
 
  
 

 

 

` 
 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/158 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019ޖުލައި  22 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ސެޕްޓެންބަރު 02 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ގެ، ގއ. ވިލިނގިލި ގްރީން، ިޝރުވާން މުޙައްމަދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A113716)ދިވެހި ރައްޔިރެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު: 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 
 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ގއ. ވިލިނގިލި، ގްރީންގެ، ސިރުވާން މުޙައްމަދު  މި މައްސަލައަކީ  

A113716)    ްފެމިލީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ )ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް( ގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށ

ހުއްޓާ  އެފަރާތް ޗުއްޓީގައި  ނަންބަރު  ،  ސަލާމުގެ  ކޯޓުގެ  "ވަޒީފާއިން 2019ޖުލައި    A1/2019/06  (10ފެމެލީ   )

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ  ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން" އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ އެ 

ވަނަ މާއްދާގެ    213ގެ    2011ވާއިދު  ގަހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ަޝރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  

އެފަރާތް  ންކޮށްފައިވާއިރު،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަމަށް ބަޔާ  93ވާއިދުގެ  ގަވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ    2)ހ( ގެ  

ގެ މައްޗަށް އެއްވެސް  ސިރުވާން މުޙައްމަދުވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ސީދާ ކޮން ސަބަބަކާ ލައިގެންކަން ސާފުނުވާކަމަށާއި،  

ބަޔާނެއްވެ  ސުވާލުކޮށް  މުޙައްމަދާ  ސިރުވާން  ގުޅިގެން  ކަމަކާއި  އެފަދަ  އަދި  ތުޙުމަތުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ސް ކުށެއްގެ 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ    އެފަރާތް  ނަގާފައިނުވާތީ،

ޙިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ސިރުވާން މުޙައްމަދު ފެމިލީ ކޯޓުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ  

އަ އެފަރާތް  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  މަާޤމަށް  ފަރާތެއްކަމަށް   އެފަރާތަކީނބުރާ  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް 

ނުބެލުމަށާއި، ސިރުވާން މުޙައްމަދަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ދުވަހާއި ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 

)ހައެއް(   6ވަކިކުރުމާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި    ލިބުމަށާއި، ސިރުވާން މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން

މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއް ނަގައިދިނުމަށް އެދި ޑިޕާޓްމަންޓް  

ޅުމުން ގައި ހުށަހަ  2019ޖުލައި    22ބިއުނަލަށް  އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައި

 ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 ރައުޔު   ޒުހައިރުهللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

 (A113716)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ގއ. ވިލިނގިލި، ގްރީންގެ، ސިރުވާން މުޙައްމަދު   .1

)މީގެފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް( މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން  

ބަޔާންކޮށްފައި ގައި  ފޯމު"  ހުށަހަޅާ  "މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކަންކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  ވާ 

އިން ފެށިގެން ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް    2004ފެބުރުވަރީ    23ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

ޑިރެކްޓަރ )ބަޖެޓް އެންޑް ފިނޭންސް( ގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންއައި ފަރާތެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް ފަސްރުފިޔާ( ގެ  ތްރ. )ހަ-/7,635ގެ ގޮތުގައި  ގެ މުސާރައިފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަާޤމު 

ޖުލައި    09ރ. )އަށްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތަރު ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  -/8,104އިތުރުން ޢިނާޔާތުގެ ގޮތުގައި  

 ގައި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.  2019



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިމުގެ އަސާސަކީ، އެފަރާތް ސަލާމުގެ   1.1

ކޯޓުގެ ނަންބަރު   ފެމެލީ  ހުއްޓާ  ވަކިކުރިކަން  2019ޖުލައި    A1/2019/06   (10ޗުއްޓީގައި  "ވަޒީފާއިން   )

ފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާފައިވާތީކަމަށާއި، މައްސަލަ އަންގާ ލިޔުން" އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ އެފަރާތް ވަޒީ

ވަނަ    213ގެ    2011ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ަޝރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

ގެ   )ހ(  ގަވާއިދުގެ    2މާއްދާގެ  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނަންބަރަށް  ދަށުންކަމަށް   93ވަނަ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ފައިވާއިރު، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ސީދާ ކޮން ސަބަބަކާ ލައިގެންކަން ސާފުނުވާކަމަށާއި، ބަޔާންކޮށް

ފަރާތު ހުށަހެޅި  ކަމަކާއި  މައްސަލަ  އެފަދަ  އަދި  ތުޙުމަތުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ކުށެއްގެ  އެއްވެސް  މައްޗަށް  ގެ 

ބަޔާނެއް  ސުވާލުކޮށް  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ގުޅިގެން  އެފަރާތް  ނަގާފައިނުވާކަމަށާއި،  ވެސް 

އަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،   ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ  އެއްވެސް  ހަމައަށްވެސް  ފަރާތަކީ ވަކިކުރުމާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  ކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު މުވައްޒަފެއްކަން "ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ މަސައް

ފޯމް" އިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ  

 ޚިލާފަށްކަމަށެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، .2 ގޮތްކަމަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދޭ  ވަޒީފާއާބެހޭ    އެފަރާތް  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްާޤނޫނާއި، ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ ޙިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  

  އެފަރާތަކީ ،  ފެމިލީ ކޯޓުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަާޤމަށް އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ދުވަހާ ހަމައަށް 

ލިބުމަށާއި ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އެންމެހާ  ގެއްލުމުގެ  ،  ލިބެންޖެހޭ  ލިބިފައިވާ  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން 

އެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއް  )ހަ  6ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  

 ކަން އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަގައިދިނުމަށް

ށަހަޅާފައިވާ "މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ  ށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުމި މައްސަލައަ .3

ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފޯމު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  
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ވައިންކާރުކުރާކަމަށާއި،   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ނަންބަރު  މައްސަލަ  ގަވާއިދު   R-18/2011ކިކޮށްފައިވަނީ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމެނޭ    6އަދި    2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    212)ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު( ގެ  

 93ޔަތްކޮށް، އެ ގަވާއިދުގެ  ޢާވަނަ ނަންބަރަށް ރި  2ވަނަ މާއްދާގެ    213ގެ ކުށްތަކަކަށްވާތީ،    3ކުށުގެ ދަރަޖަ  

އާރު ސެކްަޝނުގެ ހެޑްގެ މަަޤމާއި  .އެޗްވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފެމިލީ ކޯޓުގެ  

 އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް ވްވަނަ އަހަރުގައި ފެމިލީ ކޯޓަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓި  2014ޙަވާލުވެހުރެ،  

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްަޝނަށް ގެ އަނބިމީހާގެ ކޮއްކޮ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި،  ތުހެޅި ފަރާމައްސަލަ ހުށަ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ ަޝރުޠުތައް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ  

މައްސަލާގަ ވިޔަފާރިކުރި  އަމިއްލަ  އޮފް ރަޖިސްޓްރާރ  ޑިޕާޓްމަންޓް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން  ނައްތާލަން  ހެކި  އި 

ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ތަޙުީޤަޤށް ސާބިތުވެ މިކަމަކީ ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު  

 އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއިން  ތަކެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިޢަމަލު

 ލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. މައުޫޟޢީ ޢަދު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭ ގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  .4

ވަނަ   213ވަނަ ނަންބަރާއި،    6އަދި    2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    212ވާއިދުގެ  ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަ

ގަވާއިދުގެ    2މާއްދާގެ   އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނަންބަރަށް  މަތިންކަމަށް   93ވަނަ  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  މާއްދާއާ  ވަނަ 

ޢަދުކަނޑައަޅާދިނުމަށާއި،   އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން 

އަނބުރާ   ވަޒީފާ  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅާދިނުމަށާއި،  ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް 

އެއްވެސް   ފައިސާގެ  ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތުގެ  މުސާރައާއި  ކަނޑައަޅާދިނުމަށާއި،  ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  ރުޖޫޢަކޮށްދެވޭނެ 

ނެ ހަމައެއް  ނަގައިދޭނެ  ފަދަ  މިންވަރެއް  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ތްކަމަށް 

މި  ކަނޑައަޅާދީ،   ނެތްކަމަށް  ތަނެއް  ނެރެދޭންޖެހޭނެ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަމުރެއް  އެއްވެސް 

 މޭރުމުން މި މައްސަލަ ނިންމައިދިނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ހުށަހެޅިފައިވާ މިވާ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފެމެލީ ކޯޓު / ޑިޕާޓްމަންޓް  .5

އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު  

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ މަޤާމަށް އަލުން އަނުބރާ އިޢާދަކުރުމަށް ވަޒީފާއާެބހޭ މައް  ،ހަމަޖެއްސުމުގެ ިބރު އޮތަތީއާއި

ވަޒީފާއާެބހޭ   އޮތަތީ،  އިޙުތިމާލު  ތަންފީޛުނުކުރެވުމުގެ  ނިންމުން  އެ  ހިނދެއްގައި  ނިންމައިފި  ޓްރައިިބއުނަލްއިން 

މެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޓްރައިިބއުނަލްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ފައިޞަލާކުރަނިވި ނިންމު

ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ނުނެގުމަށް،  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީކޮށް  މަޤާމަށް  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް 

 ވާކަމާއި، ފަރާތުން އެދިފައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެ މައްޗަށް އަންގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް  

ޓްރައިިބއުނަލުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ އެސިސްޓެންޓް ފާއާެބހޭ  ވަޒީ  5.1

ޢައްޔަންކޮށްފިކަމުގައިވަނީނަމަ މުވައްޒަފަކު  އެހެން  މަޤާމަށް  އެދިފައިވާ    ،ޑިރެކްޓަރުގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްއިން ނިންމައިފި ހިނދެއްގައި، އެ ނިންމުން ތަންފީޛުކުރަން  ގޮތަށް ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް ވަޒީ

ހުރަސް އެޅިދާނެކަމުގެ އިޙުތިމާލު އޮވެމެ، އެ ސަަބަބށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް 

މައްސަލައިގައި، ވަޒީފާއާެބހޭ    VTR/2019/158ލިިބދާނެކަމަށް ފެންނާތީ، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ ނަންަބރު  

ޓްރައިިބއުނަލްއިން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފެމެލީ ކޯޓު / ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  

ޢައްޔަން   މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ  މަޤާމަށް  ޑިރެކްޓަރުގެ  އެސިސްޓެންޓް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި 

އަމުރެއް ނު ވަގުތީ  އަމުރުކޮށް  މައްޗަށް  ގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކުރުމަށް، 

 ނެރެދީފައިވާނެއެވެ. 

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފއަިވީނ ޢަދުުލެވިރ    ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ   ަވިކކްޮށގްެނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .6

ެއީއ    ، ެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއުޞިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ ެއަކީށެގނާްވ ަސަބެބްއ ޮއެވެގްނޯތ ބުެލުމަގިއ ެދ ުއްނ

 (procedural fairness)އިަދ ިއޖާުރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  

ބުެލްނަކްނ ންަނަބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ަހިއޯކުޓގެ  -HC/2011އިާއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

A/134  ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް    ، ަޤިޟްއާޔިއން ެއނޭގކާަމިއ، ިމޮގުތން ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ
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ފަަދ ޢަދުުލެވިރ   ކު ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ުހއަްދުކާރ ަވޒާީފ ޭދ ަފާރަތކްުނ ިޚާޔުރުކރާ ައާސެސްއ ެއއީ ުމަވްއޒަަފ

ުއްނ ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ދުަށން  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  އެ  އުިތުރްނ  ުރަތްއ  ުޞަސަބަބކްަށުވުމެގ 

ެއނޭގަކާމިއ ބުެލްނަކން  ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ޢަދުުލވިެރަކްނ  ަވީޒ  ، ިއުޖާރީއ  ާފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލނަްތްއ  ބަލްަނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމށަްޓަކިއ  ިންނމަުމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓން ިންނމަވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނއި    ، ިއުޖާރައުތަތއް ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބވުަތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތކްުނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ޯކުޓން   ެއ

ވަޒީފާއިން    ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .7 ފަރާތް  އެ  ަޝކުވާއަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި  27ާޤނޫނު( ގެ 

ކުރި ސަބަބަކީ  "މުވައްޒަފަކު ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއްގައި، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކި 

މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތު ފިޔަވައި، އެހެނިހެން ޙާލަތުތަކުގައި    ވަނަ   29އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ  

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ." 

ގުޅިގެން،   މައްސަލައާ  މި  ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން  ޢިބާރާތުން  ަފާރތްުނ  މި  ުހށެަހިޅ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ަމްއސަަލ 

ަފާރްތވަޒީފާއިން   ުހށެަހިޅ  ވަޒީފާއިން    ަމްއސަަލ  މުވައްޒަފަކު  އޮވެ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިކަން ޘާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަމްއސަަލިއަގ  .8 ިމާވ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއުހށެަހޅަިފިއ  ަފިއޞާަލައަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ފަރާތް   ، ިއ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މެދުވެރިވެގެން   އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ   substantive)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވަޒީފާއިން 

fairness)    އިަދ ިއުޖާރީއ ޢަދުލެުވިރަކްނ(procedural fairness)   ށަްފިއޯތ ބަަލްނޖެހަޭކާމިއ، ެއ ަފާރްތ  ާޤިއުމޮކ

ބަލްަނޖެހިޭހނުދ،   ޮއތްތޯ  ަހަމެއްއ  ނަަގއެިދޭވެނ  ބަދުަލ  ފަަދިއްނ  ފަރާތުންނާއި  އެދަިފިއާވ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
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ށާއި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަ،  ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި

 ކުރިއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ރުޡަނަ

ފަރާތުން   .9 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ގޮތުގައި    4މި  ހެކިންގެ  ަޝފަހީ  ފަރާތެއް  )ހަތަރެއް( 

ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ހެކި ބަސް ނަގާފައިވާކަމާއި،    2020އޮކްޓޫބަރު    14ހުށަހަޅާފައިވާތީ،  

 ކިވެރިން ހެކިބަސް ދިންއިރުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ހެ

ކޮމަންޑޫ  ، 1ހެކިވެރިޔާ    9.1 ކާޑު  ށ.  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ޢަބްދުއްރަޙީމް  އަޙްމަދު  ަޝބީނާ،   ،

ދެމުން،  A066375ނަންބަރު:   ހެކިބަސް  ކޯޓުގެ  ހެކިވެރިޔާއަކީ  (  ސެކްަޝނުގެ  ފެމިލީ  ޕްރޮކިއުމަންޓް 

ކުރުމަށް ވަކި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުކަމަށާއި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކޮންޕިއުޓަރުތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަށް ރިޕޯޓު

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ފެމިލީ ކޯޓުގައި ބޭއްވޭ މީޓިންގ ތަކުގައި ސިރުވާންގެ  އުޞޫލެއް ހަދާފައި ނޯންނަކަމަށާއި،  

ކޮމްޕިއުޓަރަށް މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ކޮމްޕިއުޓަރަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ  

އައި.ޓީގެ އެޑްމިންސްޓްރޭޓިވް ޕާސްކޯޑުން ނޫނީ އެއްވެސް   ނީ އައިޓީއިން ކަމަށާއި،ކުދި ކުދި ކަންކަންވެސް ކުރަ 

 ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ށި، ސަވާ، އާމިނަތު ޢަލީހދ. ކުޅުދުއްފު،  2ހެކިވެރިޔާ   9.2

A246893  ީހިއުމަން ރިސޯސަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އެންޑް  ފެމިލީ ކޯޓުގެ  ( ހެކިބަސް ދެމުން، ހެކިވެރިޔާއަކ

ންމު ގޮތެއްގައި މުވައްޒަފަކާ ގުޅިގެން ަޝކުވާ  ޢާހިއުމަން ރިސޯސަސްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު ކަމަށާއި،  

ކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެއީ ކޮން ޅާނީ ލިޔުމުން ސިޓީ ނުވަތަ އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ކަމަށާއި، އެފަދަ ަޝހުށަހަ

ބެލުމަށްފަހު   ަޝކުވާއެއްތޯ  ސެކްަޝނަކަހަލަ  މައްސަލަ ށްއެޗް.އާރު  އެ  މައްސަލައަކަށްވާނަމަ  ތަޙުީޤޤުކުރެވޭ   

ކަމަ ތަޙުީޤުޤކުރަނީ  ސެކްަޝނުން  ހުށަހަޅަން ށާއެޗް.އާރު  ކޮމެޓީއަށް  އެޗް.އާރު  މައްސަލަ  ހުށަހެޅޭ  އަދި  އި، 

އެހެންނަމަވެސް ސިރުވާން މުޙައްމަދާ ގުޅޭ ޖެހޭނަމަ، އެ މައްސަލައެއް އެޗް.އާރު ކޮމެޓީއިން ތަޙުީޤުޤކުރާކަމަށާއި،  

މަށާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް  އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއް އެފަރާތް ވަޒީފާއަދާކުރި މުއްދަތުގައި ހުށަހެޅިފައިނުވާކަ 
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އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަ ޖުޑީަޝލް  ތަޙުީޤުޤކޮށްފައިވާކަންވެސް  ށްއޮފް  ހުށަހެޅިގެން  މައްސަލައެއް  އެފަދަ   

ކޯ ފެމިލީ  ރިޕޯޓު  ޓުއެނގިފައިނުވާކަމަށާއި،  ތަޙުީޤުޤކޮށް  މައްސަލައެއް  އެފަދަ  ސެކްަޝނަށް  އެޗް.އާރު  ގެ 

ވަޒީފާއި މުޙައްމަދު  ޝިރުވާން  ވަކިކުރުމަށްފަހު  ލިބިފައިވަނީ  އެފަދަ    2019ޖުލައި    18ން  ކަމަށާއި،  ގައި 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކީ، ފެމިލީ ލްމައްސަލައެއް ތަޙުީޤުޤކުރުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝ

ޖުޑީޝަ  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އެހެންނަމަވެސް  ކަމަށާއި،  ޙާިޟރުކުރުން  މުވައްޒަފުން  މެދުވެރިކޮށް    ލް ކޯޓު 

ލާީޤ  ޚް ިޟރުކޮށްދިނުމަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި، ސިރުވާންގެ އަޙާއެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން ސިރުވާން މުޙައްމަދު  

އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެޗް.އާރު ސެކްަޝނުގެ  މިންގަނޑު ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާއި ގުޅިގެން  

ން މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފެމިލީ ކޯޓުން ޑިޕާޓްމަންޓް ށާއި، ސިރުވާސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިނުވާކަމަ 

 އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ޗިޓު ފޮނުވާފައިނުވާކަމަށެވެ.

ޞޫލަކީ އިޢުލާން  ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އު   ންމުވައްޒަފުފެމިލީ ކޯޓުން  ހެކިވެރިޔާ އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،  

ހުށަހެޅޭ އިޢުލާންތައް އެޗް.އާރު ކޮމެޓީއަށް ގެންދިއުންކަމަށާއި،   އެޕްލިކޭަޝންތައް ބަލައިގަންނާނީ  ކުރުމަށްފަހު 

ަޝރު ކޮމެޓީންކަމަށާއި،  ަޝރުޠުއެޗް.އާރު  އެޕްލިކޭަޝންތަކާއި  އެޕްލިކޭަޝންތައް  ޠުހަމަވާ  ހަމަނުވާ 

ކޮމެޓީއިން   އާރު  އެޗް.  އެކުލަވާލާނެކަމަކަނޑައެޅުމަށްފަހު  ޕެނަލް  އިންޓަވިއުކޮށް ށާއިންޓަވިއު  އެއަށްފަހު  އި، 

ވަން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޔައުމިއްޔާއެއް  ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓު ހެދުމަށްފަހު އިންޓަވިއު ޕެނަލްއިން ހޮ

މެއް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް  އި، އަދި އެޗް. އާރު ކޮމެޓީއިން ފާސްކުރާ ނަށާއެޗް. އާރު ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާކަމަ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ފޮނުވާކަމަށެވެ. 

ލީ ގާތްމީހަކު އިންޓަވިއުއަށް އައުމާ ގުޅިގެން އިންޓަވިއު ޕެނަލުން  ޢި މީގެއިތުރުން ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، އާ

ނޯންނަކަމަށާއި، އިންޓަވިއުއަށް ކުރިމަތިލާފައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަނާޒުލްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި އުޞޫލެއް  

އެނގޭ ހިސާބުން ފެށިގެން ތަނާޒުލްވާކަމަށާއި،   ، ލީ ގާތްމީހަކު ވަޒީފާއަށް ލާފައިވާކަން ނޭނގޭނަމަޢި ތެރެއިން އާ

އަށް ގެއްލުމެއްވެސް  އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި އިން ފަރާތެއް ތަނާޒުލްވެ މާކްސް ނުދިނުމަކުން، މާކްސް ނުދޭ ކުއްޖާ

( ވަނަ 6ވަނަ މާއްދާގެ )  70ަޝރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ަޤވާއިދުގެ  އަދި ފައިދާއެއްވެސް ނުވާނެކަމަށާއި،  
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ާޤީޟ ކޯޓުގެ އިސް  އިސްވެރިންނަކީ  ބަޔާންކުރާ  ކޯޓުގެ ރެނަންބަރުގައި  ާޤީޟން،  ކޯޓުގެ ،  އަދި  ޖިސްޓްރާރ 

 ވެ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ކަމަށެ

މާލެ، މއ. ރިހިވިލާގެ، އިބްރާހީމް ތައުފީްޤ މޫނިސް )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު    ،3ޔާ  ހެކިވެރި  9.3

ހެކިބަސް ދެމުން، ހެކިވެރިޔާއަކީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަާޤމު  (،  A001118ނަންބަރު:  

ދަ ހެކިވެރިޔާގެ  މުޙައްމަދަކީ  ސިރުވާން  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  މުވައްޒަފެއްކަމަށް އަދާކުރާ  މަސައްކަތްކުރި   ށުން 

އިޓަވިއު    ބުނެފައިވެއެވެ.  ބޭއްވޭ  ހޮވުމަށްޓަކައި  މުވައްޒަފުން  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،  ހެކިވެރިޔާ  އިތުރުން  މީގެ 

ވަނަ    2014ނުވަތަ    2013ޕެނަލްތަކުގެ މެންބަރުންނާއި އެޗް.އާރު ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނާއި ތަފާތުވާނެކަމަށާއި،  

 ކޮމެޓީގައި އިންކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި، އިންޓަވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލާއިރު ރުރުވާން މުޙައްމަދު އެޗް.އާޝި   އަހަރު

ގެ ތަޢުލީމާއި ޢިލްމު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށާއި، އިންޓަވިއު ބޮޑަށް އިސްކަން ދެނީ އިންޓަވިއުކުރެވޭ މަާޤމު

ވަޒީ ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ކަމަށާއި، ފާއަކުރެވޭ  ކޮމެޓީއިން  އެޗް.އާރު  ކަނޑައަޅާނީ  ފަރާތެއް  ޢައްޔަންކުރާ  ށް 

ކަނޑައެޅިގެން ދާނެކަމަށާއި،   ހުއްދަ ލިބުމުން އެފަރާތްތައް  ާޤީޟ  ކޯޓުގެ  އެއަށްފަހު އިސް  ސިރުވާން ފެލިމީ 

ސުޕަ ސިރުވާން  މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ  ހެކިވެރިޔާގެ  ޙަވާލުވެހުރިއިރު  ސެކްަޝނާ  ރިސޯސަސް    ވައިޒް ހިއުމަން 

ޖުޑީަޝލް   ކުރުންކަމާއި،   އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ަޝކުވާއެއް  މުޙައްމަދުގެ  ސިރުވާން  ކޯޓުން  ފެމިލީ 

ވަޒިފާއިން   އެޅުމާއި،  ފިޔަވަޅު  އިދާރީ  ކޯޓުގައި  ފެމިލީ  ހުށަހަޅާފައިނުވާނެކަމަށާއި،  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް 

ށް ކަމަށާއި، ބައެއްފަހަރު ހުށަހެޅޭ މައްސަލައިގެ  ވަކިކުރުމުގެ ކަންކަން ނިންމުން އޮންނަނީ އެޗް.އާރު ސެކްަޝނަ 

ބާވަތުން އެޗް.އާރު ކޮމެޓީގެ ލަފާ ހޯދާކަމަށާއި، އެޗް.އާރު ކޮމެޓީ އިން ދޭ ލަފައާއެކު، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް  

ސްލާޙީ އިނުވަތަ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ފޮނުވާކަމަށާއި،  

އެޅިއްޖެނަމަ   ނުވަތަ    02ފިޔަވަޅެއް  އަހަރު  އަހަރު    03)ދޭއް(  ފިޔަވަޅު  )ތިނެއް(  އީްޞލާޙި  ދެމި  އެ 

ހެކިވެރިޔާއަށް   އެއްގޮތަށްކަމަށް  ގަވާއިދާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  މުޙައްމަދު  ސިރުވާން  އޮންނަކަމަށާއި، 

ސެކްަޝނަށް   ޕްރޮކިއުމަންޓް  އިޢުލާނުގެ ަޤބޫލުނުކުރެވޭކަމަށާއި،  ކުރި  ހޯދުމަށް  ޑިރެކްޓަރެއް  އެސިސްޓެންޓް 

އެ ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން   ކޮމެޓީއިން ނިންމައިގެން  އަސާސީ ަޝރުޠުތައް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެޗް.އާރު 
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ޖުޑީަޝލް  ކަމަށާއި،   އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ބަދަލުނުކުރުމަށް  ަޝރުޠު  އަސާސީ  އެފަދައިން  އެހެންނަމަވެސް 

ލާން ބާޠިލުކޮށް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން  އިޢުޓްރޭަޝނުން އެންގުމުން އެ  އެޑްމިނިސް

 ނެކަމަށެވެ.ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އިޢުލާންކޮށް ވަޒީފާއަށް މީހަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާއިޢުލާން އެންގިފަދައިން 

، މާލެ، މއ.ކެދިފަށުވިގެ، މުޙައްމަދު ާޝރިފް އަޙްމަދު )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  4ހެކިވެރިޔާ   9.4

(، ހެކިބަސް ދެމުން، ހެކިވެރިޔާއަކީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ސީނިއަރ ޕްރޮގްރާމަރ ގެ މަާޤމު  A031881ނަންބަރު:  

ކޮމްޕިއުޓަރެއްގައި ބޭނުންކުރާ  މުވައްޒަފަކު  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  އެކަން    އަދާކުރާ  ޖެހިއްޖެނަމަ  މައްސަލައެއް 

ރިޕޯޓުކުރުމަށް އޮންނަ ޕްރޮސީޖަރއެއް ނޯންނަކަމަށާއި، ޢާންމުކޮށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރަނީ ގުޅައިގެން 

ނުވަތަ "ގޮވާލައިގެން" ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ސިރުވާން މުޙައްމަދުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމަށް މައްސަލައެއް  

ވަނަ އަހަރުގެ    2019ވާކަން މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެއީ ހަނދާންވާގޮތުން  ޖެހިފައި

ކޮމްޕިއުޓަރުގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ޙައްލުކުރާނީ އައި.ޓީ ސެކްަޝނުންކަމަށާއި،  ކުރީކޮޅުކަމަށާއި،  

ލައްވާ އެސް.އެސް.ޑީ ބަދަލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެފަދައިން    ސިރުވާންގެ ހާޑުގައި މައްސަލަޖެހިފަވާތީ އާ ހާޑެއް

ހާޑު ހަމަ އެ ސިސްޓަމްގައި އިންނާނެކަމަށާއި، އެއީ އަބަދުވެސް ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުކަމަށާއި،    ބަދަލުކުރާއިރު ކުރީގެ

ކަމަށާއި،   ރިކުއެސްޓްކޮށްގެން  އައިޓީއަށް  އެކްސެސްވެވޭނީ  ހާޑަށް  މައްސަލަތަކާ  ދިމާ  ށްކޮމްޕިއުޓަރަކުރީގެ  ވާ 

ގުޅިގެން ހާޑް ޑިސްކް އެޅުވުމާއި، ފޯމެޓްކުރުމާއި، އެ މުވައްޒަފަކު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ސޮފްޓްވެއަރ އެޅުމާއި،  

މަސައްކަތް   ސެޓްކުރުމުގެ  ޕްރިންޓަރުތައް  ގުޅުމާއި،  ނެޓްވޯކް  އެޅުމާއި،  ވެއަރތައް  ސޮފްޓް  ފަދަ  އެސް.އޭ.ޕީ 

 ރެވޭނެކަމަށާއި، އެފަދަ ކަންކަން ކުރާނީ އައި.ޓީ އިންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަމިއްލައަށް ނުކު  ނަށްމުވައްޒަފުން

 A1/2019/8 (10ށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހު .10

( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވިކަން އަންގާ ލިޔުން' ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  2019ޖުލައި  

 ސަބަބުގެ ގޮތުގައި، 

  70ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި،    83  ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( އާއި،   16ވަނަ މާއްދާއާއި،    5ގެ    2011"ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު  

  2011ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވުމާއެކު، މި ޢަމަލުތަކަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު    6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  

  ކުށްތަކަށްވާތީ، އިސްވެ ދެންނެވުނު  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމެނޭ ކުށުގެ ދަރަޖަ    6ވަނަ ނަންބަރާއި    02ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    212ގެ  



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
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ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ    2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    213ގެ    2011  މާއްދާތަކާ ޙަވާލާދީ، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން."   93ޤަވާޢިދުގެ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،   އެ މިފަދައިން  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަކިކުރިކަން  މައްސަލަ  ފަރާތް 

ކިވަކި މާއްދަތަކަށް ބަލާއިރު، ގެ ވަ  2011ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ަޤވާޢިދު  އެންގި ލިޔުމުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ  

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ދައުލަތަށް    ވަނަ މާއްދާގައި  5އެ ގަވާއިދުގެ  

 ؛ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ވ(  16އުޞޫލުކަމާއި، އެ ގަވާއިދުގެ 

މަ " ވަޒީފާގެ  އަދާކުރާ  ތިމާގެ ސް މުވައްޒަފަކު  ޙަރަކާތްތަކުގައި  ހިންގާ  ކުރާކަންކަމާއި،  އަދާކުރުމުގައި  ވާޖިބުތައް  މީހުންނާއި  އޫލިއްޔަތުތަކާއި   

 " ރައްޓެހިންނަށް ފަހިވާގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. 

 ؛ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   83 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ގަވާއިދުގެ

ކާފައާ، މާމައާ، ދަރިއަކާ، އަންބަކާ، ފިރިއަކާ،  "އިންޓަވިއު ކުރެވޭ ފަރާތާއި ނަސަބުގެ ގޮތުން ނުވަތަ މުޞާހަރާގެ ގޮތުން )މަންމައާ، ބައްޕައާ،  

، މައިދައިތައާ،  ބޮޑުބޭބެއާ، ބޮޑުދައިތައާ، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހަކާ، އެއްބަނޑު މީހަކާ ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކާ ނުވަތަ ޅިޔަންފަހަރިންނާ، ބަފާބެއާ 

 ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ."   ނަލްގައި ނުވަތަ މިއިން މީހެއްގެ ދަރިއަކާ( ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްގެ އިންޓަވިއު ޕެ

 ؛ގައިވަނަ ނަންބަރު  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    70މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ގަވާއިދުގެ 

ފަނޑިޔާރުންނާއި ނުވަތަ ކޯޓުގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާއާ ނުވަތަ އިސްވެރިންނާ،   ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ މީހާއާ  "ވަޒީފާއަދާކުރަން ޖެހޭ ކޯޓުގެ 

އިތައާ،  ނަސަބުގެ ގޮތުން ނުވަތަ މުޞާހަރާގެ ގޮތުން )މަންމައާ، ބައްޕައާ، ކާފައާ، މާމައާ، ދަރިއަކާ، އަންބަކާ، ފިރިއަކާ، ބޮޑުބޭބެއާ، ބޮޑުދަ 

، މައިދައިތައާ، ނުވަތަ މިއިން މީހެއްގެ  އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހަކާ، އެއްބަނޑު މީހަކާ ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކާ ނުވަތަ ޅިޔަންފަހަރިންނާ، ބަފާބެއާ 

 ގުޅުން ހުރި މީހަކަށް ނުވުން.   ދަރިއަކާ( 

  ؛އިގަވަނަ ނަންބަރު  02ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    212ގެ   އެ ގަވާއިދުގެ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

ލިޔެކިޔުމެއްގެ އަސްލު އޮޅުވާލައި، ބަދަލުކުރުން. މީގެތެރޭގައި އެމީހަކު މަސައްކަތްކުރަން  ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ ކޯޓުގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ  "

އެއްގައި ހިމެނޭ ލިޔުމާއި، ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް، ވައުޗަރ، ޗުއްޓީގެ  ގެންގުޅެންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމާއި، ކޯޓަށް ނުވަތަ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ 

 " ލިޔެކިޔުން ހިމެނެއެވެ. އިތުރުގަޑީގެ ޙާޟިރީ ފަދަ ކޯޓުގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ  ރިކޯޑްސް، އަންދާސީ ހިސާބު، ބިލު،  

  ؛އިގަވަނަ ނަންބަރު  06ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    212ގެ   އެ ގަވާއިދުގެ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

ތިމާގެ ނުވަތަ ޙައްޤުނޫން ފަރާތެއްގެ ފައިދާއަށް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތަށް  "އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ މަޤާމުގެ އިޚުތިޔާރު ގަސްތުގައި، ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި  

 ބޭނުންކުރުން." 



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
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 ؛ގައިވަނަ ނަންބަރު 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    213  އެ ގަވާއިދުގެ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

 އަދާކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބުން." "ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ  

 ؛ގައި ވަނަ މާއްދާ 93  އެ ގަވާއިދުގެ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ކޯޓަކަށް ނުވަތަ  ޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓުމަކީ  "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު އެކަށީގެން ނުވުމާއެކު، އޭނާ ވަ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ    23އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ 

 " ޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މަތިން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ޑިޕާޓްމަން 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ މާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .11

ލިޔުމުގަ ދީފައިވާ  ނުވަތަ  ފޮނުވާފައިވާ  އެފަރާތަށް  އަންގާ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެފަރާތް  އި 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ޙާލަތެއް   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

އޮތް އެނގެން  ދަށުންކަން  މާއްދާގެ  އެ  -HC/2014  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ިދވިެހާރްއޭޖެގކަމާއި،  މެދުވެރިވެގެން 

A/280  ިަޤިޟއްޔާގައ ، 

ސަބަބު   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  ސިޓީގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  "ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

ވަކިކުރުމާގުޅިގެން  ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ  ލިއުމުގައި    ، ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

ފަރާތުން   ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މެރިން  ޕްރިސިޝަން  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި އެސަބަބުތަކަށް  ވަ   ،ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުކަމަށް  މުވައްޒަފު  ކިކުރި 

އެސަބަބުތަކަށް  ،  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައި

 ،ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި

ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި    ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން  ، މިމައްސަލާގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ  ، އެހެންކަމުން

އަދި އޮތްނަމަ އެއީ    ، އެސަބަބު އޮތް ތޯއާއި  ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  ، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

 " … ، ކަމާއިވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯ 
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ކަނޑައަޅާފައިވާއިރުމި   ބަޔާންކޮށް  ވަޒީފާއިން  އިބާރާތުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި   ،

ާޤނޫނުގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ދަށުން    23ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާގެ   substantive)  ޢަދުލުވެރިކަން މައުޫޟޢީ  ވަނަ 

fairness  )ިޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ   އަދ  (procedural fairness)   ިކަނޑައެޅުމަށްޓަކައ ާޤއިމުކޮށްފައިތޯ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަންކަމަކީ  ތުޙުމަތުކޮށްފައިވާ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މާއްދާގައި    23މައްސަލަ  ވަނަ 

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް މަދަނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކެއްތޯ ބަލަންޖެހެ ކަމާއި، އަދި އެ ޢަމަލުތައް މައްސަ

 މިންގަނޑުން ސާބިތުވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

"  ވަކިކުރުން  ނުލައި  ދިނުމަކާއި   ނޯޓިހެއް"   މާއްދާ  ވަނަ  23  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު .12

  ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް ަޝރުޠެއް   ދެ  ވަކިކުރެވޭނީ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ނެތި ދިނުމެއް  ނޯޓިސް ދަށުން  މާއްދާގެ މި

ަޤިޟއްޔާ އަދި އެނޫން ވެސް    HC-A/208/2010އަދި    HC-A/24/2010  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ަޝރު ދެ  އެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި،  ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ( 1ޠަކީ 

( ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، 2މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ އެކަށީގެން ނުވުން އަދި )

 ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ާޤނޫނު    ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 12.1

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

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

(procedural fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ މައުޫޟޢީ   (substantive fairness)އަދި 

ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި،  ، ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި 

ޢަދުލުވެރިކަން   ޙާލަތުތަކުގައި   (procedural fairness)އިޖުރާއީ  ޢާއްމު  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، 

 ޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:ކަނ

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

 ؛އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
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މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރުަޞތެއްގައި  އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ   .2

 ؛އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

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

މުވައްޒަފަކު   އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ 

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

ޙާލަތު ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  އިޖުރާއަތުތައް ނޯޓިހެއް  އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގައި، 

ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބެލެވޭނެކަމާއި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި  

އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް    (unfair dismissal)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުން އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ    (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޟޫޢީ   އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ 12.2

 ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/88/2014ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ވަޒީފާގައި   މުވައްޒަފަކު   ... ވަޒީފާ "  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ބެހެއްޓުމުން  ތަނަށް   އިތުރަށް  އަދާކުރާ 

މަސައްކަތުގެ  އެމުވައްޒަފެއްގެ  ބަލާ،  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ލިބިދާނެކަމަށް  ރަނގަޅު   ގެއްލުންތަކެއް  އަޚްލާޤު 

ވަޒީފާދޭ  ވާސިލުވުމަށް  އެނިންމުމަށް  ނިންމުމުގައި،  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ތަޠްބީޤުކުރި  ފަރާތުން  ނޫންކަމަށް   

ފެންނަ ފެނުމެއްގެ މައްޗަށް   ހަމައަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމައެއްކަމަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ 

 HC-A/24/2010ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   އެކަނި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރެވޭނެކަމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އޮންނަކަމާއި،  ށްފައިވާކަން އެނގެން ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮ 

ދެވަނަ ޝަރުޠުކަމަށްވާ،   ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ   23އަދި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  ކުރެވޭނޭކަމެއްކަމަށް   "އެމުވައްޒަފަކު  ބަލާއިރު، 



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
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ފަރާތަށް  ވަޒީފާގައިވަޒީފާދޭ  އެމުވައްޒަފަކު  ފުރިހަމަވާނީ  ވެސް  ނުފެނުން"  ބެހެއްޓުމަކީ     އިތުރަށް 

ހަމައަކަށް ވެގެންކަން އެމާއްދާއަށް   ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުނު ހަމައަކީވެސް އެކަށީގެންވާ 

 ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، ... " 

 ޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނ

ސަބަބެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާބު ފޯމުގައި    03 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  ތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ 12.3

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އެ ސަބަބުތަކަކީ

ވަނަ އަހަރުގައި ފެމިލީ    2014ޙަވާލުވެހުރެ،  އާރު ސެކްަޝނުގެ ހެޑްގެ މަަޤމާއި  .ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެޗް .1

ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިޢުލާނަށް  ކުރެވުނު  ހޯދުމަށް  އޮފިސަރެއް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކޯޓަށް 

 ؛ތީކަމަށާއިއަނބިމީހާގެ ކޮއްކޮ ހަމަޖައްސާފައިވާ

ހޯދުމަށް  .2 ޑިރެކްޓަރެއް  އެސިސްޓެންޓް  ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްަޝނަށް  ކޯޓުގެ  އިޢުލާނުގެ  ފެމިލީ  ކުރި   

 ަޝރުޠުތައް ބަދަލުކޮށްފައިވާތީކަމަށާއި، 

ނައްތާލަން  .3 ހެކި  މައްސަލާގައި  ވިޔަފާރިކުރި  އަމިއްލަ  ރަޖިސްޓްރާރ  ކައިވެނީގެ  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ 

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީކަމަށެވެ. 

މައް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި  ޢަދުލުވެރިކަމަށް  މައުޫޟޢީ  މައްސަލައިގެ  މި  ރައްދުވި  އެހެންކަމުން  ސަލަ 

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަމަލުތަކަކީ  ތުޙުމަތުކުރާ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން 

 ހިންގާފައިވާ ޢަމަލުތަކެއްތޯ ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. ހަީޤަޤތުގައިވެސް 

  2014މަޤަމާއި ޙަވާލުވެހުރެ،  ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެޗް އާރު ސެކްޝަނުގެ ހެޑްގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   12.4

ވަނަ އަހަރުގައި ފެމިލީ ކޯޓަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް މައްސަލަ  

 ؛ބުނާ ބުނުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަނބިމީހާގެ ކޮއްކޮ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް 

ނަންބަރު   12.4.1 ކޯޓުގެ  އިޢުލާނުން،  (  2013ޑިސެންބަރު    03)  A1/2013/137/146ފެމިލީ 

މި އި،  )ހައެއް( އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާކަމާ  06ފެމިލީ ކޯޓަށް  



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
VTR/2019/158  މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުަށހެޅި މައްސަލަ  ޝިރުވާން މުޙައްމަދު
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ތިރީގައި   ޙައިިޞއްޔަތުން ފޯމުގެ  ޑިރެކްޓަރުގެ  އެސިސްޓެންޓް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

ޖަނަވަރީ    08( އަކީ  2014ޖަނަވަރީ    29ފެމިލީ ކޯޓުގެ 'އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ ޔައުމިއްޔާ' ) 12.4.2

ބައްދަލުވުމުގައި    2014 މި  ޔައުމިއްޔާއެއްކަމާއި،  ބައްދަލުވުމުގެ  ކޮމެޓީ  ބޭއްވުނު  ގައި 

 ؛ފަރާތެއް ހޮވާފައިވާކަމާއި، އެއީ 06އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުން ގެ ތެރެއިން 

 ލިބުނު ޖުމުލަ މާކްސް  ރެސް ނަމާއި އެޑް #

 80.7 މާލެ.  / 4735ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ، ދަފްތަރު ނަްނބަރު  .1

 77.8 މަރްޔަމް ޙިޝްމާ، ހ. ހާއިލް / މާލެ  .2

 70.9 / މާލެ  17-03 1އާމިނަތު ރަޝްފާ، ގ. މާލެހިޔާ  .3

 69.9 މަރްޔަމް އިސްމާޢީލް، މ. ކަނަމަނަލޮޖް / މާލެ .4

 64.5 މަރަދޫ / މޯިންނގލޯރީ އަޞްލީ ރަޝީދު ސ.  .5

 64.2 މުޙައްމަދު ސިާނޙް، އދ. މާމިިގލި / ިވއު  .6

 

މިއިން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ކޯޓު/އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން/ މިފަރާތްތައްކަމާއި،  

ކަމާއި، މި ބައްދަލުވުމުގައި  ފައިވާށްއިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ އެއްވެސް ގާތްކަމެއް ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮ

 ބައިވެރިވީ ފަރާތްތައް އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 09ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުގެ 'ހިއުމަން ރިސޯސަސް ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާ'   12.4.3

ވަނަ   3  ވަނަ ނުކުތާއާއި  2އާއި  ވަނަ ނުކުތާ  1  ގެ "މަްޝވަރާކޮށް ނިންމުނުގޮތުގެ  2019ޖުލައި  

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ނުކުތާގައި

ފެށިގެން    15ސެޕްޓެންބަރު    2013"  • އެންޑް    16ޑިސެންބަރު    2014އިން  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ކޯޓުގެ  އެ  ނިޔަލަށް  ގެ 

ޙައްމަދު ހަވާލުވެ ހުންނަވައިގެން އެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ހެޑްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ސިރުވާން މު 

ގައި   2014މާރިޗު  25ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން   2014ކޯޓަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 

ންގެ  އެ ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މ. ކަނަމަލޮޖް. މަރްޔަމް އިސްމާޢީލަކީ ސިރުވާ 
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އަނބިމީހާގެ ކޮއްކޮ ކަމަށާއި، އަދި ސިރުވާން މުޙައްމަދަކީ އެޗް.އާރު ސެކްޝަނާ އޭރު ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އިސްފަރާތަށްވެފައި،  

ތެރޭގައި، ޝިރުވާން މުޙައްމަދާއި، ޢާއިލީގޮތުން ގާތްކަން ހުރި ފަރާތެއް  އެމަޤާމަށް އިންޓަވިއުއަށް ދެންނެވުނު ފަރާތްތަކުގެ  

 ރު ކުރުމަކީ އެޗްއާރު ސެކްޝަނުގެ ހެޑްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއްކަން. ބަލައި ކަށަވަ ހުރިތޯ  

"އިސްވެ ދެންނެވުނު މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރެވުނުނު އިންޓަވިއުގެ ޕެނަލް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިރުވާން މުޙައްމަދު   •

 މިއްޔާގައި ސިރުވާން މުޙައްމަދު ލިޔުމުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އިނގެން އޮތްކަން." ބައިވެރިވެ، އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ ޔައު 

ލޮޖް މަރްޔަމް އިސްމާޢީލް އިންޓަވިއުއަށް ޙާޟިރުވިއިރު  "އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މ.ކަނަމަ  •

ންޓަވިއު ކުރިއަށް ގެންދާ މާލަމަށް ވަނުމާއެކު، ޕެނަލްއިން  ނަމަވެސް، އޭނާ އި  ސިރުވާން މުޙައްމަދު ޕެނަލްގައި ހުރިކަމަށާއި، 

ޕެނަލް   ކަނަޑައެޅި  ހަމަޖެއްސުމަށް  ވަޒީފާ  އިސްމާޢީލަށް  މަޔްރަމް  ނަމަވެސް  ނިކުންނެވިކަމަށާއި،  ބޭރަށް  ތަނާޒުލުވެ، 

ލުނުކުރެވޭތީކަމަށް އޭނާގެ ބަޔާނުގައި  އިސްވެރިއެއްކަމަށް ޤަބޫ ކީ އޮފީހުގެ  ޔައުމިއްޔާގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، ސިރުވާން މުޙައްމަދަ 

ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ސިރުވާން މުޙައްމަދަކީ އޭރުވެސް ފެމިލީ ކޯޓުގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަނާއި ބަޖެޓު ސެކްޝަނާ  

ގެ  ޢީލަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ މަރުޙަލާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ލެވެލްގެ ބޭފުޅަކަށްވާތީ މަރްޔަމް އިސްމާ 

ވަނަ    70ވަނަ މާއްދާއާއި،    83ގެ    2011ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު  

 މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަން ސާބިތުވާކަން." 

މުޙައްމަދު   12.4.4 އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ސިރުވާން  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ބަޔާނެއް ޑިޕާޓްމަންޓް  ބުނާ  ދީފައިވާކަމަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަނބިމީހާގެ  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެ ބަޔާނުގައި  

 ؛ ކޮއްކޮއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިން މައްސަލައާ ގުޅިގެން

މައްސަލަވަނީ ކޯޓުގައި ތަޙުޤީޤުވެސް ކުރެވިފައެވެ. ޢަލީ    އަދި މި ވަނަ ހިސާބުގައި ކޯޓުގައި ހިނގާފައިވާކަމެކެވެ.    2013"މިކަމަކީ  

ސަޢީދު މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީން މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ  

ވީދާލާފައެވެ.   ޑޮކިއުމަންޓެއް  އަދި    އިސްޤާޟީވަނީ  ޅަކުދިންކަމާއި  ތިކުދިންނަކީ  ގެނެސް،  އަރިހަށް  އިސްޤާޟީގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

 " ކެރިއަރވެސް އޮތް ބައެއްކަމާއި، އެކަހަލަ ޒާތީ ކަންކަމާ އުޅޭނެކަމެއް ނެތްކަމަށް އިސްޤާޟީ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ލަ ކުރިއަށް ދިޔަ މަރުޙަލާގައި  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގައި މި މައްސަ 

ހުށަހެޅި  ނޫންކަން    މައްސަލަ  ބަޔާނެއް  ދީފައިވާ  އެފަރާތުން  އެއީ  އިންކާރުކޮށް  ބަޔާނަށް  މި  ފަރާތް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މިބަޔާނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަމާއި،    ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

ތުޙުމަތުކޮށްފައިވާ ޖުޑީަޝލް    ފަރާތާމެދު  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ތަޙުީޤުޤކޮށް  ކަންކަން 



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
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އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުގެ 'ހިއުމަން ރިސޯސަސް ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާ' ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަޔާން 

 އިވެއެވެ. ދިނުމަށްފަހު ތަކުރާރުކޮށް ގުޅާ ސޮއިކުރަން އެންގުމުންވެސް ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފަ

ފަރާތުން   12.4.5 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ގޮތުގެ  ޕެއިންޓަވިއު  މި  ދީފައިވާ  މާރްކްސް  ނަލްގައި 

"ީޝޓެއް" ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި، މި ީޝޓުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަޔްރަމް ޢިސްމާޢީލަށް މާރްކްސް 

)ހަތަރެއް( އިން   4އަދި މަރްޔަމް އިސްމާޢީލަށް ލިބުނު ޖުމުލަ މާރކްސް ގެއްލާފައިވަނީ  ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  

)ފަހެއް( އިން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން    5ތްތަކުގެ ޖުމުލަ މާރކްސް ގެއްލާފައިވަނީ  ކަމަށާއި، އެހެން ފަރާ

މަރްޔަމް ޢިސްމާޢީލަށް މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ނަލުން ތަނާޒުލުވުމަށްފަހު  އިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިންޓަވިއު ޕެމި މާރކްސް ީޝޓަށް ރިޢާޔަތްކުރާ

ނަލްގައި ތިބި ފަރާތްތައް މާރްކްސް  ޕެއަނބުރާ އައިސް އެހެން ފަރާތްތަކަށް މާރކްސް ދީފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު،  

ދީފައިވާ "އެވަރެޖުން" މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެހެން ފަރާތްތަކަށް މާރްކްދީފައިވާކަމާއި، ވަކި ފަރާތަކަށް 

 ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ. ފައިވާ ވަރަށްވުރެ ދަށުން މާރްކްސް ދީފައިވާކަމަކަށް އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ދީ 

ރިޢާޔަތްކޮށް، 12.4.6 ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހޯދުމަށް    ހުށަހެޅިފައިމިވާ  އޮފިސަރެއް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކޯޓަށް  ފެމިލީ 

މައްސަލަ     އިވާކަމަށްކުރެވުނު އިޢުލާނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަނބިމީހާގެ ކޮއްކޮ ހަމަޖައްސާފަ 

 97ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެ، އެ ތުޙުމަތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށްކޮށްފައިވާއިރު، މި މަާޤމަށް  

ކުރިމަތިލާފައި  ފަރާތަށް ވާކަމާއިފަރާތެއް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރިން  އިންޓަވިއުކުރުމުގެ  މަާޤމުތަކަށް  މި   ،

ކޮއްކޮއެފަރާތުގެ   ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ   އަނބިމީހާގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާކަން އެނގޭފަދަ އެއްވެސް  އެމަާޤމަށް 

ހާދިސާއަކީ    ވެސްހެއްކެއް މި  ހިނގާފައިވާ    2013ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި،  އަހަރު  ކަމަކަށްވާއިރު،  ވަނަ 

ންނަށްވެސް ވިއު ދޫކޮށް ދިޔަ ހިސާބުން ފެށިގެން ޕެނަލްގަ ތިބި މެންބަރުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިންޓަ

ފަރާތެއްކަން އެނގުމުގެ އިޙްތިމާލު  މަރްޔަމް އިސްމާޢީލަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މަްޞލަޙަތު ފުށޫއަރާ  

އޮތްކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިންޓަވިއު ކުރި މާލަމަށް އަނބުރާ އައިސް ދެން އިންޓަވިއުކުރެވުނު 

 2013، އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން  އެނގެން ނެތްކަމާއިއިވާކަން  އެހެން ފަރާތްތަކަށް ތަފާތުކޮށް މާރކްސް ދީފަ
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ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާދޭތެރޭ އަޅާފައިވާކަން ނުވަތަ އެފަދަ ތަޙުީޤެޤއް 

ފިޔަވަޅު   ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަޙުީޤުޤކޮށް  މައްސަލަ  މި  ނެތްކަމާއި،  އެނގެން  ކޮށްފައިވާކަން 

ގާތްގަނޑަކަށް   ހިނގިތާ  ހާދިސާ  ފަހުންކަމާއި  06އެޅިފައިމިވަނީ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަހަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،

ގައި    43ާޤނޫނުއަސާސީގެ   )ހ(  މާއްދާގެ  މީހަކާމެދުވެސް  ވަނަ  ކޮންމެ  ދާއިރާއިން  ހިންގުމުގެ  "އިދާރީ 

ތަށް އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި  ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން، ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮ 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    ކަންކުރެވުމަކީ އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް" 

ކަމަށްވެފައި، އިދާރީ ތަޙުީޤުޤ ހިންގާ    2013މައްޗަށް ތުޙުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށްކުރިކަމަށް ބުނާ އަހަރަކީ  

  43ވަނަ އަހަރުކަމަށްވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ާޤނޫނު އަސާސީގެ    2019ވަނީ  ފިޔަވަޅު އަޅާފައި 

ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ   ހުށަހެޅި ދަށުން  )ހ(  އަދި މައްސަލަ  އެޅިފައިވާކަމާއި،  ޙައްަޤށްވެސް ހުރަސް  ލިބިދޭ 

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތުގެ އަނބިމީހާގެ ކޮއްކޮ އެ މަާޤމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި އެފަރާތުން  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމާއި، މުވައްޒަފުން ހޮވުމަށްޓަކައި ކުރާ އިޢުލާނެއްގައި  

"ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް"   ވަޒީފާ  ފަރާތަކަށް  ވަކި  މުވައްޒަފަކު  ސޮއިކުރި  އިޢުލާނުގައި  އެ  ސޮއިކުރުމަކުން 

އިވާކަން ނުވަތަ ހަމަޖައްސައިދިންކަން ސާބިތުނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި މަސައްކަތްކޮށްފަ

ގެ އަނބިމީހާގެ ކޮއްކޮއަށް ވަޒީފާ "ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަން" އެފަރާތުގެ މައްޗަށް މަދަނީ މިންގަނޑުން ފަރާތު

 މަށް ކަނޑައަޅަމެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަސާބިތުވާކަން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް ކުރި   12.5

 ؛ބުނާބުނުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު އިޢުލާނުގެ ޝަރުޠުތައް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް 

ނަންބަރު   12.5.1 ކޯޓުގެ  ކޯޓުގެ  2014ސެޕްޓެންބަރު    A1/2014/163  (25-146ފެމިލޯ  އެ  އިޢުލާނަކީ   )

އިޢުލާނެއްކަން އިނގޭކަމާއި،  ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްަޝނަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  

 ؛މި އިޢުލާނުގެ އަސާސީ ަޝރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
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ގައި    -"  އިންޓަވިއު  ޤާބިލުކަން   / ހުނަރު  މެނޭޖްމަންޓް،  މަޤާމުގެ  ފައިނޭންސް،  އެކައުންޓިންގ،  ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ޓޭކްނޮލޮޖީއިން  ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ 

ރޭންކުގައި   2މާއެކު، އެމް.އެސް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުން ދިއު -

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން."   3މަދުވެގެން  

ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން   ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  އިޢުލާނުގައި  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  މިފަދައިން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ؛( 'ސިޓީ' ގައ2014ިވެންބަރު ނޮ  12) A1/198/2014/297-146ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  12.5.2

މަޤާމަށް   ޑިރެކްޓަރގެ  އެސިސްޓެންޓް  ސެކްޝަންގެ  މެއިންޓަނަންސް  އެންޑް  ސްޓޮކް  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ހުސްވެފައިވާ  ކޯޓުން  "މި 

ނުވަތަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،  މެނޭޖްމަންޓް،  ފައިނޭންސް،  "އެކައުންޓިންގ،  ތެރޭގައި،  ޝަރުތުތަކުގެ    އިޢުލާންކުރެވިފައިވަނީ 

މިގޮތަށް ހިމަނާފައިވަނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ  އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއިން ބެޗްލާސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން" ހިމަނައިގެންނެވެ.  

ގައި 'މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ޑިގްރީ ޙާސިލުކޮށްފައިވުން'    2009އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދު  

 " . މި ކޯޓުގެ އެޗް.އާރު ކޮމެޓީން ނިންމައިގެންނެވެ އޮންނާތީ، ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމަށް ދަތިވާތީ  

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އިބްރާހީމް ތައުފީްޤ ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނޮވެންބަރު    A/146/2014/102  (17-198ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ނަންބަރު   12.5.3

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ( 'ސިޓީ' ގައ2014ި

ނުވާތީ  "......ޙަވާލާދެވިފައިވާ ސިޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް މަގާމްތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި

ންދޭ  އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް ޝަރުޠު ބަދަލުކުރެވެން ނެތްކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް އިސްކަ 

ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކައުންޓިންގ، އެކައުންޓިންގ، ފައިނޭންސް، މެނޭޖްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން  

 " ޞިލުކޮށްފައިވުން ހިމެނިދާނެއެވެ. ޙާޓެކްނޮލޮޖީއިން މިދާއިރާތަކުން  

 ؛ލާން ބާޠިލުކުރުން' ގައި( 'އިޢ2014ުނޮވެންބަރު  20) A1/2014/194-146ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  12.5.4

"މި ކޯޓުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން ހުސްވެފައިވާ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު  

146-A1/2014/163   (22    އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ." 2014ސެޕްޓެންބަރ ) 

 ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އިބްރާހީމް ތައުފީްޤ ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ،  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް
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ޖުލައި    09ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުގެ 'ހިއުމަން ރިސޯސަސް ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާ'   12.5.5

ވަނަ ނުކުތާގައި އަންނަނިވި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    5ގެ  ގެ "މަްޝވަރާކޮށް ނިންމުނުގޮތު  2019

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޕްރޮކިއުމަންޓް   ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  ހުންނަވައިގެން،  ހަވާލުވެ  މަސްޢޫލިއްޔަތާ  ހެޑުގެ  އާރު  އެޗް  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  މުޙައްމަދު  "ސިރުވާން 

(  2014ސެޕްޓެންބަރު  22)  A1/2014/194-146  ޓް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް ކުރި އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ސެކްޝަނަށް އެސިސްޓެން 

އިޢުލާނުގައި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތުގެ ގޮތުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި  

ލިޔުއްވާ   ބަދަލުގެނެސް،  ބުނެފައިވާއިރު،ޢާންމު ހިމެނޭ ޝަރުތައް  ކަމަށް  މަޝްވަރާއާއެކު  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ    ކޮށް 

ލް  އިޢުލާނުގައި އަސާސީ ޝަރުތުތައް ބަދަލުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ، އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވިދާނެތޯ ބެލުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަ 

ޑި  އަދި  ކުރިން،  ލިޔުމުގެ  ނޫންކަން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  މަތިން  މަޝްވަރާގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޕާޓްމަންޓް 

 އެނގެން އޮތުމާއި، އަދި އެ އިޢުލާނުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ސިރުވާން މުޙައްމަދުކަން."  

ބަޔާނެއް ޑި 12.5.6 ބުނާ  މުޙައްމަދު ދީފައިވާކަމަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ސިރުވާން  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޕާޓްމަންޓް 

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްަޝނަށް އްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެ ބަޔާނުގައި  މަ

ަޝރު އަސާސީ  މަާޤމުގެ  ނެގިއިރު،  ޑިރެކްޓަރެއް  ބަދަލުކޮށްފައިވަ  ތުއެސިސްޓެންޓް  އިޢުލާނުގައި  ތައް 

 ؛ މައްސަލައާ ގުޅިގެން

ޕްރޮކިއުމެންޓަށް މީހަކު ނެގިއިރު މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް ބަދަލުކޮށް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ މުވައްޒަފަކު ނަގާފައިވާ  ފެމިލީ ކޯޓުގެ  " 

ނޫނެވެ  ކަމެއް  ހިނގާފައިވާ  އެކަމަކީ  ދަންނަވަމެވެ.  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ތުހުމަތުކޮށް  މުވައްޒަފުން  ކަމަށް  ކޯޓަށް   .

މިކަމަކީ ސިއްރުން ހިނގާފައިވާ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުން ނަގާ ތަކެތީގެ   ޓްކުރެވިގެންނެވެ. ނަގާފައިވަނީ ގެޒެ 

ތަކެއްޗެވެ.    80ތެރެއިން %  ނަގާ  އައިޓީއަށް  ޓެކްނޮލޮޖީ  ތަކެއްޗަކީ  އެހާ  ވަސީމާއަކީ،  ހުރި  ކުރިއްސުރެ  ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި  އަދި 

 ތަކެތި ނެގުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވިއެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓަށް މީހަކު ނެގުމުގައި އަސާސީ ޝަރުތު ބަދަލުކޮށްފައި  ބޭފުޅަކަށް ނުވުމާއެކު، އެ 

ނާ މަޝްވަރާ ކުރެވި ޕްރޮކިއުމަންޓަށް ނަގާ ފަރާތަކީ އައިޓީއަށް އަހުލުވެރި  ންނުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭރުގައި ތިއްބެވި ޤާޟީ 

މީހަކު ފަރާތަކަށް   ފަރާތެއްކަމަށް    ވާންޖެހޭތީ،  ކޮށްފައިވާ  ހާޞިލް  ތަޢުލީމް  މަތީ  ރޮގުން  އައިޓީގެ  އިސްކަންދޭނީ  ނެގުމުގައި 

ރިވިއުކޮށްފައިވާ   ބަލައި  މައްސަލަ  އެ  ކޯޓުން  ޖައްސަވައިގެން  އެމައްސަލަ  ލީގަލް  ބިއުރޯގެ  މިކަމަކީވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

 ." ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމެވެ..... ޓްމަންޓަށް ސިޓީ ފޮނުވި މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން  މައްސަލައެކެވެ. މިކަމަކީ ޑިޕާ 
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މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގައި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިޔަ މަރުޙަލާގައި  

ހުށަހެޅި ދީފައިވާ  މައްސަލަ  އެފަރާތުން  އެއީ  އިންކާރުކޮށް  ބަޔާނަށް  މި  ނޫންކަފަރާތް  ބަޔާނެއް  މަށް  

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މިބަޔާނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ޖުޑީަޝލް   އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ތަޙުީޤުޤކޮށް  ކަންކަން  ތުޙުމަތުކޮށްފައިވާ  ފަރާތާމެދު 

ސޯސަސް ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާ' ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަޔާން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުގެ 'ހިއުމަން ރި

 ދިނުމަށްފަހު ތަކުރާރުކޮށް ގުޅާ ސޮއިކުރަން އެންގުމުންވެސް ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ރިޢާޔަތްކޮށް، 12.5.7 ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ޕްރޮ  ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކިއުމަންޓް  މައްސަލަ 

ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް  ޝަރުޠުތައް  އިޢުލާނުގެ  ކުރި  ހޯދުމަށް  ޑިރެކްޓަރެއް  އެސިސްޓެންޓް    ސެކްޝަނަށް 

އިސްވެ    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެ، އެ ތުޙުމަތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށްކޮށްފައިވާއިރު،

ބަޔާންކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް  

އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުގެ 'ހިއުމަން ރިސޯސަސް ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާ' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ  

ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވި  ނަންބަރު                   ކޯޓުގެ  ފެމިލީ 

146-A1/2014/163  (25    ުފަރާތަކުން  2014ސެޕްޓެންބަރ އެއްވެސް  އިޢުލާނުގައި   )

( 2014ނޮވެންބަރު    12)  A1/198/2014/297-146ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަމާއި،  

ޓަރުގެ މަާޤމުގެ ަޝރުތުތަކަށް "އެކައުންޓިންގ، ފައިނޭންސް،  'ސިޓީ' އިން އެ ކޯޓުން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކް

ޑިގްރީއެއް   ބެޗްލާސް  ޓެކްނޮލޮޖީއިން  އިންފޮމޭަޝން  ނުވަތަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން،  މެނޭޖްމަންޓް، 

ކޯޓު    ހާސިލުކޮށްފައިވުން" އިތުރުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓުގެ އެޗް.އާރު ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާތީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް

ނިސްޓްރޭޓަރ ސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަާޤމަށް މީހަކު ނެގުމުގެ ކުރިން އެ އެޑްމި

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމާއި،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު  ކޯޓު  ސޮއިކޮށްފައިވަނީވެސް  ބާޠިލުކޮށް  އިޢުލާން 

އެއްވެ ބަދަލުކުރުމަށް  ަޝރުޠުތައް  ޢިޢުލާނުގައިވާ  މި  ހުރެ  ނުވަތަ އިސްވެ  ކޮށްފައިވާކަން  ކަމެއް  ސް 

ވާލުކުރެވިފައިވަނީ މައްސަލަ  ޙައިޢުލާންތަކުގެ ަޝރުޠު ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އެ ވަގުތު  



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
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ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބޭނުމަށް  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ފަރާތަށްކަން  ހުށަހެޅި 

ގައި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއަކަށްވާއިރު އެ އަހަރު މި މައްސަލައާ    2014މި ހާދިސާއަކީ    ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި،

  2019ގުޅިގެން އެއްވެސް އިދާރީ ތަހުީޤެޤއްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުޙުމަތުކުރުމެއް ނެތި،  

ހެޅި ފަރާތް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމީ  ވަނަ އަހަރު މި މައްސަލަ ބަލައި ތަޙުީޤުޤކޮށް މިކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަ

ވަނަ މާއްދާގެ    43ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ާޤނޫނު އާސާސީގެ    12.4.6  މި ރިޕޯޓުގެ

)ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިދޭ ޙައްަޤކަށް ހުރަސްއެޅުންކަމާއި،  އެހެންކަމުން އިސްވެ  

ަޝނަށް އެސިސްޓެންޓް ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކް 

ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ ަޝރުޠުތައް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ސީދާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަން 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅަމެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ސަލާގައި ހެކި ނައްތާލަން  ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރި މައް 12.6

 ؛ބުނާބުނުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރުފަރާތް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް  

ޖުލައި    09ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުގެ 'ހިއުމަން ރިސޯސަސް ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާ'   12.6.1

ގައި އަންނަނިވި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ވަނަ ނުކުތާ  7ގެ "މަްޝވަރާކޮށް ނިންމުނުގޮތުގެ    2019

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޢަބުދު އަޙްމަދު  ރަޖިސްޓްރާރ  ކައިވެނީގެ  ކޯޓުގެ  އަމިއްލަ  هللا "ފެމިލީ  އޭނާގެ  ބޭނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  ދީދީ، 

ތެރޭގައި، ސިރުވާންގެ ކޮމްޕިއުޓަރު ބެލިއިރު އޭނާގެ ކޮމްޕިއުޓަރުގައި އާ ހާޑެއް  ވިޔަފާރިކުރާ މައްސަލަ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލައި ތަޙްޤީޤުގެ  

ފޯމެޓުކޮ  މަސައްކަތްކޮށް  އަޅުވައި  ނައްތާލުމަށް  ހެކި  މައްސަލައިގެ  އެ  ބޭރުން  ށްފައިވާތީ،  އުސޫލުގެ  އޮންނަ  ޢަމަލުކުރުމަށް  ކޯޓުގައި 

ވިފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ސިރުވާން މުޙައްމަދު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ދީފައިވާ  މަޖުބޫރު ކުރުވައިގެން ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުމަތުކުރެ 

ޢާންމު   ޢަމަލުކުރާ  ކޯޓުގައި  ބަދަލުކުރުމުގައި،  ޑިސްކް  ހާޑް  ކޮމްޕިއުޓަރުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  އޭނާ  ބަޔާނުގައި، 

އް ކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއި، ހާޑް ޑިސްކް ބަދަލުކުރުމުގެ ތިން ހަތަރު ދުވަސް  އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން މަޖުބޫރުން ކުރުވައިގެން އެފަދަ ކަމެ

އެކަން  ޖެހިފައިވާކަމާއި،  މައްސަލަ  ކޮމްޕިއުޓަރު  އެބޭފުޅާގެ  ތިއްބައި  ވެރިން  ހުރިހާ  ކޯޓުގެ  މީޓިންގްއެއްގައި،  މެނޭޖްމަންޓް    ކުރިން 

މަށާއި، އަދި އޭގެ ހަތަރު ވަރަކަށް ދުވަސް ފަހުން އައިޓީ ހެޑު ޝާރިފް  ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެ ކޯޓުގެ އައިޓީ ހެޑަށް އެދިފައިވާނެކަ

ޓްރަބަލް   ކީއްކުރަނީތޯ އެއްސެވުމުން  ފެނިގެން  އިންދާ އެތަން  ދަށުގައި  ކޮމްޕިއުޓަރ  ޓްކުރަނީކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި،  ޝޫ އައިސް 
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ވާކަން  މިހާތަނަށް އައިއިރުވެސް ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ހާޑް ޑިސްކް ބަދަލުކުރިކަމެއް ނޭނގޭކަމަށާއި، އެކަމަކު ކޮމްޕިއުޓަރަށް ބަދަލެއް އައިސްފައި 

އެ   ޖެހިގެން  މައްސަލައެއް  ޑިސްކްގައި  ހާޑް  ކޮރަޕްޓްވެ،  ހާޑް  އިން   ކޮމްޕިއުޓަރުގައި  ސިރުވާންގެ  ބުނެފައިވާއިރު،  އެނގޭކަމަށް 

  ޕިއުޓަރުގައި އިތުރު ހާޑެއް އަޅުވާފައިވާނެކަމަށާއި، ސިރުވާންގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ލިޔެކިޔުމުން އެއްވެސް ރިކުއެސްޓެއް ކޮމް

ސިރުވާންގެ ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ހާޑް ޑިސްކް އެޅުވިކަން ސިރުވާނަށް އެނގޭނެކަމަށާއި، އެ ހާޑް އެޅުވިއިރުގައި ސިރުވާން  ނުކުރާކަމަށާއި،  

ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި، ސިރުވާނަށް    ތަނުގައި ނެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ހާޑް އެޅުވުމަށްފަހު ސިރުވާނަށް ގުޅާ އެ ހާޑް އަޅުވާފައިވާ ވާހަކަ އެ

އެ ހާޑް އެޅުވިކަން ނޭނގެއޭ ބުނެފިނަމަ އެއީ ސިރުވާން ކަނޑައެޅިގެން ހަދާ ދޮގެއްކަމަށް ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން  

 ގަކޮށްފައިވާތީ......." ހަ އްމަދު ސުޢޫދުގެ ބަޔާނުގައި ފާ މުޙަ

ގައި ވަޒިފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް   2020މާރިޗު    03މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   12.6.2

 ފެމިލީ ކޯޓުގެ "އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަާޤމުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ސިރުވާން މުޙައްމަދުއާ ގުޅޭގޮތުން 

 ވަނަ ނުކުތާގައި  4" ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެ ލިޔުމުގެ  ލޫމާތުގެ ތަފްޞީލްޢުހޯދުމަށް އެދިލައްވާފައިވާ މަ 

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ލިޔެވިފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް    "ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގައި މައްސަލަޖެހުމުން އެކަން ޙައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި އުސޫލެއް 

އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަނީ  ކޮމްޕިއުޓަރުގައި މައްސަލަ ޖެހުމުން އެކަން އައި.ޓީ ސެކްޝަނަށް ރިޕޯޓް ކުރުމުން އެ  

 ކަމެއް އައި.ޓީ ސެކްޝަނުން ބަލައި، އެކަން ޙައްލުކުރާ ގޮތަށެވެ." 

ޖުޑީަޝލް   12.6.3 އޮފް  ބަޔާނެއް ޑިޕާޓްމަންޓް  ބުނާ  މުޙައްމަދު ދީފައިވާކަމަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ސިރުވާން 

ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރ    ފެމިލީނުގައި  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެ ބަޔާ

ނައްތާލަން   ހެކި  މައްސަލާގައި  ވިޔަފާރިކުރި  ފަރާތް  އަމިއްލަ  ހުށަހެޅި    ކޮށްފައިވާމަސައްކަތްމައްސަލަ 

 ؛ މައްސަލައާ ގުޅިގެންކަމަށްބުނާ 

މަޖުބޫރުން    "  ބޭރުން  އުޞޫލުތަކުގެ  އޮންނަ  ޢަމަލުކުރުމަށް  ކޯޓުގައި  ބަދަލުކުރުމުގައި  ޑިސްކް  ހާޑް  ކޮމްޕިއުޓަރުގެ   އަޅުގަނޑުގެ 

ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ތުހުމަތުކޮށް  ކުރުވާފައިވާކަމަށް  އެކަން  އަ  ކުރުވައިގެން  ކަމެއް  އެފަދަ    ގަނޑު ޅު ދަންނަވަމެވެ. 

ސް  ކޮށްފައިނުވާނެއެވެ. އަދި ކުއްލިގޮތަކަށް ހާޑް ޑިސްކް ބަދަލުކޮށްފައިވެސް ނުވާނެއެވެ. ހާޑް ޑިސްކް ބަދަލުކުރުމުގެ ތިން ހަތަރު ދުވަ 

ކޮމްޕިއުޓަރު  އަޅުގަނޑު  ތިއްބައި،  ވެރިން  ހުރިހާ  ކޯޓުގެ  މީޓިންއެއްގައި  މެނޭޖްމަންޓް  އެކަން    ކުރިން  ޖެހިފައިވާކަމާއި،  މައްސަލަ 

އައިޓީ  ކޯޓުގެ  އައިސް    ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް  ފަހުން ޝާރިފް  ދުވަސް  ހަތަރުވަރަކަށް  އޭގެ  އަދި  އެދިފައިވާނެއެވެ.  އަޅުގަނޑު  ހެޑަށް 

ޓްކުރަނީކަމަށް  ޝޫ ރަބަލް  އަޅުގަނޑުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ދަށުގައި އިންދައި އިސްޤާޒީއަށް އެތަން ފެނިގެން، ކީއްކުރަނީތޯ އެއްސެވުމުން ޓް 
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ބުނެފައިވެއެވެ. އެ މައްސަލަ ދިމާވެގެން ބްލޫ ސްކްރީން އަރާ ވާހަކަވެސް އަޅުގަނޑު ވާނީ ދައްކާފައެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރުވެސް  

އް އައިސްފައިވާކަން  ގެ ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ހާޑް ޑިސްކް ބަދަލުކުރިކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެކަމަކު ކޮމްޕިއުޓަރަށް ބަދަލެއަޅުގަނޑު 

 ." ޓުކުރުމަކީ އަބަދުވެސް އައިޓީއިން ކުރާކަމެކެވެ ޝޫ އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ. އަދި ޓްރަބަލް  

ނަމަވެސް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގައި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިޔަ    ފައިވީ ދީފައިވީ   މިފަދައިން ބަޔާން

ބަޔާނަ މި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާނެއް މަރުޙަލާގައި  ދީފައިވާ  އެފަރާތުން  އެއީ  އިންކާރުކޮށް  ށް 

ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މިބަޔާނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަމާއި، މައްސަލަ  

ޑީަޝލް ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ތުޙުމަތުކޮށްފައިވާ ކަންކަން ތަޙުީޤުޤކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު

އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުގެ 'ހިއުމަން ރިސޯސަސް ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާ' ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަޔާން 

 ދިނުމަށްފަހު ތަކުރާރުކޮށް ގުޅާ ސޮއިކުރަން އެންގުމުންވެސް ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރި    ރިޢާޔަތްކޮށްހުށަހެޅިފައިމިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް   12.6.4

މައްސަލަ ރައްދުވި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް   މައްސަލާގައި ހެކި ނައްތާލަން  

އްސަލައާ ގުޅިގެން  މި މަ  ފަރާތުން ބުނެ، އެ ތުޙުމަތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށްކޮށްފައިވާއިރު،

ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާނެއް  ފަރާތެއްގެ  އެއްވެސް  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  އައި.ޓީ  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ 

ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާޑް ޑިސްކް ފޯމެޓު ކުރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް 

ހުށަހަޅާފަ  ހެއްކެއް  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް  ޖުޑީަޝލް  އެއްވެސް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އިނުވާކަމާއި، 

އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުގެ 'ހިއުމަން ރިސޯސަސް ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާ' ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހާޑް 

  ޑިސްކް ބަދަލުކުރުމަށް އައި.ޓީ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިޔުމުން އަންގާފައިނެތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، 

ރައްދު ފަރާތުން  މައްސަލަ  ކޯޓުގެ    2020މާރިޗު    03ވި  ފެމިލީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒިފާއާބެހޭ  ގައި 

ހޯދުމަށް   ގުޅޭގޮތުން  މުޙައްމަދުއާ  ސިރުވާން  މަސައްކަތްކުރެއްވި  މަާޤމުގައި  ޑިރެކްޓަރގެ  "އެސިސްޓެންޓް 

މާވެއްޖެނަމަ އަންގަނީ  ލިޔުމުގައި އައި.ޓީ އާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ދި   އެދިލައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތަފްީޞލް" 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ކަމަށް  ދިމާވި  އަނގަބަހުން  ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމަށް 

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކަން އައި.ޓީއަށް އަނގަބަހުން އަންގާފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  
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ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްގެ   ކޯޓުގައި ޢަމަލުކުރާ  ފަރާތުގެ  ބަދަލުކުރުމަށް އެދިފައިވަނީ ފެމިލީ  ހާޑު ޑިސްކް 

ޢުރުފަށް ބަލައި އެފަދައިން ކަމާއި، މިކަމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  

ހުށަހަޅާފައި ނުވާ  ހެކި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ބޭނުމަށް މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް  

އެއަށް މައްސަލަ    ،ޙާލަތުގައި، ހަމައެކަނި އޮތީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމެއް އެކަނިކަމަށްވެފައި

އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ ފަރާތުން  ވިޔަފާރިކުރި  ހުށަހެޅި  އަމިއްލަ  ރަޖިސްޓްރާރ  ކައިވެނީގެ  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ   ،

 ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. މައްސަލާގައި ހެކި ނައްތާލަން މައްސަ 

)ތިނެއް( ތުޙުމަތެއް ކުރެވިފައިވާއިރު، މިއިން އެއްވެސް މައްސަލައަކާ    03ފަރާތުގެ މައްޗަށް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި  10.6

އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ފޮނުވާފައިނުވާނެކަމަށާއި،  ގުޅޭ ަޝކުވާއެއް ފެމިލީ ކޯޓުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް  

އްސާކޮށްފައިނުވާކަމަށް  ޙި  އިމި މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއްވެސް ތަޙުީޤީޤ މަރުޙަލާގައި ފެމިލީ ކޯޓާ

ތު ހެކިވެރިން ހެކިބަސް ދިން އިރު ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް މިފަދަ ތުޙުމަ

ތަކެއް ކުރެވި އެކަމުގެ ަޝކުވާ ފެމިލީ ކޯޓަށް ނުވަތަ އެ ކޯޓުގެ އެޗް.އާރަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  

ލިޔެކިޔުމެއް  އެއްވެސް  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބޭނުމަށް 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 228ގެ  2011ފުންގެ ގަވާއިދު ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު، ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަ 

ޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފަކު މިޤަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން، ނުވަތަ ވަޒީފާއާގުޅޭގޮތުން  ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޝަރް   227ޢިދުގެ  "މިޤަވާ 

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޯޓުގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ  މައްސަލަތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާނީ، މުވައްޒަފު މުވައްޒަފުންކުރާ ޝަކުވާގެ  

 ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ."   އިސް ވެރިޔާއެވެ. 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  

ތުޙުމަތުތަކެއް  ގަވާއިދުގެ   މިފަދަ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙަވާލާދީފައިކަމާއި،  މާއްދާތަކަށް 

ކުރެވިފައިވާކަން، ފެމިލީ ކޯޓަށް އެނގިފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް 

އެންޑްފެ އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ކޯޓުގެ  އެސިސްޓެންޓް މިލީ  ރިސޯސަސްގެ  ހިއުމަން   

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 229ަޝރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ގަވާއިދުގެ  ހެކިބަސް ދީފައިވާކަމާއި، ޑިރެކްޓަރު

 "ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނީ ލިޔެކިޔުމަކުންނެވެ." 



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
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 ؛ފައިވާކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ )ށ( ގައިމިފަދައިން ބަޔާންކޮށް

ގޮތުން  "މުވައްޒަފުންނާބެހޭ އިދާރީ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާއިރު މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުމެއް އޮތްނަމަ އެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއާއި، މައްސަލައާ ބެހޭ   

 ހުށަހަޅާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ." 

ފެމިލީ ކޯޓުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާގުޅޭ ަޝކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  

ލިޔުމުން ފެންނަން ނެތްކަމާއި، އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއްވެސް ތަޙުީޤަޤށް ހޯދާފައިވާކަން  

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް   ކިންގެ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ފެންނަން ނެތަތީ،ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި، ހެ

ގުޅިގެން،  ތުޙުމަތުތަކާ  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން  ޖުޑީަޝލް 

  229އި  އާވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    228ގެ    2011ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ތަޙުީޤުޤކޮށްފައިވަނީ  

 ފާހަގަކުރަމެވެ.  ންތާ ޚިލާފަށްކައަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( 

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެޗް އާރު ސެކްަޝނުގެ ހެޑްގެ މަަޤމާއި    ،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 10.7

ކުރެވުނު    2014ޙަވާލުވެހުރެ،   ހޯދުމަށް  އޮފިސަރެއް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކޯޓަށް  ފެމިލީ  އަހަރުގައި  ވަނަ 

ކޯޓުގެ   ފެމިލީ  ހަމަޖައްސާފައިވާތީމަކަމަށާއި،  ކޮއްކޮ  އަނބިމީހާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިޢުލާނަށް 

ަޝރުޠުތައް  ޕްރޮކި އިޢުލާނުގެ  ކުރި  ހޯދުމަށް  ޑިރެކްޓަރެއް  އެސިސްޓެންޓް  ސެކްަޝނަށް  އުމަންޓް 

ބަދަލުކޮށްފައިވާތީކަމަށާއި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރި މައްސަލާގައި ހެކި  

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީކަމަ ހުށަހެޅި  ނައްތާލަން  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް  އެ ށް  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ 

ކަމެއް މައްސަލަ   ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،   ރައްދުވިތުޙުމަތުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިއިން އެއްވެސް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފެމިލީ ކޯޓުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ  

 ާޤިއުމުކުރަމާކ ނަުލިއަކަމށް ަކނަޑައަޅެމެވ.   (substantive fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  ސަބަބެއްނެތި،  

ވަޒީފާއިން   .13 މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ޢަދުލުވެރިކަން  ވަކިކުރުމުގައި  ަފާރުތްނ    (procedural fairness)އިޖުރާއީ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ 

 ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބިެލިއުރ، 



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
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 (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން    މައުޫޟޢީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 13.1

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ބަލަން   (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަޤިޟއްޔާގައި    HC-A/209/2010ނުޖެހޭނޭކަމުގައި 

އްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަ  ،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު

ވާކަމުގައި ރުކޮށް ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުޡަާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަ  (procedural fairness)އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ނެތްނަމަވެސް،    ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި   ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  އަދި  އިންޞާފުވެރި ބުރަވެވެން 

އިޖުރާއީ ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ    (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ، މުކަމުގައި ބުރަވެވޭހިނދުއްޚުލާާޞކޮށްނަމަވެސް ނަޡަރުކުރުން މުހި

ޙާލްަތަތުކގިައ ަކނަޑއޭެޅނީ،  ( ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ، ާޢްއމު  procedural fairness)   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ 13.2

 ، ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ، ެއްނމެ ުކަޑމުިންނ

  ެއ   ތްަފޞަީލާކެއުކ،   ުހރާިހ  ެދެވނުްހިރ  އަޭރުކ  މަޢޫުލާމުތ،   ަކާމިއބޭެހ  ތުުހަމުތކެުރޭވ  ަމްއަޗްށ  ުމަވްއޒުަފެގ .1

 ؛ިދުނަމށްފުަހ  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ  ުމަވްއޒަަފަކްށ

ުފުރަޞެތްއަގިއ  ެއުމ  ުފުރަޞުތ  ަޖާވބާުދީރވުުމެގ  ތުުހަމތާަކމުެދ  ެއ .2 އެފަަދ  އިަދ  ިދުނަމށްފުަހ  ަވްއޒަަފށް 

 ؛ެއުމަވްއޒަަފުކ ަކނަޑައާޅ މެީހްއގެ އީެހެތިރަކްނ ހުޯދަމށް އިެދްއެޖަނަމ އުެފުރަޞުތ ިދުނަމށްފުަހ

 ؛ަތޙީްޤުޤުކުރަމށްފުަހ  ޮގުތްނ  އާިދީރ  ަމްއސަަލ  ެއ .3

ެއުކރެވޭ  ުފރަިހަމ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ  23  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ .4 ުފރަިހަމާވަކަމްށ،  ަޝުރުޠ  ެދ  ާވްނޖޭެހ 

ަވިކކުރި   ަވިކކޮށަްފިއާވަކްނ،  ެއުމަވްއޒަަފުކ  ިންނަމއިިފަނަމ،  ަވިކުކަރްނ  ެއުމަވްއޒަަފުކ  ެފިނ،  ަތްޙީޤަޤަކށް 

 ަސަބބަުތާކެއުކ ެއުމަވްއޒަަފކްަށ ައްނގަާފިއުވްނ ިހެމެނެއެވ. 

ުހށެަހިޅަމ 13.3 ިއުޖާރީއ  ަފާރ  ްއސަަލ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  މި  ާޤދުުލެވިރަކްނ  ަޢްތ  ަވަޒްނުކުރަމްށ  ިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ 

ްއ  ެޤީޤުޙަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ުކރްިނ އާިދީރ ަތ   ިސުރާވްނ ުމަޙްއމުަދ  ، ާޔަތަކްށ ނަޒުަރުކާރިއުރިޤަމްއސަަލިއެގ ާވ

ަގިއ ވާަހކަ  ުޢއަެފާރތްަށ ދާިފ   ، މުަތުކެރޭވ ަކްނަކން ައްނގަާފިއުނާވީތާއިއުޙެއ ަފާރުތގެ ަމްއަޗްށ ުތ  ، ޮކށަްފިއީވަނަމެވްސ



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
VTR/2019/158  މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުަށހެޅި މައްސަލަ  ޝިރުވާން މުޙައްމަދު
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ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ    މްައސަަލ ުހށެަހިޅ  ،ުތ ެދވަިފިއާވަކަމށް ުބަރުނެވވީޭތަޞަދްއަކިއ ަޖާވބާުދީރާވން ުފުރ

  ކަނަޑައަޅން ޖޭެހ ަކމަުގިއ ެދެކެމެވ. ިއުމުނޮކްށަކްނާޤދުުލެވިރަކްނ  ަޢިއުޖާރީއ  

 މައުޫޟޢީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .14

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

ވަކިކޮށްފައިވާތީ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެ  ވަކިކުރި    ،ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޑިސްމިސަލް   އަންފެއަރ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި    (unfair dismissal)ވަކިކުރުމަކީ  ގޮތުގައި  އެއްގެ 

 ބުރަވެވެއެވެ. 

 ، ުރާވ ެއ ަފާރތްަށ ިލބިިދުނމްަށ ނަަޡުރުކާރިއުރަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ާޤޫނީނ ަފ .15

  ަސަބެބްއ   ެއަކީށެގނާްވ  ަދުށްނ   ެގ (  ހ )   މާއާްދެގ  ވަަނ  29  ެގ (  ާޤޫނުނ  ަވޒާީފާއބޭެހ)   2/ 2008  ަންނަބުރ   ާޤޫނުނ 15.1

ުގޭޅޮގުތން  ،  ަޙއްލަުތަކާށިއ  ޤޫާނީނ  ލޭިބ  ުމަވްއޒަަފްށ  ަސަބުބްނ   ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ   ެނިތ ަޙއުްލތާަކ  ެއ 

 ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/555/2016ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ  

ުފަރަތަމ ބަަލްނާވީނ ެއުމަވްއޒަަފުކ ަވިކުކިރިއުރ ުހިރ  " ... ައުމުރެނުރުމަގިއ ަވޒާީފއާބޭެހ ްޓަރއިބިުއނުަލން 

ުނަވަތ   ބެެހއުްޓަމށް  އުަލްނ  ވަޒާީފެއްއަގިއ  ަވޒާީފަގިއ  ެއަކީށެގްނާވ  ެއޫންނެވްސ  ުނވަތަ  ެއަވޒާީފާއގުޅޭ 

 "... ، ބެެހްއުޓަމްށ ަކމާަށިއ 

މި ަމއްސާަލަގިއ ަކނިްހނގަާފިއާވ ގަޮތށް ބާަލިއުރ،  ިމ ިޢާބރުާތން ަކނަޑައުޅްއވަާފިއވާ ުއޞަޫލށް ރާިޢަޔްތކްޮށ،  

ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ އެ ަފާރްތ ވިަކުކުރުމަގިއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އަދުާކަރުމނިްދަޔ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  

ަޢ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނދުުލެވިރަކަމުއޟީޫޢ  ުބަރެވެވ  ާމިއ  ނަެތާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ  ތީ، ަމްއސަަލ  ން 

ޚިލަާފްށަކަމްށ  )ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ( އާ    2/ 2008ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ާޤޫނނު ަނނަްބުރ  

ަވަނ ަންނަބރްަށ ރާިޢޔްަތޮކށް، ަމްއަސަލ    1ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ    29ަކނަޑައަޅިއ، ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނނެުގ  

ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއން ަވކުިކިރިއުރ ެއ ަފރުާތން އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަމާޤަމށް ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތް  

 ެވެއެވ. ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކަރްނ ޖޭެހަކަމށް ުބަރެވ



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
VTR/2019/158  މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުަށހެޅި މައްސަލަ  ޝިރުވާން މުޙައްމަދު

                   
 

    
    
 

33 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:  
 

 

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ   ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ   ކުންފުނީގައި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 15.2

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް    29ޙާލަތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ރުޖޫޢަކުރެވޭ  އަނބުރާ  ފަރާތް

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ    މުވައްޒަފު  ،ބަދަލުނަގައިދޭން ޖެހޭ ކަމާއި

ކުޑަކުރުމުގެ   ގެއްލުން  ލިބޭ  ނޫންކަމަށާއި،  ލާޒިމް  ދިނުން  ބަދަލު  މުއްދަތަށް  މުޅި  ހިނގާ  ދެމެދު 

ކަމަށާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ފަރާތުގެވެސް  އަނެއް  ފަރާތްނޫން  ޚިލާފުވި  ކޮންޓްރެކްޓާ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

އަމުރުކުރުމަކީ  މުވަ ގޮތަށް  ލިބޭ  ކަމެއް  މުއްސަނދި  ބޭއިންާޞފު  ކަނޑައެޅުމުގައި  ބަދަލު  ދެވޭ  އްޒަފަށް 

އިންޞާފުވެރި ގޮތެއް ނޫންކަމަށާއި، މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާއެއް  

ދިވެހިރާ ކަމަށް  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ  އެކަމަށް  ނަންބަރު އަދާކޮށްފައިވާނަމަ  ކޯޓުގެ  ސްޕްރީމް  އްޖޭގެ 

2019/HC_A/36    ެ34ވަނަ ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގ 

ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ހަމައެކަނި  

 އޭނާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާދިން އުނިކުރެވޭނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން

ދުވަހާ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އާމްދަނީއެއް  

ލިބިފައިވާ ކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރު އެކަނި ކަމާއި، މިމައްސަލައިގައި  

ވަކި ވަޒީފާއިން  އަދާކޮށް  މުވައްޒަފު  ވަޒީފާއެއް  އެއްވެސް  އަދާހަމައަށްވެސް  ފެށިގެން  ހިސާބުން  ކުރި 

މުސާރައެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ކަން އެނގެން އޮތަތީއާއި، އަދި  

އެ އެއްވެސް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނަފީކުރުމަށް  ބުނުން  މި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އްޗެއް  މައްސަލަ 

ބުނެފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފަށައިގެން، އޭނާއަށް އަނބުރާ 

ވަޒީފާދިން ދުވަހާ ހަމައަށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބުނެވިދިޔަ ވަޒީފާގައި 

ން  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަހުރިނަމަ، ލިބޭނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މައްސަލަ

 ފެނެއެވެ. 



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
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ގޮތުގައި   15.3  6މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ 

  ނުމަށް )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއް ނަގައިދި

އެދިފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ސީދާގޮތުން  

ބޭނުމަށް އެއްވެސް  ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ގެއްލުންވެފައިވަނީ  ގެއްލުންވެފައިވާކަމާއި، 

 ، ނު ފައިސާ ނަގައިދޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވު

 މިމޭރުމުން މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 
 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 
 

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

)ދިވެހި ގއ. ވިލިނގިލި، ގްރީންގެ، ސިރުވާން މުޙައްމަދު    ،ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު  އި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްވާހަކަތަކަށާދެއްކި  

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  އެންޑް    (A113716ރައްޔިތެއްކަން  )ބަޖެޓް  ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ 

ދަނިކޮށް   އަދާކުރަމުން  މަާޤމު  ގެ  ހުއްޓާ  އެފަރާތްފައިނޭންސް(  ޗުއްޓީގައި  ނަންބަރު  ފެމި،  ސަލާމުގެ  ކޯޓުގެ  ލީ 

A1/2019/06  (10    ިވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން" އީމެއިލް  2019ޖުލައ" ) ްމެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ އެފަރާތ

 ދާއިރާގެ ޢީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ަޝރު ށާއިވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާފައިވާކަމަ

  93ވާއިދުގެ  ގަވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ    2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    213ގެ    2011ވާއިދު  ގަމުވައްޒަފުންގެ  

އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ސީދާ ކޮން ސަބަބަކާ ލައިގެންކަން އްދާގެ ދަށުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ވަނަ މާ

އަދި އެފަދަ ކަމަކާ  ނުވާކަމަށާއި،    މަތުކޮށްފައިހުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ކުށެއްގެ ތުސިރުވާން މުޙައްމަދުސާފުނުވާކަމަށާއި،  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ    އެފަރާތް  މުޙައްމަދާ ސުވާލުކޮށް ބަޔާނެއްވެސް ނަގާފައިނުވާތީ،ގުޅިގެން ސިރުވާން  

ލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ސިރުވާން މުޙައްމަދު ފެމިލީ  ޚިާޤނޫނާއި، ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ  

އެއްވެސް    އެފަރާތަކީރެކްޓަރުގެ މަާޤމަށް އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  ކޯޓުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ އެސިސްޓެންޓް ޑި



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
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ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމަށް  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ދުވަހާ    ޙާލެއްގައި  ހަމަޖައްސައިދޭ  ވަޒީފާ  މުޙައްމަދަށް  ސިރުވާން 

ގުޅިގެން    ސިރުވާން މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބުމަށާއި،  

ގޮތުގައި   ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާ    6ލިބިފައިވާ  އެލަވަންސްގެ  )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި 

ވާ ގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  އެއްވަރުގެ އަދަދެއް ނަގައިދިނުމަށް އެދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ރައްދު

 ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި،   2019ޖުލައި  22ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ސިރުވާން މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ލިޔެކިޔުމެއްގެ އަސްލު އޮޅުވާލައި، ބަދަލުކޮށްފައިވާތީއާއި،  

ތިމާގެ ނުވަތަ ޙައްުޤނޫން ފަރާތެއްގެ އެފަރާތާ  އެފަރާތުގެ މަާޤމުގެ އިޚްތިޔާރު ގަސްތުގައި، ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި  

ބޭފައިދާއަށާއި މަޞްލަޙަ މި ޢަމަލުތަކަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ކޮށްފައިވާތީނުންތަށް  ވަނަ    212، 

ކުށުގެ ދަރަޖަ   ގެ ދަށުން  )ނ(  އެ ގަވާއިދުގެ    3މާއްދާގެ  ޢަމަލަކަށްވާތީ،  މާއްދާގެ ދަށުން ސިރުވާން    93ގެ  ވަނަ 

ބާރު   ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ޖުޑީމުޙައްމަދު  އޮފް  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ޑިޕާޓްމަންޓް  ، މައުޫޟޢީ  ލިބިފައިވާތީ  ަޝލް 

ބަޔާންކޮށް، ކަމަށް  ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ފަރާތުން    ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

   ޖަވާބުދާރީވެފައިވީނަމަވެސް،

ސިރުވާން މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ޑިޕާޓްމަންޓް 

އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، ސިރުވާން މުޙައްމަދު ފެމިލީ ކޯޓުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ  

ވަކިކޮށްފައިވަ   ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  އަދި (  substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަންމައުޫޟޢީ  ނީ  ވަޒީފާއިން 

(procedural fairness  )ިވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސިރުވާން މުޙައްމަދު  ކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި،    ޤާއިމުކުރުމެއްނެތ

 ކަނޑައަޅާ،   ގޮތުގައި އެއްގެ( unfair dismissal) ޑިސްމިސަލް  ކުރުމަކީ އަންފެއަރ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ،    ރުވާން މުޙައްމަދުސި

ސިރުވާން  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2  ާޤނޫނު ނަންބަރު

އެފަރާތް    މުޙައްމަދު  މަާޤމަށް  ުރޖަޫޢުކުރަމާށިއ،  އަދާކުރަމުންދިޔަ  މުޙައްމަދު  ައނުބާރ  ޙެާލްއަގިއ ސިރުވާން  ެއްއެވްސ 

ުނބުެލަމާށިއ  ަފާރެތއަްކުމަގިއ  ަވިކވަެފިއާވ  މުޙައްމަދު  ، ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތގެ    ސިރުވާން  ެފިށެގން، އެ  ާތީރޚްުނ  ަވިކުކިރ 



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
VTR/2019/158  މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުަށހެޅި މައްސަލަ  ޝިރުވާން މުޙައްމަދު

                   
 

    
    
 

33 ގެ 33     ޞަފްޙާ   
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ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ އާަދުކިރ ަމާޤުމެގ  ސިރުވާން މުޙައްމަދު    ، ަވޒާީފެގ ަކްނަތއަްތްއ އުަލން ހަަމޖޭެހ ާތީރޚާ ަހަމައްށ

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    14ން  ( އިން ފެށިގ2021ެ  ސެޕްޓެންބަރު   02މިއަދު )ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތކްަށާވ ަފއާިސ   

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    3އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު އެކަން ހަމަޖެހޭތާ  ސިރުވާން މުޙައްމަދަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އަންގާ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުގެ މައްޗަށް    ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް

 ނިންމައިފީމެވެ. ބެލި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން މި މައްސަލަ އަމުރުކޮށް، މައްސަލަ 

 1443މުޙައްރަމް  25
 2021 ސެޕްޓެންބަރު 02

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 
 

 

 
 

  
 
 
 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު     ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 މެންބަރު 
ރައީސް  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 )ރިޔާސަތު(
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 މެންބަރު 


