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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 VTR/IJ/2022/06-200ނަންބަރު: 
 

 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 
 

 VTR/2022/20 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 (/ މާލެ 9307ނަންބަރު ރސ   .ދަފްތަރު) ބްރާހީމްއިބީނާ ަޝ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A111079)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 

ގެ   (A111079)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު:  / މާލެ(    9307ްބރާހީމް )ދަފްތަރު. ނަންަބރ ރސ  އިޝަީބނާ  

 ގައި ވަޒީފާއެާބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ   2021ޑިސެންަބރު    21ރައްދުވާގޮތަށް    ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށްފަރާތުން  

ޖަވާުބދާރީވީއިރު، ފަރާތުން    ގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ގައި،އިމައްސަލަ   VTR/2022/20ނަންަބރު    ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ

ގައި، ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  28)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ    2008/2ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ނެތިކަމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރި   ވަކިކުރީ އެކަށީގެންވާ ސަަބެބއްވަޒީފާއިން އޭނާ    ނުލައި ނަމަވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ، އެ

ވަޒީފާއާބެހޭ )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމުގެ ޝަކުވާ    03ފަރާތަށް ޤަޫބލުކުރެވޭނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 16ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ކަމާޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިިބގެންވާކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ

( އިން މައްސަލަ 2021ސެޕްޓެންަބރު    16)  CSC/2021/00924(2)ކޮމިޝަނުގެ ނަންަބރު  ކަމަށް  ގައި    2021  ސެޕްޓެންަބރު
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)ތިނެއް(  3ފަރާތަށް ދީފައިވާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީހުން ފެށިގެން    ހުށަހަޅި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް މައްސަލަ އަށް ކަމާއި،    2021  ޑިސެންަބރު  16މަސްދުވަސް ހަމަވާނީ  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން    ށްވާއިރު،ކަމަގައި    2021ޑިސެންަބރު    21ހުށަހަޅާފައިވަނީ   މައްސަލައަކީ މުވައްޒަފަކު  ފެށިގެން މި 

މައްސަލައެއްކަމުން،   ހުށަހަޅާފައިވާ  ހަމަވުމަށްފަހު  ދުވަސް  ޤާނޫނުގެ  ތިންމަސް  މާއްދާ  28ވަޒީފާއާެބހޭ  މި ވަނަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  އަށް 

މި މައްސަލައަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ،  ތީވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ނުވާމައްސަލައަކީ  

ސިވިލް     އެދިއިދިނުމަށް  ގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމުގައި ނިންމައިތަށް ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅަމައްޗަށް ރައްދުވާގޮ

  ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،ގައި  2022ފެުބރުވަރީ  13ގެ ފަރާތުން ސަރވިސް ކޮމިޝަނު

 ( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް' 2021ސެޕްޓެންަބރު    16)  CSC/2021/00924(2)ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންަބރު  

ށް އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާކަމަ  2021ސެޕްޓެންަބރު    16އިން  

ވަނަ   5ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގެ  

ަބޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ   2021ސެޕްޓެންަބރު    15ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ނަންަބރުގައި ވެސް އެ ފަރާތް ގައިކަމަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އެ ފަރާތަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހު އަންގާފައިނުވާކަމަށް  

ނެތަތީ،   ފަރާތް  ަބޔާންކޮށްފައި  ހުށަހެޅި  ވަކިކޮ  2021ސެޕްޓެންަބރު    16މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރިކަން ގައި  ވަޒީފައިން  ށް 

 ުބރަވެވޭހިނދު،  އަންގާފައިވާކަމަށް

 ން ވަޒީފާއި  ހުށަހެޅޭނީ   ޝަކުވާ  އެކަމުގެ  ޤަޫބލުކުރެވޭނަމަ  އޭނާއަށް  ނެތިކަމަށް   ސަަބެބއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު

ވަނަ   28)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ    2008/2ނު ނަންަބރު  ޤާނޫ  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައިކަން)ތިނެއް(   3ރީޚުން ފެށިގެން  ތާ  ވަކިކުރެވޭ

)ތިނެއް( މަސްދުވަސް ގުނާނެ އުޞޫލެއް އެ   3މާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި  މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަ

ނު( ގެ )މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ަބޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫ  2011/4ނޫނު ނަންަބރު  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް ޤާޤާނޫނު

ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ވަގުތު ނުވަތަ މުއްދަތު ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ލުވަނަ މާއްދާގައި މުއްދަތު ގުނުމުގައި ޢަމަ  35

ބަލަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ ދެ ކަމެއްގެ ދޭތެރޭގައި ހިނގާ  ބޭނުމަށްޓަކައި 

ގުނަ މުއްދަތު  އެ  އިޝާރާތްކޮށްފައިވާނަމަ،  މާއްދާގައި ންމުއްދަތަށް  އެ  ނުހިމަނައިކަމަށް  ދުވަސް  ދެ  ހިނގާ  ކަމެއް  ދެ  އެ  ވާނީ 
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ޤަޟިއްޔާގައި މި އުޞޫލު   HC-A/236/2013އާއި    HC-A/19/2011ވާތީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު  ަބޔާންކޮށްފައި

 16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު ފަދައިން،،  މި އުޞޫލު މި މައްސަލައަށް ތަޠުީބޤުކުރާއިރުދަމަހައްޓާފައިވާތީ،  

 އަންގާފައިވާކަމަށް ުބރަވެވޭތީ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން  ވަކިކޮށް،  އިން  ވަޒީފާގައި    2021ސެޕްޓެންަބރު  

އިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އޮތް މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު ނުހިމަނައި މުއްދަތު ގުނުމުން، އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާމަ

އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް   2021  ޑިސެންަބރު  21ޒީފާއެާބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚުކަމުގައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަ

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި   28)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ    2008/2ެބލުމުން، މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ތީ، މި މައްސަލައަކީ މި ޓްރައިިބއުނަލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާމުއްދަތު ފާއިތުވިފަހުން  

 އި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.ޅަނޫންކަމުގައި ކަނޑައަ
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