާއާއި    20މާއްދާއާއި،   މާއްދާއާ  43ވަނަ  ކަމެއްކަމަށްވަނަ  ޚިލާފު  ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވެސް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( ގެ   2007/5ާޤނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .2

ވަނަ   22ގެ    2014  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  27ވަނަ މާއްދާއާއި،    36

އާއި،   )ހ(  މާއްދާގެ  އެ  އާއި  )ބ(  އާއި    271މާއްދާގެ  )އ(  މާއްދާގެ  އާ    269ވަނަ  )އ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބަޔާންކޮށް   ސާބިތުވާކަން  މިންގަނޑުން  މަދަނީ  ތަޙުީޤަޤށް  ކުރި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހި    267ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  

ާޤނޫނުގެ   ސަރވިސްގެ  ވަޒީފާއިން    47ސިވިލް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން،  ގެ  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ދިވެހި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ    ވަކިކޮށްފައިވާތީ، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ    273ގެ    2014ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  
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ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   43ވަނަ މާއްދާ އަދި    20ވަނަ މާއްދާއާއި،    17

ވަކި ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ގެންގުޅޭ  މައްސަލަ  ކޯޓުތަކުން  ަޝރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރުމަކީ 

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑާއި ޚިލާފަށް އެ ނިންމުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  

 ރައްދުވި ފަރާތުން  އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަކުރުމަކާ ނުލައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައިވާތީ، މައްސަލަ

 21)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާއާ    106ގެ    2014ވަނަ މާއްދާ އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު    23ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި  

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، މައްސަލަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  29ނުގެ  ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ާޤނޫ

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ނުބެލުމަށާއި،  މީހެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި 

ންބަރުގެ ދަށުން، މައްސަލަ  ( ވަނަ ނ3ަފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، އަދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

މި   ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފއިވާ  ކަން  ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް

  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން'މައްސަލަ ހު

ަރއުްދ .3 ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަވޒާީފާއބެހޭ    ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތްނ  ިދުނުމެގ 

ުރުކުރުމްނ،  ަޒަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަންޓަރިއިބުއނަަލްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގިއ  

ަންނަބުރ   ެއިޑުޔޭކަޝްނެގ  ަހަޔރ  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ  ަމްއސަަލައީކ    475-HR/475/2022/06   (18(IUL)ިމ 

އިޢާުލާނ2022ަޖަނަވީރ   ުގިޅެގްނ  (  ިޑެރކަްޓރ    ޮއޯތިރީޓެގ  ިޑވޮެލްޕަމްންޓ  ްސކްިލްސ  ޭނަޝންަލ  މްޯލިޑްވްސ 

ަމާޤަމ ުކިރަމތާިލެޖެނރްަލެގ  ިރްޝީމ  ަފިއާވ  ްށ  ުހށަަހާޅ  11:30ެގ    2022ަޖަނަވީރ    18ާއިމަނުތ  ަފިއާވ  ަގިއ 

ަތުޖިރާބެގ ިލުޔމަށް    ޫދޮކށަްފިއާވ ަގިއ    2021ޫޖްނ    23ެއޕިްލޭކަޝްނ ޯފުމަގިއ ިހެމޭނ ެމްޕްސ ކެޮލުޖްނ އަެފާރތްަށ  

ުއަމްނ ިރޯސްސ ެސްކަޝުންނ ބަދުަލ ެގެންސ، މްޯލިޑްވްސ ޭނަޝންަލ  ެގ ިހިމިންސްޓީރ އްޮފ ަހަޔރ ެއިޑުޔޭކަޝްނ

ްސކްިލްސ ިޑވޮެލްޕަމްންޓ ޮއޯތރީިޓެގ ިޑެރްކަޓރ ެޖެނރްަލެގ ަމޤަާމްށ ާއިމަނތު ިރްޝީމ ަޢްއަޔުނުކުރަމްށ ޮފުނވަާފިއާވ  

މުެދެވިރޮކ2022ެފުބުރަވީރ    R-APP/2022/00924   (27ަންނަބުރ   ިވުއަގ  ސީ.ެއްސ  ިރުކެއްސުޓްނ  ްށ  ( 

ަމްއސަަލ   ެއ  ަމްއސަަލެއްއަކަމާށިއ،  ަތުޙޤުީޤުކެރުވުނ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ޮކިމަޝަންށ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ަފާރާތމުެދ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަތުޙީޤުޤުކުރަމށްފުަހ 

ިމްނަގނުޑުޙުތ ުބަރެވޭވ  ޮބޑަށް  ަކްނަކްނ  ަތުޙީޤަޤްށ ާސިބުތވީާތަކަމާށިއ،  މުަތުކެރުވުނ  ޮކށަްފިއާވ  ޮކމަިޝުންނ  ެއ  ްނ 

އުފުުލުމަގިއ   ިޒްނމާ  ަވޒާީފގެ  ަފުރާވުކަޑުކުރާމިއ،  ަމަސްއކަތްަށ  ަޙވުާލޮކށަްފިއާވ  ަފރަާތށް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ޮގުތްނ 

 ަދުށން ުފަރަތމަ  ަވަނ ާމއާްދެގ )ރ( ެގ  269ެގ    2014ަފުރާވުކަޑުކުރަމީކ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ަގާވއުިދ  

ަދަރަޖިއެގ ުކެށްއަކން ެއނެގން ޮއްނަނިއުރ، އަލާްފޟާިލ ާއިމނުަތ ިރްޝީމ ތާަފތު ެއކިފަަހުރ މިަތްނ އިެކ ިލުޔނަްތްއ  

ިސވިލް   ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ކޮށަްފިއުނާވަކަމްށ  ެވރަިފިއ  ަފރާތް  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުހށަަހޅަާފިއާވަކްނ 

ެދްއ ޮކިމަޝަންށ  ަފާރތްަށ  ަސރިވްސ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އުިޢިތރުާފވަެފިއާވަކަމާށިއ،  ަބާޔުނަގިއ  ވަާފިއާވ 

ަފުރާވުކަޑޮކށަްފިއާވަކްނ   އުފުުލުމަގިއ  ިޒްނާމ  ވަޒާީފެގ  ަފުރާވުކަޑޮކށަްފިއާވަކާމިއ  ަމަސްއަކތަށް  ަޙވުާލޮކށަްފިއާވ 

ިމްނަގނުޑން ާސބުިތވަެފިއާވަކަމާށިއ، ެއުމވްައޒެަފްއެގ ުމަވްއޒެަފްއެގ  ަތުޙީޤަޤށް މަަދނީ   ިޒްނާމަތއް އާަދުކުރމަުގިއ އެ 

ެއްއގަޮތށް   ިމްނަގނުޑަތާކ  ެއ  ެއކަުލވެާލވަިފިއާވަނަމ  ިމްނަގނުޑަތްއ  ްޕރެޮފަޝންަލ  ާދިއާރެގ  ަމަސްއަކުތެގ 

ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ަގއި ަބާޔނޮްކށަްފިއާވިއުރ، މިފަދަ    27ަޢމުަލުކަރްނާވެނަކަމްށ ިދވިެހ ސިވްިލ ަސރިވްސ ާޤޫނުނެގ 

ެފްނަމިތުވުމްނ ަކނިްހނަގއިިދަޔޮގުތެގ ިރޯޕޓު ަތއާްޔުރުކާރިއުރ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ިލެޔިކުޔނަްތއް    ްއސަަލެއްއަމ

ަމަސްއަކްތުކާރ ުމަވްއޒެަފްއެގ ބަަހްށ ަކ ަދުށން  ްށ ުބުނުމްނ  ަމ ެވރަިފިއ ުނުކާރަކަމާށިއ، ަހަމއަެކިނ ަބޯރާސވަެފިއަވނީ 

ަޙ ަފާރާތ  ުހށެަހިޅ  ޙަާލުތަގއި  ަމްއސަަލ  އެފަަދ  ުނެވޭވެނަކާމާށއި،  ަބީރައ  އަެފާރަތްށ  ިޒްނާމިއްނ  ވުާލުކެރވަިފިއާވ 

ިބާނކްޮށ   ަމްއަޗށް  މަޢޫުލާމުތގެ  ޮދުގ  ޚިލުާފ  ަޙޤަީޤާތ  ިރޕަޯޓކީ  ެއވާ  ސިޮއޮކށަްފިއ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ބެެލޭވަކަމާށިއ ރޯިޕެޓްއަކމަށް  ޚިލަާފްށ    ަމްއސަަލއެެހްނަކުމން    ، ަތްއާޔުރޮކށަްފިއާވ  ަގާވއާިދ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ 

މަޢޫުލާމުތ   ޮދުގ  ިހުއަމްނ  ިޙްއާޞޮކިމަޝަންށ  އަެފާރަތކީ  އިަދ  ޮއްނަނިއުރ،  ެއނެގން    ިރޯސްސޮކށަްފިއާވަކްނ 

އެ   ބަަލިއ  ިލޔިެކުޔްނަތްއ  ައްނަނ  ެސްކަޝަންށ  އެ  ަހިއިސްއަޔުތްނ  ިއްސެވިރެއްއެގ  ެއްނެމ  ެސްކަޝުނެގ 

ެއުޅުމގެ ިޒްނާމާއިއ، ިމިންސްޓީރ ައްށ ޭބުންނާވ ާދިއީމ ުމަވްއޒުަފްނާނިއ ަވުގީތ ުމަވްއޒުަފން  ިފަޔަވުޅ  ކްަށިލެޔިކުޔްނަތ

އްޮތ   ިޒްނމާ  ބެލެެހއުްޓުމެގ  ުސަޕަވިއްޒކޮށް  ަމަސއަްކްތަތއް  ަވިކުކުރުމެގ  މަުވްއޒުަފްނ  ަވިކވާ  ެލްއުވާމިއ  ަވޒާީފައްށ 

އަެފާރ ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަކނަޑެއޅަިފިއާވ  ަފާރްތަކުމަގިއާވިއުރ،  ެތރިެއްނ  ާދިއާރެގ  ަމަސްއަކުތެގ  ުތގެ 

ަވނަ   22ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ާއިއ  27ްޕރެޮފަޝންަލ ިމްނަގނުޑަތާކ ޚިލުާފެވ ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސެގ ާޤޫނުނެގ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ަމށް  ަވަނ ާމއާްދެގ )ގ( ާއ ޚިލުާފވަެފިއާވަކްނ ަތުޙީޤަޤްށ މަަދީނ ިމްނގަނުޑްނ ާސބުިތާވަކ  22ާމއާްދެގ )ރ( ާއިއ  

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  

ިއުތުރްނ   3.1 ަފާރެތްއެގ  ީމެގ  އެެހްނ  ުނަވތަ  ިތާމެގ  އާަދުކުރުމަގިއ  ަމްސއިޫލްއަޔތު  ާވިޖާބިއ  ުމަވްއޒުަފްނގެ 

ުނާވެނަކަމްށ ިދވިެހ ިސވްިލ ސަރިވްސ ަގާވއުިދ    ަތްށ ުބަރެވެގްނ ފުުށއާަރ ެއްއެވްސ ަކެމްއ ކްޮށެގްނަމޞަްލަޙ

ޚިލުާފ  22ގެ    2014 ަޙީޤަޤތާ  ަބޔްާނޮކށަްފިއާވއުިރ  ަގއި  )ބ(  ާމއާްދެގ  ަމްއަޗށް  ަވނަ  މަޢޫުލާމުތެގ  ޮދގު   

ުހށެަހިޅ   މްައސަަލ  ިރޕެޯޓްއަގިއ  ަބާޔްނކްޮށ  ަކމަުގިއ  ޮގްތ  ިހނގަާފިއާވ  ަކްނ  ަމްއސަަލިއަގިއ  މި  ރާިޢަޔްތޮކްށ 

ަފރެާތްއެގ   ަވިކ  ަޢމުަލަތުކން  އަެފާރުތެގ  ޮސިއޮކށަްފިއާވިއުރ،  ަފާރެތއް  ަމޞަްލަޙަފާރްތ  ަވިކ  ުބަރެވެގން  ތްަށ 

ަމ ޮއްނނީާތ  ަޢްއަޔުނުކުރުމެގ  އެނެގްނ  އާަދކޮށަްފިއާވަކން  ަމްސއިޫލްއަޔުތ  ަމާޤުމެގ  އަެފާރުތގެ  ްޤޞުަދަގިއ 

ަގާވއުިދ   ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ިދވިެހ  ޚިލުާފވަެފިއާވަކްނ    22ެގ    2014އަެފާރުތްނ  އާ  )ބ(  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ަމާޤަތުޙީޤަޤ އަެފާރުތެގ  ފާަރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އިަދ  ާނާޖިއުޒ  ްށ ސިާބުތވަެފިއާވަކަމާށއި،  އްިޚިތާޔުރ  ުމެގ 

ުނަވަތ   ަފއާިދައްށ  ަފާރެތއެްގ  ޫންނ  ަޙްއުޤ  ިމްނަގނުޑްނ  ަމޞަްލަޙ ޮގެތްއަގިއ  މަަދނީ  ޭބުންނކޮށަްފިއާވަކްނ  ަތްށ 

ަގާވއުިދ    ، ާސިބުތވީާތ ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ިދވެހި  ަގިއ    271ެގ    2014އަެފާރުތްނ  )އ(  މާއާްދެގ  ަވަނ 

ކޮށަްފިއާވ ުކެށއް  ާސބުިތާވަކަމށިާއ،  ަބާޔްނކޮށަްފިއވާފަަދ  ިމްނަގނުޑން  މަަދނީ  ަތުޙީޤަޤށް  މްޯލިޑްވސް  ަކްނ 

ުމިޅ   ެނުގުމެގ  ުމަވްއޒަަފުކ  ަމާޤަމްށ  ެޖެނރްަލެގ  ިޑެރްކަޓރ  ޮއޯތރީިޓެގ  ިޑވޮެލްޕަމްންޓ  ްސކްިލްސ  ޭނަޝންަލ 

ަމާޤ އަެފާރުތެގ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެގނިްދުޔުމަގިއ  ުކރަިއްށ  ްޕޮރެސްސ  ނޫުފުޒ  ެރްކޫރްޓަމްންޓ  ުމެގ 

ިސވްިލ   ިދވިެހ  އަެފާރތުން  ާސބުިތވީާތ  ިމްނގަނުޑްނ  މަަދނީ  ތުަޙީޤަޤްށ  ބުޭންނޮކށަްފިއާވކްަނ  ނަަހަމޮގުތަގިއ 

ާޤޫނުނެގ   ާސބިތުވަެފިއާވަކަމާށިއ،    36ަސރިވްސެގ  ިމްނގަނުޑން  މަަދީނ  ޚިލުާފވަެފިއާވަކްނ  ާމއާްދާއިއ  ވަަނ 

ޯފުޖޮކށަްފއަިވީނ ަމްއސަަލ  ެގ ަތުޖރާިބެގ ިލޔަުމްށ ބަދުަލ ެގެނސް  ެއަކްނަކްނ އެެހްނ ުހުރުމްނ ާއމަިނުތ ިރްޝީމ

ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ެއނިގެގްނަކމްަށ މަަދީނ ިމްނަގނުޑްނ ސިާބތުވަެފިއާވަކަމާށިއ، އެެހްނަކުމްނ މްައސަަލ ުހށެަހޅި  

ާޤިއުމުކެރވަިފ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަރއުްދިވ    ަކަމްށެވްސެނާވިއަފާރްތ  ަމްއސަަލ 

 ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ީމެގ ިއުތުރްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތމުެދ ުކެރުވުނ ުތުޙަމތުތާަކ ުގިޅެގްނ ޮކިމަޝުންނ ެއަމްއސަަލ ަތުޙީޤުޤޮކށް   3.2

ުހ އިަދ  ަމްއސަަލ  ަމްއަޗްށ  ތުަޙީޤުޤެގ  ދަީފިއާވަކަމާށިއ،  ުފރަުޞުތ  ބާަޔނިްދުނުމެގ  ތުަޙީޤަޤްށ  ަފާރތްަށ  ށެަހިޅ 

ާމިރޗު   29ްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތށް ަޖާވބާުދީރުވުމެގ ުފުރަޞުތ ަތުޙީޤުޤްނ ފަާހަގުކެރުވުނ ަކްނކުަމެގ ަމްއަޗ

ަވޒާީފިއން    2022 ަސަބބަުތްއ  ަވިކުކެރުވުނ  ަވޒާީފިއްނ  އަެފާރްތ  ދަީފިއާވަކަމާށިއ،  ޮކިމަޝުންނ  ަގިއ 

ެވިރަކްނެވްސ  އަެފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލޮކށަްފިއާވީތ،  ަބާޔްނ ަވިކުކިރަކުމެގ ިލުޔުމަގިއ  

 ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  

އެދިފައިވަނީ،   .4 ވަނީ ދިވެހި ސިވިލް  އި ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ މައްސަލަ ހުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ތަށް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮ  ،ސަރވިސް ާޤނޫނާއި

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދޭންޖެހޭ އަދި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދޭންޖެހޭ ާޤނޫނީ ހަމައެއް 

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.   ނެތްކަމަށް

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި .5

މި   ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،  ހެކިން  ަޝފަހީ  ދެފަރާތުންވެސް  ފުރުަޞތުގައި  ދެވުނު  ހުށަހަޅަން  ހެކިން  ޝަފަހީ 

 މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ޝަފަހީ ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިނުވާނެއެވެ.  

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

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

އެކަށީގެންވާ    28ގެ  ާޤނޫނުވަޒީފާއާބެހޭ    ޙައްުޤއުފުލުމުގެ   ލިބިދީފައިވާއިރު،  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ޒިންމާއެއްގެ   ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް 

އެ   އޮތުމުން  27ގެ  ާޤނޫނުގޮތުގައި  ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ޒޫނާ   ،ވަނަ  މި    އާމިނަތު  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި 

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މައްސަލަ ރައްދުވި 
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ަމްއސަަލެއްއ .7 ުހށެަހޅޭ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ    ، ަގިއުމަވްއޒަަފުކ  ަވޒާީފިއްނ  ެވިރ  ޢަދުުލުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސަބެބްއ  ެއަކީށގްެނާވ  ުނވަަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

  (procedural fairness)ެވިރަކްނ  ޢަދުުލ  ިއުޖރީާޢއިަދ    (substantive fairness)ެވިރަކްނ  ޢަދުުލ  ަމުއޟީޫޢ

  HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ    ، ުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނާޤިއުމ

މޮިގުތްނ   ެއނޭގަކާމިއ،  ދޭ    ، ެވިރަކަމީކޢަދުުލ  ަމުއޟީޫޢަގިޟްއާޔިއްނ  ަވޒާީފ  ވިަކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ 

ައާސ ިހާޔުރުކާރ  ުހއަްދުކާރަފާރަތުކްނ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ެވިރ ޢަދުުލފަަދ   ެސްއ 

ުއްނުސުރަތއް   ެއންމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސްއގެ  ިހާޔުރުކާރ  އެ  އުިތުރްނ  ަސަބަބކްަށުވުމެގ 

ެއނޭގަކާމިއ ބުެލްނަކްނ  ަވޒާީފިއން    ، ުކުރަމީކާޤިއުމެވިރަކްނ  ޢަދުުލ  ިއުޖރީާޢ  ، ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުމވްައޒަަފުކ 

ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ޢަދުުލަވިކުކުރަމްށ   ބުެލުމގިައ  ބުެލްނަތއް  ބަަލްނޖޭެހ  ާވސުިލުވަމށަްޓަކއި  ނިނުްމަމަކްށ  ެވިރ 

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ  ަގިޟްއާޔަތުކނާްނިއ    ، ިއުޖާރައުތަތއް  ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއކުޯޓން ންިނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު 

 ޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބވުަތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތކްުނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  ެއ

ިސވްިލ  7.1 ދަީފިއާވ  އަެފާރތްަށ  ޮގުތްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ  ެއޮގުތްނ 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރްއިވ  " (  2022ެއްޕރްީލ    28)   CSC/2022/00571(2)ަސރިވްސ ޮކިމަޝްނެގ ަންނަބުރ  

 ؛ ިޗްޓ" ަގިއ އަެފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަސަބެބްއގެ ޮގުތަގިއ

ގެ   2014ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  27ވަނަ މާއްދާއާއި،  36 ވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނުގެ ދި "

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އާއި    271ގެ    2014ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި އެ މާއްދާގެ )ގ( އާއި ދިވެހި   22

ގެ   2014ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އާއި ޚިލާފުވާކަން ތަހުޤީޤަށް މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާތީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު   269

 " . ވަނަ މާއްދާ ގެ )ނ( ގެ ދަށުން   47 ޤާނޫނުގެ  ( އަދި )ނ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ށ ވަނަ މާއްދާ ގެ )   267

ފަާހަގުކެރޭވަކ 7.2 ަބާޔްނޮކށަްފިއާވަކން  ާޤޫނުނެގ  މިފަަދިއްނ  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ެދްނެނުވުނ  ަވަނ    36ާމިއ، 

  ؛ާމއާްދަގިއ
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ސަރވިސްގެ  " ސިވިލް  ދަށުން،  ގަވާއިދުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި  ނުވަތަ  ޤާނޫނު  ދިނުމާގުޅޭ  މި  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުންނަށް 

ފޫޒު  މަސައްކަތްތައްކޮށް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު، އެމަސައްކަތްކުރަނީ މަޤާމުގެ ނު 

 ".ވާނެއެވެ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ބޭނުމެއް ހާސިލްކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައިކަމަށް ވެގެން ނު 

 ؛ަވނަ ާމއާްދެގ )ނ( ަގިއ  27މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ެއ ާޤޫނުނެގ   7.3

ޢުޞޫލުގެ  " ތިރީގައިވާ  ޢަމަލުކުރަންވާނީ  ކުރުމުގައި  ޚިދުމަތް  ސަރުކާރަށް  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ދިވެހި 

 .މަތިންނެވެ 

ދާއިރާގެ    )ނ(  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  އަދާކުރުމުގައި  ޒިންމާތައް  މުވައްޒަފެއްގެ  މިންގަނޑުތަކެއް  އެ  ޕްރޮފެޝަނަލް 

 ".އެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން  އެކުލަވާލެވިފައިވާނަމަ، 

ަވަނ ާމއާްދެގ )ބ( ާއއި    22ގެ    2014ަފިއާވަކާމިއ، ިދވިެހ ިސވްިލ ަސރިވްސ ަގާވއުިދ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކްޮށ 7.4

 ؛ެއ ާމއާްދެގ )ގ( ަގިއ

 ؛ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްމެ "

މު  އެ  އަދާކުރުމުގައި  )ބ(  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާޖިބާއި  ބުރަވެގެން ވައްޒަފެއްގެ  މަސްލަހަތަށް  ފަރާތެއްގެ  އެހެން  ނުވަތަ  ފުށުއަރާ    ތިމާގެ 

 . އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ 

އެމިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު    ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކެއް އެކަށައެޅިފައިވާނަމަ )ގ( އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި  

 " . ކުރަންވާނެއެވެ 

 ؛ަވނަ ާމއާްދެގ )އ( ަގިއ  271ެއ ަގާވއުިދެގ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،   7.5

 ގައި މިވަނީއެވެ. ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް ތިރީ " 

 ... 

ނުވަތަ    ޙައްޤު ނޫން ފަރާތެއްގެ ފައިދާއަށް )އ( އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ މަޤާމުގެ އިޚްތިޔާރު ގަސްތުގައި ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި ތިމާގެ ނުވަތަ  

 " މަޞްލަޙަތަށް ބޭނުން ކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން އުޅުން. 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައި 267އަދި  ވާކަމާއި ބަޔާންކޮށްފައި މިފަދައިން 7.6



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ގައި މުވައްޒަފުން ކުރާ ކުށްތައް ދަރަޖަތައް ބަހައިލައިފައި އޮތްނަމަވެސް، އެ ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިން ވަޒަން ކުރުމަށްފަހު  )ށ( މި ޗެޕްޓަރު " 

 އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ." 

)ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު(    5/ 2007ޒަފު ކުރި ޢަމަލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ( މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައި ނުވި ނަމަވެސް، މުވައް 

  އާއި ގަވާއިދާއި އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކަމުގައިވާނަމަ، އެ ކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، އެކަށީގެންވާ 

ތިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ސިވިލް ސަރވިސް  އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ 

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ." 

ާޤނޫނުގެ   7.7 ސަރވިސް  ސިވިލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އަންނަނިވި    47މިފަދައިން  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

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

 ..... 

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

 ".ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވުން 

ިއުތުރްނ   7.8 ަސިއްނ  ަވޒާީފީމެގ  ަންނަބރު  ުގޭޅގުޮތްނ  ަބާބ  ަވކުިކެރޭވ  ަހިއޯކުޓެގ  -HC/2014ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

A/280  ؛ ަގިއަގިޟްއާޔ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ސަބަބު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  ސިޓީގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ..." ،  

ވަކިކުރުމާގުޅިގެން ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަ   ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ހުށަހެޅުމުން ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ    ، ލީ 

ޕްރިސިޝަ  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު  ލިއުމުގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ން  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެސަބަބުތަ  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ވަކިކުރި    ، ނުކުރެވޭނެކަމާއިރިޢާޔަތްކަށް  މެރިން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު 

ހުށަހަޅައި ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އެސަބަބުތަކަށް  ، ސަބަބުކަމަށް 

 ، ތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި ޙައްޤު ކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ  ރިޢާޔަތް 

ޖެހޭނީ މިމައް  ، އެހެންކަމުން  ބަލަން  ވަޒީފާއިން    ، ސަލާގައިވެސް  އޭނާ  ސިޓީގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

އަދި އޮތްނަމަ އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ    ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެސަބަބު އޮތްތޯއާއި   ، ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 

 "، ސަބަބެއްތޯކަމާއި 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކީރ  ިމ ަމްއސާަލަގިއ    ، ިމ ިއާބާރުތްނ ަބާޔްނކްޮށ ަކނޑަައޅަާފިއާވިއުރ 7.9

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ   ާމއާްދަތުކަގއި  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ިލުޔުމަގިއ  ަކުމެގ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއން  ދަީފިއާވ  އަެފާރަތްށ 

ފާަރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އެ  ފަަދިއްނ  ަފުރާވުކަޑުކުރާމިއ،  އާަދުކުރަމށް  ަމްސއިޫލްއަޔުތ  ަމާޤުމެގ  އަެފާރުތގެ 

ެނުގން   ަފއާިދ  ާނާޖިއޒު  ނޫުފުޒގެ  ަމާޤުމެގ  ަމނާްފާވނެެހްނ  ަފާރަތކަށް  ަވިކ  އާަދުކުރުމަގިއ  ަމްސއިޫލްއަޔުތ 

ޚާިލ ޮކްނަޑކާްޓ  އްޮފ  ޯކްޑ  އިަދ  ަގާވއާިދިއ  ާޤޫނާނިއ،  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ިދވިެހ    ުފުވުމގެ ިހެމނެޭހްނ 

ަކުމަގިއާވިއުރ ަމްއަޗްށ  ަސބަބަުތުކގެ  ުބާނ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެއ  ަޙޤަީޤުތ، ަސަބުބްނަކމްަށ  ަގިއެވްސ 

އޮތޯްތާއިއ ަވިކކުުރަމްށ    ، ަސަބބަުތްއ  ަވޒާީފިއން  ެއއީ  އްޮތަނަމ  ބަަލްނޖޭެހނެ  އިަދ  ަސބުަބަތކްެއޯތ  ެއކީަށެގްނވާ 

 ަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. 

ުމަވްއޒުަފ  ީޒަވެއޮގުތްނ   .8 ަފާރުތްނ  ށަްފިއޭވތޯ  ުމޮކާޤިއެވިރަކްނ  ޢަދުުލ  ަމުއޟީޫޢަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ފޭާދ 

 ؛ބާަލިއުރަބއްެއ ާޤޫނީނ ަހަމަތކްަށ  ޖޭެހ  ަޑެއުޅުމަގިއ ބަަލްނަކނ 

ެގ    2/ 2008ަންނަބރު    ާޤޫނުނ 8.1 ާޤޫނުނ(  "ނޯޓެިހ  23)ަވޒާީފާއބޭެހ  ާމއާްދަގިއ  ނަުލިއ  ަވަނ  ިދުނަމާކިއ  ްއ 

ިމ ާމއާްދެގ  ަދުށްނ ޯނިޓްސ ިދުނެމްއ ނިެތ ުމވްައޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ ެދ ަޝުރެތްއ  ، ަވިކުކުރްނ" 

ަންނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ    HC-A/208/2010އިަދ    HC-A/24/2010ުފރަިހަމެވެގްނަކަމްށ 

  ،ަގިޟްއާޔ އިަދ ެއޫންނެވްސ ަވޒާީފާއބޭެހ ަމްއސަަލަތުކަގިއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަކނަޑައޅްުއވަާފިއާވަކާމިއ

 ( ަޝުރަތީކ  ެދ  ) 1ެއ  އިަދ  ެއަކީށެގނުްނވްުނ  ައޚާުލުގ  ަމަސއަްކުތެގ  ބެެހްއުޓަމކީ  2(  ިއތަުރްށ  ަވޒާީފަގިއ   )

 ުކެރޭވެނ ަކެމްއަކަމށް ަވޒާީފ ދޭ ަފާރަތށް ނެުފުންނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ، ބާަލިއުރ  ެއަކީށެގްނާވ ަހަމަތކްަށ

އާ ުގޭޅގުޮތން ަހިއޯކުޓެގ ންަނަބރު    (substantive fairness)ެވިރަކްނ  ޢަދުުލ  ަމުއޟީޫޢިއްސެވަބާޔޮކށަްފިއވާ   8.2

2014/HC-A/88  ؛ަގިޟްއާޔގިައ 

ިއތަުރްށ ެބހްެއޓުުމްނ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް ުނަވތަ ަވީޒފާ އާަދކާުރ ަތަންށ ގްެއުލްނަތކްެއ ލިބާިދނެކަަމްށ ަވީޒފާދޭ  "....ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފާގިައ  

ެއިނންމަުމްށ ާވިސލުވަުމށް    ، އުެމވްައަޒފްެއެގ ަމސްައަކުތެގ އްަޚލުާޤ ަރނގަޅު ޫންނކަަމްށ ވީަޒފޭާދ ފާަރުތްނ ިނންމުުމގިައ   ، ފާަރުތްނ ަބާލ 

ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް ހަަމ ެފްނަނ ފެނެުމްއެގ މްައަޗށް   ،  ތަޠްބުީޤކިުރ ހަމަައީކ ެއަކީށެގްނވާ ހަމައްެއކަަމްށ ާވނެްޖޭހެނކަަމށިާއ ަވީޒފޭާދ ފާަރުތްނ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ވިަކުނކެުރޭވެނަކްނ   ަވީޒފިާއްނ  ުމވްައަޒަފުކ  ނަނަްބުރ  ެއަކިނ  ހިައކުޯޓގެ  ަކނޑައަަޅިއ    A/24-2010/HCިދެވހިރާއޭްޖެގ  ަގޟްިއޔާގިައ 

 ، ަބާޔްނޮކްށފިައާވަކްނ ެއނެގން ޮއްނަނކަމިާއ 

ަދުށްނ ފިުރހަަމާވނެްޖޭހ ެދަވނަ ޝުަރުޠކަަމްށާވ   23ގެ  ާޤޫނުނ ަވީޒފާއެާބޭހ    ، ައިދ  "އުެމވައަްޒަފުކ ަވީޒާފގައި    ، ަވނަ ާމއާްދ ގެ )ހ( ގެ 

ެބހްެއޓަުމީކ  ަބލާއުިރ   ، ިއުތަރްށ  ހަަމަތަކްށ  ފިުރހަަމވާނީ  ކެުރ   ، ެއަކށެީގްނވާ  ވްެސ  ނެުފުންނ"  ފާަރަތްށ  ަވީޒފޭާދ  ޭވޭނކަމްެއކަަމްށ 

ހަަމ  ެއަކށެީގްނާވ  ހަމަައީކެވްސ  ުނެފުނުނ  ފާަރަތްށ  ަވޒީފޭާދ  ކެުރޭވެނކަމްެއކަަމްށ  ެބހްެއޓަުމީކ  ިއތަުރްށ  ަވީޒާފގިައ  ައަކށް  ެއުމވްައަޒަފުކ 

 ... " ، ެވެގްނަކން އެމްާއދަާއްށ ެބލުުމްނ ެއނޭގކާަމިއ 

 ިއްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ިމ ފަަދ

ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ(   23ެގ  ާޤޫނުނޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކނަުލިއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނަކަމްށ ަވޒާީފާއބޭެހ   8.3

ތްަފސުީލޮކށެްދމްުނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ   ަތްއ ޙަާލްތ ާއިއ )ށ( ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ ފަަދ ަސބެަބްއ އްޮތަކަމށް ބެލޭެވެނ  

ިންނމަާފިއާވ ކުޯޓން  ންަނަބރު    ، ުސްޕީރްމ  ޯކުޓގެ  ވ.   ުދ ަމްސޫއ    ިއްސާމޢްީލ )   SC-A/27/2014އެ 

  32( ަގިޟްއާޔެގ ަޝީރައްތ ިނުމުނޮގުތެގ ިރޕުޯޓެގ  ިލިމެޓްޑ  ަފއޭިންންސ ޯކަޕޭރަޝްނ ަހުއިސްނގ ިޑވޮެލްޕަމްންޓ 

 ؛ަވަނ ުނުކާތަގިއ  33އިަދ  

ެގ  ަވނަ މާއާްދެގ )ހ( އިާއ )ށ( ގިައ ުބެނފައާިވ ފަދިައްނ  ާޤޫނުނ "ޯނިޓްސނީުދ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފިާއްނ ވިަކކެުރޭވީނ، ަވީޒފާއެާބޭހ 

 ވިެރ ސަބެަބްއ ޮއްތކަަމްށ ެބލޭެވީނ ެދ ހަާލތްެއގެައެވ. އީެއ: ޢުަދުލ ވިެރ ސަބަބްެއ ޮއެވެގްނެނވެ.  ޢުަދުލ 

(i)  .ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލކީ އަަމލްެއ ކުުރްނ 

(ii)  .ިޚާޔާނެތްއ ެވފިައުވްނ 

އަަމަލީކ   ޣައުިރުސޫލީކ  ަވީޒފިާއން    (misconduct)ޮކނެްމޮކނެްމ  ިދނުމްެއެނިތ  ޯނިޓްސ  ުމވްައަޒަފުކ  ސަަބުބްނ  އަަމލްެއެގ  ެއ 

  23ެގ  ާޤޫނުނ ވަަނ މާއާްދެގ ަދުށން ހުއަްދކާުރ ކަަމަކށް ުނެވ ިހނގައާިދނެެއެވ. ަވީޒފާއެާބހޭ    23ގެ  ާޤޫނުނ ަވިކކުުރން ަވީޒފާއެާބހޭ  

ފުާޅަކނޮްބޑު   އަަމަލީކ  ުމވްައަޒުފކިުރ  ހްުއަދާވީނ  ަވކިކުުރްނ  ަވީޒފިާއްނ  ުމވްައަޒަފުކ  ިދނުމްެއެނިތ  ޯނިޓްސ  ަދުށްނ  މްާއާދެގ  ަވަނ 

އަަމލްެއ   ަވީޒފިާއްނ    (gross misconduct)ޣައުިރުސޫލކީ  ުމވްައަޒަފކު  ިދނުމްެއެނިތ  ނިޯޓްސ  އަަމީލ  އެ  ާވނަމެައެވ.  ކަަމށް 

ދެެމުދގައި   ފާަރުތގެ  ެދ  އަަމަލީކ  ުމވްައަޒުފކިުރ  ެބލޭެވީނ،  ައލަމްެއކަަމްށ  ޣައުިރުސޫލީކ  ޮބޑު  ފުާޅަކްނ  ހުއަްދާވފަަދ  ަވިކކުުރްނ 

ރަިއްސ އަަމލްެއ ކަމްަށ ާވނަމެައެވ. ުމވްައަޒުފގެ ޣައުިރުސޫލކީ އަަމަލކީ  ޮއްނަނނެްޖޭހ ަވީޒާފގެ ގުުޅްނ އްެއޮކށް ކެނޭޑ ިމްނވުަރގެ ީސ 

އްެއަބްސވުުމެގ ޖުައހީަރ ޝުަރަތކާ  1)  ަވީޒފާގެ  ކަަމްށ ާވނަަމ، ނަުވަތ ) ހާިލުފ ( ެދ ފާަރތެުގ ދެމުެދގިައާވ  ކަަމީކ  2ކަމްެއ  ( ެއ 

އި ހެިމޭނ ޮއނެްމ މިައަގނުޑ ިސަފކަަމށާްވ ދެ ފާަރުތގެ ެދމުެދގިައ  ަވީޒފޭާދ ފާަރތިާއ މުވްައަޒފިާއ ދެމުެދގިައ ޮއްނަނ ަވީޒާފގެ ގުޅުުމަގ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/159މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އާމިނަތު ޒޫނާ
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 ( ުނަވަތ  ާވނަަމ،  ކަމްެއކަަމްށ  ގްެއޭލފަަދ  އާަމާންތތިެރަކްނ  އިަދ  ިއތުބުާރ  ަވީޒފޭާދ  (  3ޮއްނަނނެްޖޭހ  ުމވްައަޒަފކު  ެއ  ކަަމީކ  ެއ 

ަވީޒފެާގ ިއްލތިޒުާމަތާކ ައާސީސޮގުތްނ ނަުވަތ ސާީދ  ެއ ައަމަލކީ    ކަމްެއ ކަަމްށ ާވނަަމ،   ިހާލުފ ގޮތްެއގިައ  ފާަރަތްށ އާަދކަުރްނެޖޭހ 

 ޯނިޓްސ ިދނެުމްއެނިތ ަވީޒފިާއްނ ވިަކކުރަުމްށ ހުއަްދވާެދޭނ ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމލްެއ ކަަމށް ެބެލވާިދނެެއެވ.[  

 ިމ ިއާބާރުތން ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

މައްސަލައިގައި   .9 މި  ހުމައްސަލަ  އެގޮތުން  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ވަކިކުރުމުގައި  ރައްދުވި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ށަހެޅި 

 ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަން މަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، މި މައްސަލައިގައި ޢަ

   -ންކަން: ކަ   ކޮށްފައިވާ ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަމައް 

ފަރާތުން   9.1 ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި    2022ކްޓޫބަރު  އޮ  18މައްސަލަ  ރާތުގެ  އެފަހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ 

މޯލްޑިވްސް ނޭަޝނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ؛ބަޔާނުގައި އެފަރާތުން ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ

އެކިފަހަރު ރިްޝމީ  އާމިނަތު  ފަރާތެއްކަމަށްވާ  ކުރިމަތިލި  މަާޤމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ  މަތިން އޮތޯރިޓީގެ   

ފޮނުވާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވެރިފައި ކޮށްފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް 

މައްސަލަ    ،ތިރާފުވެފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްޢުދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އި

އެއްވެ ދީފައިވާ  ފަރާތުން  އިބާރާތުން  ހުށަހެޅި  އެ  ނުސީދާކޮށްވެސް  އަދި  ސީދާކޮށް  ބަޔާނެއްގައި  ސް 

  ބުނެފައިނުވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާނީ ލިޔެކިޔުންތައް އަބަދުވެސް ޗެކް ކުރާކަމަށް 

ރާތުން ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ  ނަމަވެސް އީމެއިލްތައް ވަކިވަކިން ޗެކް ކޮށްފައިނުވާނެ ވާހަކަ  ،އިކަމަށާ

ޢަބްދުއްރައްޒާުޤގެ   ިޝޔާނާ  އޮފިސަރ  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އެސިސްޓެންޓް  މިނިސްޓްރީގެ  ޢަމަލުކޮށްފައިވާނީ 

މަޢުލޫމާތަށާއި،   ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަބްދުއްރައްޒާުޤގެފަރާތުން  ސިސްޓަމަށް    ިޝޔާނާ 

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތައް  ބުނެފައިވާ  އެފަރާތުން  އެ    އައިސްފައިވާކަމަށް  ދެއްކުމުން  ފަރާތަށް 

މިޙާލަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ިޝޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ ދޮގު  ލިޔެކިޔުމަށް ބެލުމަށްފަހުގައިކަމަށާއި،  

ކުރިން   މީގެ  މިފަދަކަމެއް  ަޤބޫލުކުރުމަކީ  ދީފާނެކަމަށް  ޢަބްދުއްރައްޒާުޤމަޢުލޫމާތު  ފަރާތުން ިޝޔާނާ  ގެ 

އަން ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ކަމެއްނޫންކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީގެ  ދިމާވެފައިނުވާނަމަ    ހިއުމަން ދާޒާކުރަން އެނގޭނެ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/159މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އާމިނަތު ޒޫނާ
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ސެކްަޝނަށް އަންނަ އީމެއިލްތައް ރިސީވްކޮށް އެ ލިޔެކިޔުންތައް އެންޓްރީކޮށް އަދި އެ ލިޔެކިޔުންތައް   ރިސޯސް

ޒިންމާއަކަށްނުވާއިރު ފަރާތުގެ  އިސް  އެންމެ  ސެކްަޝނުގެ  ޒިންމާއަކީ  ސެކްަޝނަ   ،ބަލައިގަތުމުގެ  ށް  އެ 

ކަމަކާ   އެފަދަ  އެނގިފައިނުވާނަމަ  މަޢުލޫމާތު  އުޅޭކަމުގެ  މައްސަލައެއް  ލިޔުމެއްގައި  އެއްވެސް  ފޮނުވާފައިވާ 

މައްސަލައިގައި   މި  އުފަންވެފައިނުވާކަމަށާއި،  ޙާލަތެއް  އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅު  ފަރާތަކާމެދު  އެއްވެސް  ގުޅޭގޮތުން 

ޒިންމާ އެފަރާތުގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މަސްއޫލިއްޔަތު    މައްސަލަ  މަސައްކަތުގެ  ނުވަތަ  އަދާކުރުމުގައި 

މުޅި  ނެތްކަމަށާއި،  އިހުމާލެއް  ވެފައިވާ  އެނގިހުރެ  ސީދާ  އެފަރާތަށް  ނުވަތަ  ގަސްތުގައި  އަދާކުރުމުގައި 

މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގައިދިޔަގޮތް ބެލުމުންވެސް ލިޔެކިޔުންތައް ފޯޖުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޮގު  

އޮޅުވާލާފަ މަ ޙަީޤަޤތް  އަދި  ޢަބްދުއްރައްޒާުޤވަނީ  އިޢުލޫމާތުދީ  އިޢުތިރާފުން  ކަން  ިޝޔާނާ  އަމިއްލަ  އެފަރާތުގެ 

އިކަމާއި،  އެފަރާތުން މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސް އަވަސް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެނގޭކަމަށާއި،  

ރިޖެކް އަލުން  އެޕްލިކޭަޝން  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މި  މައްސަލަ  އަނެއްކާވެސް  ވެއްޖެނަމަ  ޓް 

މަސައްކަތަށް ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވާނެތީކަން އެފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ފަރާތް މަޤާމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގިކަމަށް ބުނާއިރު އެ މަާޤމު އާމިނަތު ރިްޝމީއަށް ހޯދައިދިނުމުގެ ސަބަބުން  

ޅި ފަރާތަށް ލިބޭ އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުވަތަ އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ހުށަހެ

ނުވަތަ ހޯދި   ފަރާތުގެ މޯޓިވްއަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކުރި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

މައްސަލަ    ވާ ކަމަށާއި، އާމިނަތު ރިޝްމީއާބަޔާންކޮށްދީފައިނު  ގައި ހުށަހެޅި ޖަވާބުގައިސަލައިހޯދުމެއް މި މައް

މިނިސްޓްރީގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތާ ޢާއިލީ ގޮތަކުން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުންވެސް އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށާއި،  

ބަޔާނުގައި   ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ފަރާތުން  ސެކްރެޓަރީގެ  ޕަރމަނަންޓް 

ގުޅުންހުރި  މިނިސްޓްރީގެ  މައްސަލައާ  މި  ޗެކްކޮށް  ލިޔެކިޔުންތައް  ގުޅޭ  ޕްރޮސެސްއާ  ރެކްރޫޓްމަންޓް   

ސްކިލްސް   ނޭަޝނަލް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  އެފަރާތުންވެސް  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ޗެކްކުރުމުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް 

ބު ނުކުރާކަމަށް  ލުތުފީވެސް  ފަޒުނާ  އޮފިސަރ  އެޑްމިން  އޮތޯރިޓީގެ  ލިޔެކިޔުންތައް    ،ނާއިރުޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް އަޅާފައިވަނީ ފަޒުނާ ލުތުފީކަމަށް ފަޒުނާ ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެ 

އެހެންކަމުން   ސެކްރެޓަރީކަމަށާއި،  ޕަރމަނަންޓް  މިނިސްޓްރީގެ  ފަރާތަކީ  އެޕްރޫވްކުރާ  ލިޔެކިޔުންތައް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/159މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އާމިނަތު ޒޫނާ
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މަސް މަާޤމުގެ  ރައްދުވި  އޫ އެފަރާތްތަކުގެ  މައްސަލަ  އަދާކޮށްފައިނުވާއިރު  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  އޭގެ  ލިއްޔަތު 

ކަންކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ޚިލާފުވެފައިވާކަން    ފަރާތުގެ ވިއުގަ ބޭނުންކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މިނިސްޓްރީ  މައްސަލައިގައި  މި  އޮންނަކަމަށާއި،  އެނގެން  ބަހުން  ވަޒީފާއާ  އެފަރާތްތަކުގެ  ފޮނުވާފައިވާ  އަށް 

އިޢުތިރާފުވެފައިވާ   އަމިއްލައަށް  ފޯޖުކުރިކަމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް  އެ  އެޑިޓްކޮށް  ލިޔެކިޔުންތައް  ގުޅުންހުރި 

އޮފިސަރ   ރިސޯސް  ހިއުމަން  މިނިސްޓްރީގެ  ޢަބްދުއްރައްޒާުޤފަރާތްތަކަމަށްވާ  ހުށަހެޅި    ިޝޔާނާ  މައްސަލަ 

އަމިއްލައަށްާޞއްޙިފަރާތާ   ކުރިންވެސް  މީގެ  މިނިސްޓްރީގެ  ނުކޮށް  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،    3  މަޤާމަކަށް 

މަ ބައެއް  ބޭނުންކޮށް  އަމިއްލައަށް  ސޮއި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރައްދުވި  ާޤއަދި  މައްސަލަ  މުތަކާއެކު 

ސޮއިކޮށް އަމިއްލައަށް  ގައިވެސް  ރިޕޯޓް'  ގޮތުގެ  ހިނގާފައިވާ  'ކަން  އެޓޭޗްކުރަންޖެހޭ  ވިއުގައަށް   ފަރާތުގެ 

މިނިސްޓްރީގެ   ކުރިންވެސް  މީގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަތައް  މި  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

 ކޮށްފައިވާނެކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ޙިއްާޞއާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ 

 -: މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން 

ގުޅި 9.2 ކަންކަމާ  ފާހަގަކުރި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ރައްދުވި  ގައި    2022އޮކްޓޫބަރު    30ގެން  މައްސަލަ  މައްސަލަ 

ބަޔާނުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖުމުލަގޮތެއްގައި    ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާފަރާތުން  

އެޑިޔުކޭަޝނުން    ،ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އޮފް  އިޢުލާނަށް    2022ޖަނަވަރީ    18މިނިސްޓްރީ  ކޮށްފައިވާ  ގައި 

ހޮވިފައިވާތީ    އިޖާބަދެއްވައި ރިްޝމީ  އާމިނަތު  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލި  މަާޤމަށް  އެފަރާތް އެ 

ރިކުއެސްޓް    2022ފެބުރުވަރީ    28ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި   ކޮމިަޝނަށް  ވިއުގައިން  ސީއެސް  ގައި 

ނަންބަރު   ކޮލެޖުގެ  މެޕްސް  ތެރޭގައި  ކުރުމުގެ  ޕްރޮސެސް  ރިކުއެސްޓް  އެ  -MAPSފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި، 

ރިްޝ2021ޖޫން    23)  2021-08 އާމިނަތު  ލިޔުމުގައި  އަންގައިދޭ  ތަޖުރިބާ  ކޮލެޖުގައި  (  މެޕްސް  މީ 

އެހެންނަމަވެސް   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  މަާޤމުގައިކަމަށް  ލެކްޗަރަރއެއްގެ  ޕާޓްޓައިމް  އަދާކޮށްފައިވަނީ 

ކަމުން އެ ލިޔުމަށް ދެންނެވުނު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހިމަނާފައިނުވާކަމަށާއި، އެހެން 

މުވައްޒަފުގެ މަާޤމުގެ އަސާސީ ަޝރުތު ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ   އިށް މާކްސް ނުދެވޭނެކަމާ ރިޢާޔަތްކޮށް ތަޖުރިބާއަ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/159މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އާމިނަތު ޒޫނާ

                                             

 

38 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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މަާޤމަށް    8 އެ  ފުރިހަމަނުވާތީ،  ކިބައިން  އާމިނަތު ރިްޝމީގެ  ތަޖުރިބާ  ަޝރުތު   ރިްޝމީއާމިނަތު  އަހަރުގެ 

ފޮ ޢައްޔަނުކުރުމަށް  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ރީމާރކްސްއާއެކު  ކަނޑައަޅައި  ރިކުއެސްޓް  ހަމަނުވާކަމަށް    09ނުވި 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް   2022މާރިޗު   ސްކިލްސް  ނޭަޝނަލް  މޯލްޑިވްސް  މެދުވެރިކޮށް  ވިއުގަ  ސީ.އެސް  ގައި 

އަލުން   ރިކުއެސްޓް  އެ  ފޮނުވާލެވުނުކަމަށާއި،  އަނބުރާ  ފޮނުވުނު   2022މާރިޗު    09އޮތޯރިޓީއަށް  ގައި 

މެޕް ރިޕޯޓަކާއި  ގޮތުގެ  ހިނގާފައިވާ  ކަން  ކޮލެޖުގެ ނަންބަރު  ރިކުއެސްޓާއެކު   MAPS-2021-08  (23ސް 

އަން 2021ޖޫން   ތަޖުރިބާ  ރިޕޯޓުގައި  (  ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ  ކަން  އެޓޭޗްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ލިޔުމެއް  ގައިދޭ 

ރިޕޯޓު އެ  ފަރާތްކަމަށާއި،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަންކަގައިސޮއިކޮށްފައިވަނީ  ބެލިއިރު  ވާ  ރިކުއެސްޓާއެކު  މަށް 

ކަމަށާއި ނޫން  ލިޔުމެއް  މެޕްސް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވަނީ ރަނގަޅު  ގޮތުގައި  ތަޖުރިބާގެ  ލެވިފައިވަނީ  ލިޔުން  އެ   ،

ޅާފައިވުމުންކަމަށާއި، އެލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަ  ރިްޝމީއާމިނަތު  ލިޔުމެއް    3ކޮލެޖުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަފާތު  

ތަޖުރިބާ   ބަލައިގެން  ލިޔުމަށް  އެ  ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި،  ލިޔުމެއް  ގުނޭނެ  ގޮތުގައި  ތަޖުރިބާގެ 

ކަން  އިވާކަމަށް  ހަމަކުރެވިފަ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ގޮތުމައްސަލަ  ރިޕޯޓުގައި  ހިނގައިދިޔަ  ކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާގެ 

ގައި އޮރިޖިނަލް ރިކުއެސްޓާއެކު އަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ    2022މާރިޗު    09ނަމަވެސް    ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށާއި،

ގޮތުގެ    2022މާރިޗު    13ލިޔުމާއި   ހިނގައިދިޔަ  ކަން  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ކަމާމެދު ަޝއްކު އުފެދޭ ޒާތުގެ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން އެ  ަޞއްޙަރިޕޯޓާއެކު ފޮނުވާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ  

ކަމަށް  ފޯޖުކޮށްފައިވާ  ލިޔުން  ގެނެސް  ބަދަލު  ލިޔުމަށް  އެ  ބެލިއިރު  ދިރާސާކޮށް  ރަނގަޅަށް  ލިޔުން  ދެ 

ބަދަލު  ލިޔުމަށް  އެ  ކުރިއިރު  ތަޙުީޤުޤ  އިދާރީގޮތުން  މައްސަލަ  އަދި  ތުހުމަތުކުރެވުނުކަމަށާއި،    ކޮމިަޝނަށް 

 ގެނެސް ލިޔުން ފޯޖުކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވެފައިވާކަމަށާއި، 

ދެނެގަތުމަށް   9.2.1 ފަރާތްތައް  ބައިވެރިވި  ފޯޖުކުރުމުގައި  ބެލުމުން،  ލިޔުން  ޖެނެ ބެލި  އެ  ރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ 

ގެ  ލާއެއްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީޙަ މުވައްޒަފެއް ނެގުމުގެ ހުރިހާ މަރުމަާޤމަށް  

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސެކްަޝނުންކަމަށާއި،  ސެކްަޝނުގެ  އެޗް.އާރު  އެޗް.އާރު  މިނިސްޓްރީގެ  އެ  ތަކީ 

އިތުރު   ނެގުނު  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ފަރާތްކަމަށާއި،  ހުރި  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  އިސް  އެންމެ 

ގެންގޮސްފައިވަ ކުރިއަށް  ޕްރޮސެސް  މުޅި  މައްސަލައިގެ  މި  ފަރާތުގެ  ބަޔާންތަކުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނީ 
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ސާފުވެގެންދިޔަކަމަށާއި،   ދަށުންކަން  ދީފައިވާ ބެލުމުގެ  ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ  ިޝޔާނާ  މައްސަލައިގައި  މި 

ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  ވެރިފައި  ކޮމިަޝނުން  އިތުރަށް  ކަންކަން  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އެފަރާތުން  ބަޔާނުގައި 

ލިޔެކި ހޯދުނު  ތަޙުީޤަޤށް  މަތިން އެގޮތުން  އެގޮތުގެ  ކަންތައްތައް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އެފަރާތުން  ޔުންތަކުން 

ސާފުކޮށް  އާމިނަތު  ހިނގާފައިވާކަން   މުޢާމަލާތްތަކުން  ކޮށްފައިވާ  ސެކްަޝނުން  އެޗް.އާރު  ރިޝްމީއާއި 

އީމެއިލުންކަން   އެޗް.އާރު  މިނިސްޓްރީގެ  ކޮށްފައިވަނީ  މުޢާމަލާތްތައް  އެ  ހުރިއިރު،  ފެންނަން 

މަސައްކަތްކުރި  އާމިނަތު  ކަމަށާއި،  ފާހަގަކުރެވުނު އެ  ތެރޭގައި  ކުރުމުގެ  ކޮންޕައިލް  ލިޔުންތައް  ރިްޝމީގެ 

ރިްޝމީއަށް މެޕްސް ކޮލެޖުން ދޫކޮށްފައިވާ  އާމިނަތު  މުވައްޒަފަށް އޮޅިގެން ނުބައި ލިޔުމެއް އެޓޭޗްކުރެވުނީ  

ތަފާތު   ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ   3ތަޖުރިބާގެ  ކަން  ބަޔާންކޮށް  ހުށަހަޅާފައިވުމުންކަމަށް  ރިޕޯޓުގައި ލިޔުމެއް   

ރިްޝމީ ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން އެކި ލިޔުންތައް   އާމިނަތު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސޮއިކުރިނަމަވެސް،

ވެރިފައިކޮށްފަ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދީފައިވާ  އިހުށަހަޅާފައިވާކަން  ކޮމިަޝނަށް  އެފަރާތުން  ނުވާކަމަށް 

އިޢުތިރާފުވެފައިވާކަމަށާއި،   މެއިލްކޮށްފައިވަނީ  ހުރި  ރިްޝމީއާމިނަތު  ބަޔާނުގައި  ލިޔުމެއްވެސް  ހާ 

ހިއުމަން   ފަރާތްތަކަށް   ރިސޯސްމިނިސްޓްރީގެ  ހުރިހާ  މެއިލަކީ  އެ  އީމެއިލަށްކަމަށްވާއިރު،  ސެކްަޝނުގެ 

ވެވެން    ސްއެކްސެ އެކްސެސް  ފަރާތަށްވެސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މެއިލަށް  އެ  މެއިލެއްކަމުން،  އޮންނަ 

ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ  އޮންނާތީ،   މަޢުލޫިޝޔާނާ  ހުށަހެޅި  ދީފައިވާ  މައްސަލަ  ފުރުަޞތު  ވެރިފައިކުރުމުގެ  މާތު 

ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،    ށްފަރާތަ ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވެރިފައިކުރުމަކީ  އެފަދައިން  އޮތްކަމަށާއި، 

ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ   ބަޔާނުގައި  ިޝޔާނާ  ދީފައިވާ  މައްސަލައިގައި  ގުޅައި ލިޔުމެއް  ރިްޝމީއާމިނަތު  މި  އަށް 

އެންގި ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުދިބޭނެކަމަށް  ހޯދަން  ލިޔުމެއް  އެފަދަ    ރިްޝމީ އާމިނަތު  ކަމަށާއި، 

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލިޔެފައި މެއިލްކުރުމަށް އެފަރާތަށް އެންގުމަށް ރިްޝމީއާމިނަތު  ގުޅާފައި ބުނުމުން  

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  ޢަބްދުއްރައްޒާަޤމައްސަލަ  ދިންކަމަށް    ށްިޝޔާނާ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އިރުާޝދު  ގެ  ިޝޔާނާ 

އެފަރާތު ރިްޝމީ  އާމިނަތު  ބުނެފައިވާއިރު،  ބަޔާންކޮށް  ބަޔާނުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަާޤމުގެ   09ގެ 

ހިއުމަން    2022މާރިޗު   މިނިސްޓްރީގެ  ކޮށްފައިވާކަން    ރިސޯސްގައި  މެއިލް  އީމެއިލަށް  ސެކްަޝނުގެ 

އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، ލިޔުން ބަދަލުކޮށް ފޯޖުކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/159މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އާމިނަތު ޒޫނާ

                                             

 

38 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:  

 

ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ   އަންނާނީ  ކަމަށްވާިޝޔާނާ  މެއިލް  އެ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ނަމަ  ޕަރސަނަލް  ިޝޔާނާ  ގެ 

 ވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  މެއިލަށްކަމަށް ބުރަވެވޭކަމަށް

ށަހެޅި ފަރާތް އެފަރާތުގެ ލަ ހުރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަ  މީގެ އިތުރުން މައްސަލަ 9.2.2

ދާއިރާގައި މަސައްކަތުގެ  އަދާކުރުމުގައި  މިންގަނޑުތަކާއި ޒިންމާ  ޕްރޮފެަޝނަލް  ކަނޑައެޅިފައިވާ   

ނުސީސީދާޚިލާފުވެފައިވަނީ   އަދި  ކޮން ދާކޮކޮށް  ބުނެދެވިފައިނުވާކަމަށް  ށް  ކޮމިަޝނަށް  ކަމަށް  ގޮތަކަށް   

ންވަރަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާރަވެރިވާންޖެހޭ މި  ސް،ނަމަވެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކުރި

ނުވަތަ  ފާރަވެރި ރަނގަޅަށް  ވިނަމަ  މަސައްކަތްތައް  ކުރާ  މޮނީޓަރ މުވައްޒަފުން  ސުޕަވައިޒްކޮށް  ބަލައި 

ހިނގައިދިވުނުނަމަ  ކުރެ ކަމެއް  ލިޔެކިމިފަދަ  ނޯންނާނެކަމަށާއި،  ފުރުަޞތެއް  ނުބަލައި  ޔުމުގެ  ޔުންތައް 

ކަން ހިނގާފައިވާގޮވެރިފައިނުކޮށް  ރިޕޯޓެއް    އެނގުމަކީ  ތައްޔާރުތުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރަން 

ޙަީޤަޤތުގައިވެސް ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ  ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ރިޕޯޓެއް ހަދަންވާނީ  ހަމަބުއްދި ަޤބޫލުކުރާ

 ށް ބަރޯސާވެގެންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދަށުން ޙަީޤަޤތްތައް ހޯދައި އެ ޙަީޤަޤތްތަކުގެ މައްޗަ

އެޓޭޗްކުރެވުމަ މުވައްޒަފަށް  މިޙާލަތުސައްކަތްކުރާ  ލިޔުމެއްކަން  ކޮން  މައްސަލަ  ނީ  ކަށަވަރުކުރުމަކީ  ގައި 

ކަން ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،  ފަރާތުގެ  ހިނގާފައިހުށަހެޅި  ކޮމިަޝނަށް ވާ  ރިޕޯޓެއް  ބަޔާންކޮށް  ކަމުގައި  ގޮތް 

ނުވަހުށަހަޅާފައިވާ   ހަމަނުވާ  ރިޕޯޓު  ަޝރުތު  ނަތީޖާއަކީ  ދިނުމުގެ  ޖަސްޓިފިކޭަޝން  އެ  އެފަރާތުން  ތަ 

އި މަާޤމުގެ  އެއީ  ދިޔުންކަމަށާއި،  ޢައްޔަނުކުރެވިގެން  ގޮތެއްގައި  ޚްފަރާތެއް  ނާޖާއިޒު  ގަސްތުގައި  ތިޔާރު 

ފަތިމާ ނޫން  ޙައްުޤ  ނުވަތަ  ފައި ގެ  ނުވަތަ  ރާތެއްގެ  ބޭނުންކޮށްފައިވުމަްޞދާއަށް  ންކަމަށް  ލަޙަތަށް 

ހަމައެކަނި   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެކޭކަމަށާއި،  މައްސަލަ  ކޮމިަޝނުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހު ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފާސިުޤ  ފަރާތުން  ބަޔާންތަކަށް  ށަހެޅި  ފަރާތުގެ 

މައްސަލަ   މައްސަލައާ  ހުށަހެރިޢާޔަތްކޮށްގެންނޫންކަމަށާއި،  މި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ޅި 

ލިޔެކިޔުންތަކު ގު ހޯދުނު  މުވައްޒަފުޅިގެން  މައްސަލައިގެ    ންންނާއި  ބަޔާންތަކަށާއި،  ވަށައިގެންވާ  ދީފައިވާ 

ކަން ރިޢާޔަތްކޮށްގެންކަމަށާއި،  އެންމެހައި  ތަފާތުތައްތަކަށް  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  ށް  ކޮށްފައިވާކަމަމައްސަލަ 

އެ  ތެރެއިން  ގަވާއިދުގެ  މުވައްޒަފަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ާޝމިލްވި  މައްސަލައިގައި  މި  ބުނެފައިވީނަމަވެސް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/159މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އާމިނަތު ޒޫނާ

                                             

 

38 ގެ  23 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފުންނާމެދު  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް  މިނަށް  ބޮޑު  ކުޑަ  ކުށުގެ  ކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފުން 

 ރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފައަޅާފައިވާނެކަމަށް

   -: ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު 

މައްސަލަ 9.3 ގުމި  އޮންނަކަމާއި،އާ  އެނގެން  އެކުލަވާލާފައިވާކަން  ރިޕޯޓެއް  ތަޙުީޤުޤ  ސިވިލް  އެގޮތުން    ޅިގެން 

-475(IUL)އުކޭަޝންގެ ނަންބަރު  ޑި "މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެސަރވިސް ކޮމިަޝނުން އެކުލަވާލާފައިވާ  

HR/475/2022/06  (18    ީއިޢުލާނުން މޯލްޑިވްސް ނޭަޝނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަނ2022ްޖަނަވަރ )  ްޓ

މުވައްޒަފަކު މަާޤމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ  ގެންދިޔުމުގެ މަރުޙަލާޢައްޔަނުކުރުމުގެ    އޮތޯރިޓީގެ  ކުރިއަށް    ތައް 

ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރީ   ތެރޭގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި

މައްސަލަ   ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  އެޑިއުކޭަޝނުން  ހަޔަރ  އެކުލަވާލެވުއޮފް  ރިޕޯޓު"  ބެލުމަށްފަހު  ޗު މާރި  29)ނު 

ޓީގެ ޑިރެކްޓަރ  ޓް އޮތޯރިމަންވެލޮޕްލްޑިވްސް ނޭަޝނަލް ސްކިލްސް ޑި( އަށް ބެލުމުން މި ރިޕޯޓަކީ މ2022ޯ

ކުރިމަތިލި  މަާޤމަށް  ރިްޝމީ    ޖެނެރަލްގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ   11:30ގެ    2022  ޖަނަވަރީ  18އާމިނަތު  ގައި 

ކޮއެޕްލި މެޕްސް  ހިމެނޭ  ފޯމުގައި  އެފަރާތަށް  ކޭަޝން  ދީ   2021ޖުން    23ލެޖުން  ތަޖުރިބާގެ  ގައި  ފައިވާ 

އެޑިޔުކޭަޝނު  ހަޔަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގެނެސް،  ލިޔުމަށް  ބަދަލު  ސެކްަޝނުން  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ގެ 

ްޝމީ  ރިއާމިނަތު  މޯލްޑިވްސް ނޭަޝނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަާޤމަށް  

ނަންބަރު  ޢައްޔަނުކުރުމަ ފޮނުވާފައިވާ  ރިކުއެސްޓުން (  2022ފެބުރުވަރީ    27)  R-APP/2022/00924ށް 

އެކުލަވާލެވުނުސީ ތަޙުީޤުޤކޮށް  އިދާރީގޮތުން  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  މެދުވެރިކޮށް  ވިއުގަ  ުޤ ތަހުޤީ   .އެސް 

 ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ރިޕޯޓެއްކަމަށް ބަ

ތަޙުއެގޮތު 9.3.1 އިސްވެދެންނެވުނު  ފާީޤަޤން  ކަންތައްތަށް  ބަޔާންކޮހަގަކުރެވުނު  ކަންކަށްފައިއްކަމަށް  މުގެ  ވާ 

 ނީއެވެ. އެވަޚުލާސާއެއް ތިރީގައި 

ގެ ލިޔުމަށް  ( ތަޖުރިބާ 2021ޖޫން    23)  MAPS-2021-08އާމިނަތު ރިޝްމީ ހުށަހެޅި މެްޕސް ކޮލެޖުގެ ނަންބަރު   .1

ލިޔު ގެނެސް  އޮފިސަރ ން ބަދަލު  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އެސިސްޓަންޓް  ފޯޖުކޮށްފައިވާކަމަށް  ޤު  ޢަބްދުއްރައްޒާޝިޔާނާ     



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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ޒޫނާ )މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް(   އެކަން ކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތުގެ ސުަޕރވައިޒަރ  ވީނަމަވެސް އެފަރާތުންފައި އިޢުތިރާފުވެ

 ން. ޙުޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާކަތަ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޝިޔާނާ ބުނެ ދީފައިވާ އިރުޝާދުގެ ދަށުންކަމަށް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް  މިންވަރަށް ނަޒަރުކުރިއިރު،  ހެޅި ފަރާތުގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ  ށަމައްސަލަ ހު މި މައްސަލައިގައި   .2

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  ރެކް  ސްކިލްސް  ނެގުމުގެ  މުވައްޒަފަކު  މަޤާމަށް  ްޕރޮސެސް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ރޫޓްމަންޓް 

އި އެންމެ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވަކުރުމުގެ  އަދި  ސްކޮށް  ފަރާތްކަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނީ  ކުރިއަށް  ހުރިހާ  މެއްވެސް 

 .  ގޮސްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަންގެން 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  އެސްޓްފޮނުވާފައިވާ ރިކުން  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ .3

އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ   ގޮތުގައި  އިންކޮންްޕލީޓްކުރުމަށްފަހު  ކަންކަން  ކަންކަމުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  މޯލްޑިވްސް  ކޮމިޝަނުން 

އޮތޯރިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ހުށަހެޅި    2022މާރިޗު    09ން  ނޭޝަނަލް  މައްސަލަ  ފޮނުވާފައިވަނީ  ގައި 

 . ފަރާތަށްކަން

ބަދަލު  .4 ލިޔުމަށް  ގެނައުމަށް  ތަޖުރިބާގެ  ހުށަ  ފަރާތް  މައްސަލަ  އިރުޝާދު  ށް  ޢަބްދުއްރައްޒާޤަ  ޝިޔާނާހެޅި 

ލި ތަޖުރިބާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  ލިޔުމާއެކު  ދީފައިނުވާނެކަމަށް  އެ  އަޅާފައިވާއިރު  ވިއުގައަށް  ސީއެސް  ޔުން 

 . ށަހެޅި ފަރާތް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޯޕޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަންމައްސަލަ ހު

ފަރާތުން ސޮއިކޮ  .5 ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކަން  ތެރޭ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިރޯިޕޓު  ށްފައިވާ  ކަންކަމުގެ  ؛ ގައިވާ 

ކަމަށާއި  ނޫން  ލިޔުމެއް  ރަނގަޅު  އެޓޭޗްކުރެވިފައިވަނީ  ގޮތުގައި  ރިކުއެސްޓާއެކު  ތަޖުރިބާގެ  ލެވިފައިވަނީ  ލިޔުން  އެ   ،

ތަފާތު   ދޫކޮށްފައިވާ  ކޮލެޖުން  ހުށަހައާމިނަތު  ލިޔުމެއް    3މެްޕސް  ލިޔުން  ތަ  ޅާފައިވުމުންކަމަށާއި، ރިޝްމީ  ޖުރިބާގެ 

ކު ކޮންޕައި އޮޅިލް  މުވައްޒަފަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އެ  ތެރޭގައި  އެޓޭގެރުމުގެ  ލިޔުމެއް  ނުބައި  ޗްކުރެވުނީކަމަށް  ން 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ    އި، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާ ރިޯޕޓު  ފަރާތް  އެ  ހުށަހެޅި    ޢަބްދުއްރައްޒާޤާ   ޝިޔާނާމައްސަލަ 

މައްޗަށް  ދީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޝިޔާނާ ން  ސުވާލުކުރުމު ޖަވާބުގެ  ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ބިނާކޮށްކަމަށްފައިވާ  މަވެސް  ނަ   

ކޮށްފައިނުވާކަމަށް  ޅާފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވެރިފައިރުމަތިން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހައެކިފަހަ ރިޝްމީ އާމިނަތު 

ހު މައްސަލަ  ބަޔާނުގައި  ދީފައިވާ  އިޢުތިރާފުވެފައިވާކަމަށް.  ކޮމިޝަނަށް  ފަރާތް  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  އެހެންކަމުން  ށަހެޅި 

ން ފުރަތަމަ  ޒީފާގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު ވައި  ކުރުމާށް ފަރުވާކުޑަ މަސައްކަތަ

ހުދަރަޖައިގެ   މައްސަލަ  ފަރާތް  ކުށެއްކަމަށްވާތީ  މަސައްކަތަށަހެޅި  ފަރުވާކުޑަ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ޒީފާގެ  ވައި  ކުރުމާ ށް 

 ކޮށްފައިވާކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާކަމަށް.  ޒިންމާ އުފުލުމުގައި ފަރުވާކުޑަ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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މެއިލް އެޑްރެހަށްނޫންކަމާއި، ގެ އަމިއްލަ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޝިޔާނާ   މެއިލްކޮށްފައިވަނީކިޔުންތައް  އާމިނަތު ރިޝްމީ ލިޔެ .6

ލިޔެކިޔު ހުރިހާ  ރިޝްމީ  މިނިއާމިނަތު  މެއިލްކޮށްފައިވަނީ  ރިސޯސްމެއްވެސް  ހިއުމަން  ސެކްޝަން ސްޓްރީގެ  ގެ   

އަށް ން އެކަށް އެކްސެސް އޮންނަ މެއިލެއްކަމުއެ ސެކްޝަނުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތައެގޮތުން އެ މެއިލަކީ    އީމެއިލަށްކަން.

 ދީފައިވާ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޝިޔާނާވެން އޮންނާނެތީ  ސެސް ވެއަންނަ ހުރިހާ މެއިލަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކް

 . ހެޅި ފަރާތަށް އޮންނާނެކަންށަވެރިފައިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މައްސަލަ ހުމަޢުލުމާތު  

ރިޯޕޓެއް ތައްޔާރުކުރިއިރު ލިޔެކިޔުންތައް ވެރިފައިކޮށްފައިނުވުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   .7 ގޮތުގެ  ހިނގައިދިޔަ  މަކީ  ކަން 

ދާއިމަ ްޕސައްކަތުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ތެރެއިން  ޚިލާފު ރާގެ  މިންގަނޑުތަކާއި  ތަޙު ވުންކަރޮފެޝަނަލް  މަދަނީ  މަށް  ޤީޤަށް 

 ސާބިތުވާކަން. މިންގަނޑުން 

ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ލިޔުމެއް ހޯދަޅައި  ރިޝްމީއަށް ގު މިނަތު  ގައި އާ ދީފައިވާ ބަޔާނުޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ޝިޔާނާ  .8

އެ ނުލިބޭނެކަމަށްއެންގުމުން  ލިޔުމެއް  ބުނުމުން،  އާ  ފަދަ  ރިޝްމީ  މަސްއާމިނަމިނަތު  ރިޝްމީގެ  އޫލިއްޔަތުތައް ތު 

އެފަރާތަލިޔެފައި ކުރުމަށް  މެއިލް  ދިންކަމަށް    އިރުޝާދު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެންގުމަށް    ޝިޔާނާ ށް 

  2022  މާރިޗު  09  ލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްގެ މަސްއޫމިނަތު ރިޝްމީ އާއިރު،  ގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

 . ށްފައިވާކަންއިލްކޮ ގައި މިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ އީމެއިލަށް މެ

ކަމަށްވާނަމަ    ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ޝިޔާނާ ނި  ކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ހަމައެކަތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ފޯޖު  .9

މައްސަލަ   އެކަން ނޭނގޭކަމަށް   ކަމަށް. ބުރަވެވޭގެ ަޕރސަނަލް މެއިލަށްކަމަށް  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޝިޔާނާމެއިލް އަންނާނީ  

ބުނިނަމަވެސް ފަރާތުން  މެހުށަހެޅި  ބަލައިގެން  ކަންކަން  މެއިލްގައިވާ  ކަންހި  ރިޯޕޓުގައިނުވީ  ގޮތުގެ    ނގައިދިޔަ 

 .ވާލު އުފެދޭކަމަށްކުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން ބަޔާންކުރެވިދާނެކަމާމެދު ސުފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަބަޔާންކޮށް 

ގޮތު  .10 ހިނގައިދިޔަ  އާމިނަކަން  ރިޯޕޓުގައި  ކޮލެޖުގެ    ރިޝްމީތު  ގެ  ޅާފައިވާކަމަށް  ހުށަހަ ލިޔުމެއް    03މެްޕސް 

 . އިނުވާކަން ހުށަހަޅާފަ އާމިނަތު ރިޝްމީ ލިޔުމެއް 03  ޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެފަދަބަ

އަދާކުރުމުގައި    މައްސަލަ .11 މަސްއޫލިއްޔަތު  އެފަރާތުގެ  ފަރާތް  ތެރޭގައި  ހުށަހެޅި  ދާއިރާގެ  މަސައްކަތުގެ  އިހުމާލުވެ 

ތަށް ބުރަވެގެން ވަކި ފަރާތެއް  މަޞްލަޙައަދި ވަކި ފަރާތެއްގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ްޕރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް  

ނޫން ފަރާތެއްގެ ފައިޚްތިޔާރު ނާޖާއިޒު  އާއި، މަޤާމުގެ އިޢައްޔަނުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގަ ދާއަށް ނުވަތަ  ގޮތެއްގައި ޙައްޤު 

 ސާބިތުވާކަމަށް.  މަޞްލަޙަތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން

ރިޝްމީގެ   .12 ފޯޖުކޮށްފައިވަނީ  ތަޖުރިބާގެ  އާމިނަތު  ބަލަދުގެނެސް  ހުލިޔުމަށް  އެނގިގެންކަމަށް  މައްސަލަ  ފަރާތަށް  ށަހެޅި 

 ނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާކަމަށް. މަދަ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
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އަލީގައި 9.3.2 ކަންކަމުގެ  ފާހަގަކުރެވުނު  ތަޙުީޤަޤށް  މައްސަލަ  އެގޮތުން  ފަރާތް  ހުށަ ،  ނަންބަރު ހެޅި  ާޤނޫނު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި    27ވަނަ މާއްދާއާއި،    36)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( ގެ    2007/5

( އާއި، ގވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި އެ މާއްދާގެ )  22ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  

އާއި    271 )އ(  މާއްދާގެ  ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް  269ވަނަ  އާ  )އ(  މާއްދާގެ  މަދަނީ  ީޤަޤތަޙު  ވަނަ  ށް 

  ލައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަކުށުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް  ބިތުވާތީ، މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާ  މިންގަނޑުން ސާ

ބަލައި   މިނަށް  ބޮޑު  ކުޑަ  ޢަމަލުގެ  އެ  ޢަމަލެއްކަމަޢަމަލަކީ  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ާޤނޫނު ށްވާތީ،  ވަޒީފާއިން 

ވަނަ މާއްދާގެ    27ވަނަ މާއްދާއާއި،    36)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( ގެ    2007/5ނަންބަރު  

(  ގ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި އެ މާއްދާގެ )  22ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  )ނ( އާއި  

އާއި    271އާއި،   )އ(  މާއްދާގެ  )އ(    269ވަނަ  މާއްދާގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ވަނަ  ސިވިލް  އަށް  ދިވެހި 

ާޤނޫނުގެ   ގެ  47ސަރވިސްގެ  )ނ(  މާއްދާގެ  ނަންބަރުގ3ެ)  ވަނަ  ވަނަ  ހުށަހެޅި    (  މައްސަލަ  ދަށުން، 

 ފެންނަކަމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް  ފަރާތް

އިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ބަޔާންތަކަށް ބެލިއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން   ތަޙުީޤުޤގައި ބަޔާންކޮށްފަފާހަގަކުރެވުނުސްވެއި 9.4

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

އެޑިނިސްމި 9.4.1 ހަޔަރ  އޮފް  އެޓްރީ  ރިސޯސްޔުކޭަޝންގެ  ހިއުމަން  އޮސިސްޓަންޓް  ިޝޔާނާ   ފިސަރ 

ބަޔާނަ  2022މާރިޗު    16ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ   ދީފައިވާ  ތަޙުީޤަޤށް  އެފަރާތުން  ށް  ގައި  ބަލާއިރު، 

ބުނެފައިވަނީޖުމު ލިޔުތަޖުރި  ، ލަގޮތެއްގައި  އެޑި ބާގެ  އެޓްކޮށްމަކީ  ލިޔުމެއްކަމަށާއި،   ލިޔުން  ފައިވާ 

ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ  ޓްކޮށްފައިވާނީ  އެޑި އެންގީ ށް(  )ިޝޔާނާއައެޑިޓްކުރަން  އްލައަށްކަމަށާއި،  އަމި ިޝޔާނާ 

ވަނީ  (  ރިްޝމީއާމިނަތު  ނގުނު އިރު އެކުއްޖާ )މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ  އެޗް.އާރު ޑިރެކްޓަރކަމަށާއި،

އޭރު  ރިްޝމީއާމިނަތު  އަދި  ހޮވިފައިކަމަށާއި،   އޭނާ  ވަޒީފާ  މި ށްދޫކޮގެ  އެހެންކަމުން  ލައިފިކަމަށާއި، 

އްކުމަށްފަހު ނެގި ޙައްލަކީ ( ވާހަކަދެށަހެޅި ފަރާތް)މައްސަލަ ހު  އާމައްސަލަތައް ނަގާ ސެކްަޝން ޑިރެކްޓަރ

ތައްކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތްތައް ކުރި މަސައްކަތް  ރިްޝމީއާމިނަތު  މިއީކަމަށާއި، އެ ލިޔުމުގައި އެ ވަނީ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/159މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އާމިނަތު ޒޫނާ

                                             

 

38 ގެ  27 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:  

 

އޭނާއަށް އެހެން   ރިްޝމީއާމިނަތު  ގޮތަށް ޢަމަލުކުރީ  ގެންކަމަށާއި، މިއާ ކޮންޓެކްޓްކޮށްރިްޝމީއާމިނަތު  ހޯދީ  

ބުނުމުންކަމަށްވެސް  ލިޔުމެ އުނދަގޫވާނެކަމަށް  ހޯދަން  ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ  އް  ދެިޝޔާނާ  ން  މުބަޔާން 

ފާހަގަކުރެވެއެވެބުނެފަ އިތުރުން  އިވާކަން  މީގެ  ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ  ގައި    2022ޗު  މާރި  21.  ިޝޔާނާ 

ބުނެފައިވަނީ   އެފަރާތުން  ބަޔާނުގައި  ދީފައިވާ  ކުރާ ރިްޝމީއާމިނަތު  ތަޙުީޤަޤށް  އެނާ  ލިޔުމުގައި  ގެ 

ހަތުމުން  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ނެ ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި،  މަނުވާނެކައާމިނަތު ރިްޝމީ ަޝރުތު  ގާތު  ޒޫނާ  ން 

އިތުރު  އެހެން   ނީންނާނެތޯބުނުމުން  ހަމަ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޒޫނާ    ގޮތެއް  ކިބައިން ިޝޔާނާ  ގެ 

ޗެހި  " ފަދަ އެއް.  ވާނެއޭ. އޮފީސް ފަޅައިގެންދާވަރުވާނެއޭ"ވަރަށް މައްސަލަ ހޫނު  ސުވާލުކުރިކަމަށާއި، އަދި

ހު ފަރާތް  މައްސަލަ  ގޮތެއް  ށަހެޅި  އިތުރު  ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ  މަށް  ނީންނާނެކަކީކަމަށާއި،  ިޝޔާނާ 

ވޭތޯންމެކޮބުނުމުންވެސް   ގޮތެއް  ބުނިކަމަށާއި،  ވިސްނާލައަދި    އާއިވެސް  ޒޫނާ  ފަހުން ވިސްނައިފިންތޯ  ން 

ލިޔުއެހުމުން   ގޮތަކީ  އޮތް  ބަދަލުކުރުންކަމަށް  ދެން  ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ  ން  ގާތު ިޝޔާނާ  ޒޫނާ 

ޅާފައިހުރި ލިޔުމެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަ  ގެރިްޝމީ އާމިނަތު  ގާތު    ރިްޝމީއާމިނަތު  ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި،  

ިޝޔާނާ  އިން  އެފަދަ ގާތު އެދުނުކަމަށާއި،  ިޝޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ    ފޮނުވުމަށް ބުނުމަށް ޒޫނާބެކްޑޭޓުކޮށް  

އެކްސްޓެންަޝންއިން  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  އެދުމުން  ރިްޝމީ އާމިނަތު  ގެ  ގުޅާފައި    ރިްޝމީ އާމިނަތު  އަށް 

އް ދިނުމަކީ ޕޮސިބަލް ކަމެއްނޫންކަމަށް ބުނުމުން ކޮލެޖުގެ ރެކްޓަރއާ ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު ބެކްޑޭޓުކޮށް ލިޔުމެ

ޒޫ ބުނެފަނާ  އެވާހަކަ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ރިްޝމީއާމިނަތު  އެއަށްފަހު  އިވާނެކަމަށާއި،  ގާތު  ގެ 

ިޝޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ   އެދުމަށް ޒޫނާ ބުނުމުން ޑްމިން ކަންތައްތައް ލުމަށްނައިން އެއި ގިށާފޮނުވައިދިނުމަ

  ކަމަށާއި، އެ އީމެއިލް އީމެއިލްކޮށްފައިވާ  ރިްޝމީއާމިނަތު  ގާތު ބުނެގެން    ރިްޝމީ އާމިނަތު  ހަމަ އެގޮތަށް  

އަދި   ދައްކާފައިވާނެކަމަށާއި،  ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ  ޒޫނާއަށް  ފައެޑިިޝޔާނާ  ކޮޓްކުރުމުން  ންޕައިލް  އިނަލްކޮށް 

އައި ކޮށްލަން   ފަހުން  އަދި  ބުނިކަމަށާއި،  ބުނިކަމަށާއި،  ސް  ޒޫނާ  ދެއްކުމަށް  ލިޔުން  ިޝޔާނާ އެ 

ހުޅުވާފޯލްޑަރޢަބްދުއްރައްޒާުޤ   އެއިން  "އޯ  ފައި  ދެއްކުމުން  ދޯއޭ"  ކޭ  ލިޔުން  ނޭނގޭނެ  ހަމަ  ދޯއޭ، 

އެ ލިޔުން  ިޝޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ  ޒްނާއަށް މެއިލްކޮށްލަން ބުނިކަމަށާއި،  އަދި ފަބުނިކަމަށާއި،    އިންމިފަދަ 

ކުރުމުން ޢަބްދުއްރައްޒާަޤ  މެއިލް  ފޮިޝޔާނާ  ލިޔުންތައް  ބައިވަރު  އޮޅިގެން ށް  އެތަނުން  ހުރުމުން  ނުވާފަ 
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ކަން ހިނގައިދިޔަ  ޒޫނާ ބުނިކަމަށާއި،    އި ބުނާނެކަމަށްނުބައި ލިޔުމެއް އެޓޭޗްކުރެވުނީކަމަށް ޕީއެސް ކައިރީގަ

ލިޔުނީ   ޢަބްދުއްރައްޒާުޤރިޕޯޓު  ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ  ކަމަށާއި،  ިޝޔާނާ  ގޮތް  ލިޔެފައި  ިޝޔާނާ  އިން 

ދެމުން ބަޔާންިޝޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ  ވެސް  ބަދަލުކުރިކަމަށް ގެ އިބާރާތްތައް  ޓުނާ އެ ރިޕޯޒޫ  ސްގެންކަމުނުގޮ

   ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ފަރާތް 9.4.2 ހުށަހެޅި  އެފަރާތުން ތަޙުީޤަޤށް  ގައި    2022  މާރިޗު  16  މައްސަލަ  ބަޔާނުގައި  ދީފައިވާ 

ބުނެފައިވަނީ،   ހުހަދާ ަޝރުތުހަމަވާ ލިސްޓު  ާޤމަށްމަޖުމުލަގޮތެއްގައި  ށަހެޅި ފަރާތާއި ކަމަށާއި، މައްސަލަ 

ތިބެގެ  2އެޗް.އާރުގެ   މީޓިންގރޫމުގައި  އެޕްސްޓާފަކު  ބެލުމަށް   ލިކޭަޝންތައްން  ރަނގަޅަށްތޯހުރީ 

ނަމަ ޕޯސްޓުޗެކްކުރާކަމަށާއި،  މި  އެވެސް  ނުގެންދާކަމަށާއި،  ޕްރޮސެސްއެއް  ހޮވާފައި  ގެ  ހެންނަމަވެސް 

ޗެކްކުރިކަމަށާއި،  ޗެކްކުރި ފަރާތްވެސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިރުގައި  އާންމުކޮށް ވަކި  ޑޮކިއުމެންޓުތައް  ވަކި 

ނަމަވެސްޑީޓެއިލްކޮށް   ބަލާކަމަށާއި،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މިސްވެފަ    އިމީގަ  މައްސަލަ  އިނީކަމަށާއި، އެގޮތަށް 

ނުކުރެވުނުކަމަށާއި، ޗެކް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ހު  މައްސަލަ  އެށަހެޅިމައްސަލަ  މިހާތަނަށް  ފަރާތް  އްވެސް   

މެންޓެއް ފޯޖުކުރަން އިރުާޝދު ދީފައި ނުވާނެކަމަށާއި، އެފަދަ އިރުާޝދެއް ޕީއެސްވެސް  ކިއުޓާފަކަށް ޑޮސް

ހުށަ ނުދޭކަމަށްމައްސަލަ  ފަރާތަށް  ހު  ހެޅި  ބުނެފައިވެއެވެ.މައްސަލަ  ފަރާތުން  މީގެ    ށަހެޅި  އިތުރުން އަދި 

ހުތަޙު ގައި    2022މާރިޗު    20 މައްސަލަ  ބަޔާނުގައި  ދީފައިވާ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ީޤަޤށް  ފަރާތުން  ށަހެޅި 

އަންނަ   މެއިލަށް  އެޗްއާރު  ޑޮބުނެފައިވަނީ  ނުކުރާކަމަށާއި،  ކިއުމެންހުރިހާ  ޗެކް  އެއްޗެއް  ފަހަރު  ޓެއް 

މީ ޑޮކިއުމެންޓުތައެހެންކަމުން  ވަކިވަކި  ނުހުންނާނެކަމަށާއި،  ގައިވެސް  ޗެކްކޮށްފައި  ނަމަވެސް  ކެއް 

ސްއެޕް ޗެކްކުރާލިކޭަޝން  ހުކްރީންކުރާއިރު  މައްސަލަ  އެގޮތަށް  ފަރާތް ކަމަށާއި،  ށަހެޅި 

ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ  ޗެކްކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،   ބައި  އި  އެޑިޓްކޮށްފަިޝޔާނާ  ޢަބްދުއްރައްޒާުޤއިން  ގެ  ިޝޔާނާ 

ކޮޅަށް ހުރެގެން   ކަމަށާއި އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ށަހެޅި ފަރާތަށް ދެއްކިސިސްޓަމުން މައްސަލަ ހު

ގޮތަކަށް  ޔަންވެސް  ކި އެއްވެސް  އެއްޗެއްކަމަށް  ހުރި  އެޑިޓްކޮށްފަ  އެއީ  ނަމަވެސް  ކީކަމަށާއި، 

އެހެންކަމުން   ރިޕޯޓުގައި  ހީނުކުރާކަމަށާއި،  ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ  ިޝޔާނާ  ހިމަނާފައިވާނީ  ކަން 

ވާޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ބިނާކޮށްގެ  ހުކަމަށާއި،  ހަކައަށް  މައްސަލަ  ލިޔެފައިވާނީ  ފަރިޕޯޓު  ބޭނުންވާ ށަހެޅި  ރާތް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/159މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އާމިނަތު ޒޫނާ

                                             

 

38 ގެ  29 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:  

 

ޢަބްދުއްރައްޒާުޤގޮތަށް   އިނިޝޔާނާ  ހުވެސް  މައްސަލަ  ފަރާތަށް  ދެގެންކަމަށާއި،  ލިބިފައިހުރި  ށަހެޅި 

ފަރާތުގެ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބިނާކޮށް  އެއީމަޢުލޫމާތަށް  އިބާރާތުންކަމަށާއި،  ހުރި  މަާޤމެއްގައިވެސް    ހާ 

ގޮތްކަމަށާއި،   ތެރޭގައި  ޢަމަލުކުރާ  ޗެކްކުރުމުގެ  ޑޮކިއުމެންޓް  މައްސަލައިގައި  ބައި ޖްމަންޓްގެ  'މެނޭމި 

ގާތު ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި،  ިޝޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ  ' ދުށް ހަނދާން ނުވާކަމަށް  ޓްހިމަނާފަ އިން ޑޮކިއުމެން

ބުނިކަމަށާއި، ިޝޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ  ފައިވާނެކަމަށް  ފެނި)ކުރިން(  ފަރާތަށް    މައްސަލަ ހުށަހެޅިނަމަވެސް  

މިސްވެފަ  ދި އެއީ  ސިސްޓަމުން ދެއްކިކަމަށާއި، އަިޝޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ  ފަހުން ހަދާފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓް  

 މެނޭޖްމަންޓާ ގުޅޭ  ށަހެޅި ފަރާތް ގާތު ބުނެމައްސަލަ ހު ިޝޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ  މަށް  ކަ މެންޓްއިން ޑޮކިއު

ދެބައި އެޑި  އެއީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  އިން  އްކިކަމަށާއި،  ކަމެއް  އްޗެއް  އެ ޓްކޮށްފައި 

ޑޮކިއުމެންޓް ޑޮކިއު  ރިްޝމީއާމިނަތު    އަދިނޭނގޭކަމަށާއި،   ފަހަރުމަތިން  އެކި  އިރު  ހުށަހެޅި  މެންޓް 

އިން ހު އިނީ  ށަހަޅާފައި  މިސްވެފައި  ބައި  ގުޅޭ  މެނޭޖްމަންޓާ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤަ ކަމާއި،  އޮޅިގެން ިޝޔާނާ  ށް 

ވެސް  ންނަވާފައިވާނެކަމަށްދަށަހެޅި ފަރާތް  ހުފީއެސްއަށް މައްސަލަ  ށް  ރެވި އިނުމުގެ ސަބަބުންކަމައެޓޭޗް ނުކު

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބުނެފައިވާީޤަޤށް ބަޔާންދެމުން ތަޙު

ޖޫން  MAPS-2021-08 (23އަށް މެޕްސް ކޮލެޖުން ދީފައިވާ ނަންބަރު ްޝމީމި މައްސަލައިގައި އާމިނަތު ރި  9.5

ލިޔުމުގ2021ެ އެ  ބެލިއިރު  އަށް  ަޞފްޙާގައި  (  ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން    ދެވަނަ  އިބާރާތް  އަންނަނިވި 

   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

 

 

ލިޔުމަކީ   މި  ލިޔުންކަމަށް    ރިްޝމީއާމިނަތު  އެގޮތުން  އޮރިޖިނަލް  ހުށަހެޅި  ކުރިމަތިލިއިރު  އެދި  ވަޒީފާއަށް 

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   މައްސަލަ ރައްދުވި



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/159މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އާމިނަތު ޒޫނާ

                                             

 

38 ގެ  30 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:  

 

އެ 9.6 ނަންބަރު  ން  ފަދައިހަމަ  ދީފައިވާ  ކޮލެޖުން  އާމިނަތު (  2021ޖޫން    23)  MAPS-2021-08މެޕްސް 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަރިްޝމީ  އިތުރުގެ  ަޞފްޙާގައި   ލިޔުމުގެފޮނުވާފައިވާ  ށް  އެޑިޓުކޮ  ކުރުމަށްފަހުއް    ދެވަނަ 

 އަންނަނިވި އިބާރާތް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

 

 

ގައި ހިއުމަން    2022މާރިޗު    09އޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށް  އާމިނަތު ރިްޝމީ އެފަރާތުގެ މަސްމީގެ އިތުރުން   9.7

  ފޮނުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   އަންނަނިވި އީމެއިލްގެ މެއިލަށް ރިސޯސް 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/159މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އާމިނަތު ޒޫނާ

                                             

 

38 ގެ  31 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:  

 

އަންނަނިވި    ގައި"  ގޮތުގެ ރިޕޯޓް  ދިޔަތައްޔާރުކޮށް އަދި ސޮއިކޮށްފައިވާ "ކަން ހިނގާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   9.8

 ޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ރާތުން ބައިބާ

( މޯލްޑިވްސް  2022އަރީ  ޖެނު   11)   475-HR/475/2022/06(IUL)ނަންބަރު    އިޢުލާން "މި މިނިސްޓްރީ އިން ކުރެވުނު  

ސްކިލްސް   )އެ ނޭޝަނަލް  އޮތޯރިޓީ،  ކުރިމަތިލާފަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މަޤާމަށް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ގެ  އިވާ  މް.އެން.އެސް.ޑީ.އޭ( 

 ގޮތުގައި  ތަޖުރިބާގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ ކްސް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގައިވާ އާމިނަތު ރިޝްމީގެ  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާ 

ގޮތު ރިކުއެސްޓާ  ތަޖުރިބާގެ  ސަބަބކީ  މިކަންދިމާވަންޖެހުނު  މިގޮތަށް  ނޫނެވެ.  ލިޔުމެއް  ރަނގަޅު  އެޓޭޗްކުރެވިފައިވަނީ  އި  ގަ އެކު 

ގެތެރޭގައި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ގުނެވޭނެ  ލިޔުމެއް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވުމުންނެވެ. އޭ   3މެޕްސް ކޮލެޖުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަފާތު  

ޔުމުގައި އަދާކުރައްވާ  އެ ލި   އަދަދު އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންވެސް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ލިޔުމެއް )މުވައްޒަފުންގެ  

ންގެން މި  ވެސް ކޮށްފައިވާތީ އެ ލިޔުމަށް ބަލައި ތެރޭގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި މެނޭޖްމަންޓާ ގުޅޭ މަސައްކަތް މަސްއޫލިއްޔަތު  

ދުމާއި، ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ގޮތުން   ހެ ގްރޭޑް ރިޕޯޓް ވަރުންގެ  ދަރި މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާ ހަމަކުރެވިފައިވެއެވެ. ) 

ބަލާ  ޓީރިއަލްސް  މެ   ޓީޗިން ޖެހޭ  ހަދަން  ކަންތައްތައް  ކުރެވިދާނެ  އިތުރުކުރުމަށް  ސްކިލްސް  އެކަޑެމިކް  ދަރިވަރުންގެ  ހެދުމާއި، 

އޫލިއްޔަތުތެރޭގައި ހިމެނޭތީއެވެ.( އަދި ހަމަ  ން ޕްލޭން ހެދުމުގައި އެ ޓީމަށް އެހީތެރިވެދިނުންވެސް މަސް ހޯދުމަށް ހަދަންޖެހޭ ލެސަ 

ޔުން ހުށަހަޅާފައިވުމުން ތަޖުރިބާގެ  ލި   3އެހެންމެ އަސްލާ އެއްގޮތަށް ތަށްގަނޑު ޖެއްސެވުމަށްފަހު ހުށަހެޅިއިރުގައިވެސް ހަމަ އެ  

ޔުމެއް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާތީ އެކަން  ލިޔުން ކޮންޕައިލް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފަށް އޮޅިގެން ނުބައި ލި 

މި ރިކުއެސްޓާއެކު  ދެންނެވުނު ލިޔުންވެސް  ގައި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި  މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި ތަޖުރިބާގެ ގޮތު 

 އަލުން އެޓޭޗްކުރެވިފައިވަނެއެވެ." 

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކު އިސްވެ 9.9 އެންމެހައި  ފަރާތަކީ  ބަޔާންކުރެވުނު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެ މިނިސްޓްރީގެ  ރުމުން، 

ޒިންމާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުންވެސް  ކަރެކްރޫޓްމަންޓުގެ މަސައް ތުގެ 

އެގޮތު އޮންނަކަމާއި،  މަާޤމަށް  ގައި    2022ޖަނަވަރީ    18ން  އެނގެން  މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

އެ މަާޤމަށް   ފަރާތް  އަދި ހޮވިފައިވާގެ ދަށުން އެ މަާޤމަށް ކުރިމަތިލައި  އިޢުލާނުނު  ލުމަށް އެދި ކުރެވުމަތުކުރި

އެފަރާތަ ޢައްޔަނުކުރުމަށް ދީފައިވާ  ޓަކައި  ކޮލެޖުން  މެޕްސް  ޖޫން    MAPS-2021-08  (23ނަންބަރު  ށް 

ލިޔުތަ  (2021 ހުއެޑިޓްކުރުމަން  ޖުރިބާގެ  މައްސަލަ  ބުނެފައިވަނީ  ިޝޔާނާ  ށް  ފަރާތްކަމަށް  ށަހެޅި 

ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ  ފައިވީނަމަވެސް،  ބުނެ  ދެމުންބަޔާން  ތަޙުީޤަޤށް  ޒާުޤ  އްރައްޢަބްދު އެފަދައިން  ިޝޔާނާ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
 VTR/2022/159މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އާމިނަތު ޒޫނާ

                                             

 

38 ގެ  32 ޞަފްޙާ      
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ހުށްފައިވަޢަމަލުކޮ މައްސަލަ  އެފަދައިށަހެނީ  ފަރާތް  ބުޅި  ޢަމަލުކުރުމަށް  ރައްދުވި  ނެގެންކަން  ން  މައްސަލަ 

އެހެން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމާއި،  ިޝޔާނާފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ޢަބްދުއްރައްޒާ  ނަމަވެސް،  މައްސަލަ  ަޤކީ 

މުވައްޒަފެއްކަމަ މަސައްކަތްކުރާ  ދަށުން  ގުޅިގެން  ށްވެފައިފަރާތުގެ  ރެކްރޫޓްމަންޓާ  ގޮތްރަންޢަމަލުކު ،  ތައް ވީ 

އިރު، ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ކަމުގައިވާބަޔާންކުރާ ފަރާތަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ފޯމުލިޔެކިޔުންތަ ހުކާއި  މައްސަލަ  ކުރުމަކީ  ވިލަރެސް  ބަލައި  ޒިންމާއެއްކަމަތައް  ފަރާތުގެ   ށްށަހެޅި 

  27ކުރުމަށް އެދި  އަށް ޢައްޔަނުއާމިނަތު ރިްޝމީގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު އެފަރާތް ވަޒީފާ ގޮތުން  އެބުރަވެވޭކަމާއި،  

އޮތޯރި  2022ފެބުރުވަރީ   އެ  ސީ.ގައި  ފޮނުވާޓީން  ކޮމިަޝނަށް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ވިއުގައިން  ފައިވާ  އެސް 

ދެވި ތަޖުރިގެ  ރިްޝމީ އާމިނަތު  ލިޔުމުގައި   މާރކްސް  އި ފައިބާއަށް  ދިނުމަކީ  އެރި  ވާ  އޮޅުމެއްގެ  ދާރީގޮތުން 

  ބުރަވެވޭކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް، އެ  ކަމަށް  (Innocent Mistake)ހެއް  ސޫމް ގޯދިފައިވާ މައު ސަބަބުން ހެ

ފާހަގަކޮށް   އެދި  ކުށް  ކޮމިަޝނުންސިރަނގަޅުކުރުމަށް  ސަރވިސް  އެ    2022މާރިޗު    09  ވިލް  ގައި 

ފޮނުވާލު އަރިކުއެސްޓް   ކޮލެމުން  ނބުރާ  ރިޝްމީއަށްޖުން  މެޕްސް  ލިޔުމަ  އާމިނަތު    ނާ ިޝޔާށް  ދީފައިވާ 

ލިޢަބްދުއްރައްޒާުޤ   ގެނެސްފައިވާ  އިތުރުކަން  ފުރަތަމަ  މާއިޔު އުނި  އެންމެ  ރިްޝމީ  ވަޒީފާއަށް  އާމިނަތު   

ގޮތުން   ވެރިފައިލިޔުން  ފައިވާ  ހުށަހަޅާކުރިމަތިލުމުގެ  މަސައްކަތެއް އަޅާކިޔައި  އެކަށީގެންވާ  ކުރުމަށް 

އެނގެ ނެތްކޮށްފައިވާކަން  ހުށަން  މައްސަލަ  އެކަމަކީ  އެ އިރު،  ފަރާތް  ޙައިހެޅި  މަާޤމުގެ  ިޞއްޔަތުގެ  ފަރާތުގެ 

  ޒިންމާ އަދާކުރިނަމަ އެކަން ހުއްޓުވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި،  އެފަރާތުގެ ގޮތުން

މައްސަ 9.10 ހުއެގޮތުން  ފަރާތުން  ލަ  ބަށަހެޅި  އެފަރާތުން  ބަޔާނުގައި  ދީފައިވާ  ގޮތެއް  ލައި  ތަޙުީޤަޤށް 

ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ    ކަނޑައަޅާފައިވާނީ ދީފައިވާ  ިޝޔާނާ  މައްޗަށްމައެފަރާތަށް  ބިނާކޮށްގެންކަމަށާއި،   ޢުލޫމާތުގެ 

ލޫމާތުގެ  ޢު ދީފައިވާ މަިޝޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ    ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީވެސް އަދި  

ބިނާކޮށްކަ ބުނެމައްޗަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެފަރާތުންމަށް  މެޕްސް    ީޤަޤތުގައިވެސްޙަ  ފައިވުމުން، 

ދީފައިވާއާމިނަތު  ކޮލެޖުން   ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ   ރިްޝމީ އާމިނަތު  އް  ލިޔުމެ  ( )ތިނެއް  03  ރިްޝމީއަށް 

މާއި  ތަޖުރިބާގެ ލިޔު  ފޮނުވިގައި އަލުން ފޮނުވި ރިކުއެސްޓާއެކު    2022މާރިޗު    13ބަލާފައިނުވާކަމާއި، އަދި  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ށަވަރުކޮށްފައިނުވާކަން  އި އެ ލިޔުން އައިސްފައިވާ ގޮތް ކަ ކިޔަކުރީގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން އަޅާ
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ބަހުން އެނގެ އޮތުފަރާތުގެ  ކަށަވަރުކުރުމަކާ ނުލައިން  އެކަން  އިތުރުން،    ވިއުގައިން ސީ.އެސް  ކުރިން  ،  މުގެ 

ޔުމެއް  ލި)ތިނެއް(    03  މެޕްސް ކޮލެޖުގެ  އެކި ފަހަރު މަތިން  ރިްޝމީއާމިނަތު  ނުބައި ލިޔުމެއް ފޮނުވިފައިވަނީ  

ބުނެ ހުށަ  ،ހުށަހަޅާފައިވާތީކަމަށް  ރިޕޯޓެއް  ގޮތުގެ  ހިނގައިދިޔަ  އެކަން  ބިނާކޮށް  ހަޅާފައިވުމީ،  ރިޕޯޓަކަށް  ފަދަ 

ރޫޓްމަންޓާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތް  ރެކްބާރުކޮށް  ތުރިޕޯޓަކަށް އިނާއި އިސްވެރިންވެސް އެފަދަ  އެހެން މުވައްޒަފުން

ޒިންމާ    އިތުރު އެފަރާތުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަޅާނެކަމެއްކަމަށްވާތީ،  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  ފިޔަވަޅުތައް 

ަޝރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތެއް  ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެ މަާޤމަށް    ރަވެރި ނުވުމުގެއަދި ފާ   ސަބަބުންނުކުރުމުގެއަދާ

   ދެކެމެވެ.ކަމެއްކަމުގައި ދާނެ ވެގެން ތަނަކަށް ނުހަނު ގެއްލުންތަކެއް ޢައްޔަނުވެގެން ދިޔުމަކީ އެފަދަ ވަޒީފާދޭ 

ާޤމި ޢަގެ ކިބައިން ސާބިތުވާ  އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު 9.11   27ނޫނުގެ  މަލަކީ ސިވިލް ސަރވިސް 

ގ( އާއި،  ވަނަ މާއްދާގެ )  22  ގެ  2014އި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވައިދު  އްދާގެ )ނ( އާވަނަ މާ

  ކޯޓުގެ   ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އަދި  ކަމާއި،ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއްކަމަށް ބުރަވެވޭ  271

ދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން  ޢޫމަސް )އިސްމާޢީލް    SC-A/27/2014  ނަންބަރު

ވަނަ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން    23ަޤިޟއްޔާގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ލިމިޓެޑް(  

އަމަލެއް  ޣައިރުސުލޫކީ  ފާޅުކަންބޮޑު  ޢަމަލަކީ  ކުރި  މުވައްޒަފަކު  ހުއްދަވާނީ              ވަކިކުރުން 

(gross misconduct)  ިޣަ  ،ކަމުގައިވާނަމައާއ ފާޅުކަންބޮޑު  ކުރި ޢަމަލަކީ  ޢަމަލެއް  މުވައްޒަފު  އިރުސުލޫކީ 

(gross misconduct)    ިބަލައިގަތުމުގައ ގޮތުގައި  ތަފްޞީލުކޮށް   3ގެ  ވަރަށް  ޙާލަތެއްވާކަން  )ތިނެއް( 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ތަޠުބީޤުކުރާހިނދު،    ިމ ަމްއސަަލައްށ)ތިނެއް( ޙާލަތު    3ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ  

ގުޅިގެން   ކަންކަމާ  ފަރާތުގެރެކްރޫޓްމަންޓުގެ  ހުށަހެޅި  ބޮޑު    މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް އެއް  އެންމެ  ޒިންމާއަކީ 

ފަރާތްތަކުރިމަތި ހުށަހަޅާފައިލާ  ލިޔެކިޔުންތައް  ަޝރުއި  ަޞއްޙަކަމާ  ކުގެވާ  ބަލައި  ތަޢުލީމަށް  ޠު ތަޖުރިބާއާއި 

ރީ ކަންކަން މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މަރުޙަލާއާ ގުޅޭ އެންމެހައި އިދާކޮށް، އެނގޭނެހެން ވަކި  ފަރާތްހަމަވާ  

ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ    9.7ލައި މޮނީޓަރކުރުން ކަމުގައިވާއިރު، މި ރިޕޯޓުގެ  ބަ

ޙައްުޤ ޔުމަކާއެކު  ލިޔެކި ަޞއްޙަ ނޫން  މުގެ ސަބަބުން  ށަހެޅި ފަރާތުގެ އިހުމާލުން އެފަރާތަށް މޮނީޓަރ ނުކުރެވުހު

ަވޒީފޭާދ ަފާރަތށް    މަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްޢައްޔަނުވެގެން ދިޔުމަާޤމަށް   ފަރާތެއް  ނޫން
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އްިލތާިޒުމަތާކ   ަވޒާީފެގ  ަޢމެަލްއަކުމަގިއާވީތާއިއ، އާަދުކަރްނޖޭެހ  ޚިލުާފ  ދެމެދުގައި    ސާީދގުޮތްނ  ދެފަރާތުގެ 

އަ އަދި  އިތުބާރު  ގެއްލޭފަދަ  މާނާތްތެރިއޮންނަންޖެހޭ  އަމަލެއް ކަން  ސުލޫކީ  ޣައިރު          ފާޅުކަންބޮޑު 

(gross misconduct)  ޭބުރަވެވ ގޮތުގައި    ކޮމިަޝނުން   ސަރވިސް  ސިވިލް  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ތީ،ގެ 

 2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދު  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ،    އާމިނަތު ޒޫނާމައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 substantive)މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން    އޮވެ،މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  ގެ  

fairness) ްބުރަވެވެއެވެ.  ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަށ 

ޢަދުލުވެރިކަން   .10 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    (procedural fairness)މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން   10.1 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އަންނަނިވި ، ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ރެވިފައިވާކަމަށްާޤއިމުކު 

ަޤިޟއްޔާއިން   HC-A/208/2010ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 އެނގެން އޮވެއެވެ. 

މައްޗަށް   .1 މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުގެ  ކަމަކާބެހޭ  ތަފުޞީލަކާއެކު ، ތުހުމަތުކުރެވޭ  ހުރިހާ  ދެވެންހުރި  އެ  ، އެއިރަކު 

 ؛މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު 

އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރުޞަތެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު   .2

 ؛ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާ 

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު  .3

އެ ކުރެވޭ ތަޙްޤީޤަކަށް  ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް   23ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   .4

ވަ ، ފެނި  މުވައްޒަފަކު  ނިންމައިފިނަމަ އެ  ވަކިކޮށްފައިވާކަން ، ކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ، އެ  ސަބަބުތަކާއެކު  ވަކިކުރި 

 މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން. 

ފަރާތުން މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ތުހުމަތުކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި   10.2

އިތުރުން  ހު ބަޔާނުގެ  ފަރާތުގެ  މައްސަލައި ށަހެޅި  ހިމެނޭ  މި  މަރުޙަލާގައި  އެކި  ބައެއް އެހެ ގައި  ނިހެން 
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ނަ ބަޔާންތައް  އޮ  ފައިވާކަންގާ މުވައްޒަފުންގެ  ނިމުމަށްފަހުތަޙުީޤުޤއަދި    ންނާތީއާއި،އެނގެން  ފަ   ހު  ވެސް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީމުގެ ފުރުަޞތު  ވާބުދާރީވުޖަފުރުަޞތެއްގެ ގޮތުން  

މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުޞީލަކާއެކު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ބުރަވެވޭތީއާއި،   ދީފައިވާކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ރައްދުވި    މިމައްސަލަ  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ 

 ރިޕޯރޓެއް އެކުލަވައިލައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  އަދި ތަޙުީޤުޤ  ެޤއް ހިންގައިއިދާރީ ތަޙްީޤފަރާތުން  

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  އެ  ލިޔުމުގައި،  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  އެ  ވަކިކޮށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ސަބަބު  މައްސަލަ  ވަކިކުރެވުނު  ވަކިކުރުމުގައި 

 ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.   (procedural fairness)ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

ޕްރޮސެސް  .11 ހިމެނޭއިރު،  ރެކްރޫޓްމަންޓް  ބައެއްމުވައްޒަފުން  އެހެން  އިތުރުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

އަޅާފައި  ފިޔަވަޅު  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އްޖޭގެ ދިވެހިރާވުމަކީ  ހަމައެކަނި 

އަސާސީގެ   ާޤނޫނު  މާއްދާއާއި،  ވަނަ  17ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މާއްދާއާއި    20  މާއްދާއާ  43ވަނަ  ޚިލާފު  ވަނަ   

ފަރާތް  މައްސަލަ    ،އިކަމެއްކަމަށާ އިސްވެބަޔާން ހުށަހެޅި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މާއްދާތަކާ ވަޒީފާއިން  ކުރެވުނު 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ޚި އެދިފައިވީމައްސަލަ  ލާފަށްކަމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ނަމަވެސް،  ހެޅި 

ކުށުގެ  އެ މުވައްޒަފުން ކޮށްފައިވާ    ންތެރެއި  އްޒަފަކަށް ގަވާއިދުގެމައްސަލައިގައި ާޝމިލުވި ކޮންމެ މުވަ   އެއިތުރުން  

ރިޢާ މިނަށް  ބޮޑު  ފިޔަވަޅުކުޑަ  މުވައްޒަފުންނާމެދު  އެ  އަޅާފަޔަތްކޮށް  ފަރާތުން އިވާނެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމަށް 

ބަޔާނުގެ   ނުކުތާގައި    2.7ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން ކަމައެއި،  އާފާހަގަކޮށްފައިވާތީވަނަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ށް 

 ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ  މާއްދާތަކާދެންނެވުނު  އިސްވެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ،  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީ

 ފެނެއެވެ. ށް ނުހަމައެއް އޮތްކަމަ

ަވ .12 ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ުނުކތަާތކްަށ ރާިޢޔްަތުކުރުމްނ،  ވިަކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ  ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ  ޒާީފިއން 

ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ   ިއުޖރީާއ    (procedural fairness)އިަދ 

ަނނަްބުރ   ާޤޫނުނ  ަވިކުކެރވަިފިއަވނީ  ަވޒާީފިއްނ  ަފރާތް  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުބަރެވޭވީތ،  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ 
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ގެ    2/ 2008 ާޤޫނުނ(  ާމއާްދާއ  23)ަވޒާީފާއބެހޭ  ަސިރްސގެ    ަވނަ  ިސވްިލ  ަސރިވްސ  ާޤޫނާނއި  ިދވެހި  ިސވްިލ 

ފަަދިއްނ    ާއ  2014ާވއުިދ  ަގ އެދަިފިއާވ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަކނަޑައަޅއި،  ޮގުތެގަމިތްނަކމްަށ  ެއްއޮގްތވާ 

ިދުނަމށް  އަެފާރުތ ބަދެަލްއ  ެގއުްލުމގެ  ަސަބުބްނ  ަވކުިކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  އިޢަާދުކުރަމާށިއ،  ައނުބާރ  ަވޒާީފ  ެގ 

 ސަަލ ިނނަްމްނ ެފެނެއެވ. ައުމުރުކާރެނ ަހަމެއްއ ެންތަކމަށް ަކނަޑައަޅއި ިމ ަމްއ

 

 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  

  ބިެލ  ަމްއސަަލ  ިލެޔިކޔްުނަތަކށިާއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެދނަްފެހ، 

/  ،  ބިެލއުިރ ރާިޢަޔްތކްޮށ  ްށ ވަާހަކަތަކ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ  ަމޖިލުީހަގިއ ހިތަދޫ  ޒޫނާސ.  އާމިނަތު  )ދިވެހި   އެކޯނިއަމް، 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ޑިރެކްޓަރެއްގެ  (  A036651ރައްޔިތެއްކަން  އެޑިޔުކޭަޝންގައި  ހަޔަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ދިޔައިރު،   އަދާކުރަމުން  ފަރާތުން    2022ޖަނަވަރީ    18ވަޒީފާ  އެޑިޔުކޭަޝންގެ  ހަޔަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގައި 

މަާޤމަށް   އެ  ރިްޝމީ  އާމިނަތު  ހޮވާފައިވާ  މަާޤމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ  މިނިސްޓްރީގެ  އެ  އިޢުލާނުކުރި 

ނަންބަރު  ޢައްޔަ ކޮލެޖުގެ  މެޕްސް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެފަރާތުން  ގޮތުން  ހަމަކުރުމުގެ  ަޝރުޠު  މަާޤމުގެ  ނުކޮށްފައިވަނީ 

MAPS-2021-08  (23    ް2021ޖޫނ  ) ުލިޔ އެނގޭ  ހުރިކަން  ތަޖުރިބާ  ފަރާތުން    މަށްމަސައްކަތުގެ  މިނިސްޓްރީގެ 

ގެނެސް މަބަދަލު  ފޯޖުކޮށްގެންކަމަށްވާތީއާއި،  ލިޔުން  އެ  މަސްއޫލިއްޔަތު   ވަޒީފާގެ  އެފަރާތުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ޕްރޮފެަޝނަލްކަމާއެކު   ފަރުވާތެރިކަމާއެކުއަދާކުރުމުގައި  ނަންބަރު މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށްބުނެ،    އަދި  ާޤނޫނު 

ގެ    2007/5 ާޤނޫނު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މާއްދާއާއި،    36)ދިވެހި  އާއި    27ވަނަ  )ނ(  މާއްދާގެ  ދިވެހި ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ    271ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި އެ މާއްދާގެ )ހ( އާއި،    22ގެ    2014ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  

އާއި   މަދަނީ   269)އ(  ތަޙުީޤަޤށް  ކުރި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް  އާ  )އ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި   267ގެ    2014ލް ސަރވިސް ގަވާއިދު  މިންގަނޑުން ސާބިތުވާކަން ބަޔާންކޮށް ދިވެހި ސިވި

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި   47)ނ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނުގެ  

އިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ
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ގަވާއިދު   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ    273ގެ    2014ދިވެހި  ދިވެހި  އާއި،  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި    43ވަނަ މާއްދާ އަދި    20ވަނަ މާއްދާއާއި،    17ާޤނޫނުއަސާސީގެ  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ވަކކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޝރުޢީ ކޯޓުތަކުން ގެންގުޅޭ  ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ޢަދުލުވެރިކަމާއި   މައުޫޟޢީ  ނިންމުމުގައި  އެ  ޚިލާފަށް  މިންގަނޑާއި  ބަލަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން 

ނިންމާފައިވާ   ނުލައި  ފުރިހަމަކުރުމަކާ  ޢަދުލުވެރިކަން  ފަރާތުން  ނިއިޖުރާއީ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ންމުމެއްކަމުގައިވާތީ، 

ވަނަ    21)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އަދި   ގަވާއިދު    23މާއްދާއާއި  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި  އަދި  މާއްދާ  މާއްދާއާ    106ގެ    2014ވަނަ  ވަނަ 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  29ށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ާޤނޫނުގެ  ޚިލާފަ

ފަރާތަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ  

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )އަދި  އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މި ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ 

އެދި   ހޯދުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބިފައިވާ  ފަރާތަށް  ޒޫނާއާމިހުށަހެޅި  ކޮމިަޝނަށް   ނަތު  ސަރވިސް   ސިވިލް 

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ރައްދުވާގޮތަށް

އުފު ށަހުމައްސަލަ   ޒިންމާ  ވަޒީފާގެ  އެފަރާތް  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ޒޫނާ  އާމިނަތު  ފަރުވާ  ލުހެޅި  މުގައި 

ދާއިރާގެ    ،ކުޑަކޮށްފައިވާކަމާއި މަސައްކަތުގެ  ޕްއެފަރާތުގެ  ޚިލާފުވެފައިވާކަމާއި ތެރެއިން  މިންގަނޑުތަކާ  ،  ރޮފެަޝނަލް 

ވަކި    ތަށް ބުރަވެމަްޞލަޙައެހެން ފަރާތެއްގެ  ޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ތިމާގެ ނުވަތަ   ވަޒިފާގެ ވާއެފަރާތުގެ

އަދާކޮށްފައިވާ މަސްއޫއްލިއްޔަތު  މަާޤމުގެ  އެފަރާތުގެ  މަްޤޞަދުގައި  ޢައްޔަނުކުރުމުގެ  އަދި  ކަފަރާތެއް  އެފަރާތުގެ  މާއި 

ގަސްތު އިޚްތިޔާރު  ފައި މަާޤމުގެ  ފަރާތެއްގެ  ނޫން  ޙައްުޤ  ނުވަތަ  ތިމާގެ  ގޮތެއްގައި  ނާޖާއިޒު  ނުވަތަ ގައި  ދާއަށް 

ބޭނުން ސާބިތުވާތީމަްޞލަހަތަށް  މިންގަނޑުން  މަދަނީ  ބުނެ  ކަމަށްކޮށްފައިވާކަން  ކޮމިަޝނުން    ސަރވިސް  ސިވިލް 

 ޖަވާބުދާރީވީއިރު، 
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ވަނަ މާއްދާގައި    23  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    އާމިނަތު ޒޫނާ

  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން    އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން

ަމުއޟީޫޢ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ    އާމިނަތު ޒޫނާސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީއާއި، އަދި މި މައްސަލައިގައި  

ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމށް    ިއުޖރީާޢުލެވިރަކާމިއ،  ޢުަދ ޫޒާނ  ުބަރެވޭވީތ، ޢުަދްލެވިރަކްނ  ައުމެރްއ    ާއިމަނތު  ފަަދ  އެދަިފިއާވ 

 އީިފެމެވ.  ަމްއަޗްށ ުކާރނެ ާޤޫނީނ ަހަމެއއް ެންތަކމްަށ ަކނަޑައަޅިއ މި ަމްއސަަލ ިންނަމ  ިސވްިލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ

 1444 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 10

 2023 ޖަނަވަރީ 02

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

  

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު


