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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2020/215 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020އޮކްޓޫބަރު  13 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021އޮކްޓޫބަރު  26 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 މުނާ މުޙައްމަދު، މ. ބަބުނަ، މާލެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A044378)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު: 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ 

( A044378)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  މާލެ(    މ. ބަބުނަ،(މުނާ މުޙައްމަދު  ،  މައްސަލައަކީ  މި

ސީނިއަރ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައިއިން ފެށިގެން    2011ފެބުރުވަރީ    07

ަޝރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެ ތިބި ' އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  

ޕް ބެފަރާތްތަކުގެ  ފެންވަރު   މުއްދަތުގައި މަސައްކަތުގެ  އުޫޞލު'  ރޮބޭަޝންގެ  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ދަށުން   ގެލުމުގައި 
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މާކު ޢަދަދަކަށް  ވަކި  ފެންވަރުބަލައި  ނިންމުމަކީ  ޚިދުމަތުގެ  ނިންމި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުން  ނުލިބުމުގެ  ސް 

މުވައްޒަފުންގެ   ަޝރުޢީދާއިރާގެ  އަދި  އުޞޫލުތަކާއި  ބައިނަލްއަްޤވާމީ  ާޤނޫނާ،  ޚިލާ ގަވަޒީފާއާބެހޭ  ފަށް ވައިދާ 

ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށްވާތީ، އެނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ މަޤާމުގެ ރޭންކް މިހާރު 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ އޮނިގަނޑުގައިވެސް ހިމެނިފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި  

ޑިޕާޓްމަންޓް އެދި    ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މިހާރުވެސް ވަޒީފާގައި ހުރި މީހެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްނުބެލުމަށާއި

އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންއަށް ޖުޑީޝަލް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި    2020  އޮކްޓޫބަރު  13ރައްދުވާގޮތަށް    އޮފް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ހުށަހެ

 

 ގެ ރައުޔު ންބަރު މެ 

 ރައުޔު   ރިޝްފާގެ މަރްޔަމް  

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި( )މާލެ  ބަބުނަ،.  މ)  މުޙައްމަދު  މުނާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ބުކުރެވޭ ފަރާތް( މައްސަލަ  ޠަގޮތުގައި މުޚާ)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ  (  A044378:  ނަންބަރު

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

ފެށިގެން  2011ފެބުރުވަރީ    07  ،ނަޒަރުކުރުމުން އަދާ  އިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ގެންދިޔައީ  މައްސަލަ  ކުރަމުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ސީނިއަރ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމުކަމަށާއި، އެ މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

ރ. )ދިހަ ހާސް  10،110/-ރ. )ތޭރަ ހާސް އަށް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ( އަދި ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  -/13,890

   ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެމުން ދިޔަކަމަށާއި،އެއް ސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ( މައްސަ
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ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،   ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ 

 ، ދަނިކޮށް އަދާކުރަމުން ވަޒީފާ މަޤާމުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ކޯޓު  ސީނިއަރ ހައިކޯޓުގައި  ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި   ޗީފް  ކޯޓުތަކުގެ"   އެކުލަވާލާފައިވާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް

  އިދާރީ   ހިންގުމުގެ  ދާއިރާތައް  ކޯޓުތަކާއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،  މަާޤމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ

  މުވައްޒަފުގެ   އިސް  އެންމެ   އިދާރީ  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖެގޭ  ދަށުން  ގެ"   އުޞޫލު   ހަމަޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމްތައް

 2020  ޖުލައި  23  ދަނިކޮށް،  ކުރަމުން  ސައްކަތްމަ   އެ  ޙަވާލުވެ،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސައޫލިއްޔަތު

  ލިބިފައިވާތީ،   ސްމާކު  ދަށުން  އަށްވުރެ(  އިންސައްތަ  ހަތްދިހަ)  70%  ނިޒާމުން  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު   ގެކަތުމައްސަ  ގައި،

މައްސަލަ    ސިޓީއެއް  ބަޔާންކޮށް  ނިންމާފައިވާކަމަށް  ދޫކޮށްލުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފެށިގެން  އިން  2020  އޮގަސްޓު  01

ހެޅި މައްސަލަ ހުށަ   ގައި،  2020  އޮގަސްޓު  03  އެންގުމަށްފަހު  މިގޮތަށް  އަދި  ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި،  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

 2020  އޮގަސްޓު  10  ނިންމުމަށްފަހު،  ބެހެއްޓުމަށް  ވަޒީފާގައި  މަސްދުވަހު(  ތިނެއް)   3  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  ފަރާތް

  މުވައްޒަފަކު   މަާޤމަކަށް  ހިމެނޭ  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަާޤމުގެ  ގެންދިޔަ  ކުރަމުންއަދާ  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި

  ރޭންކްގެ   5  އެކްސް.އީ  ގެންދިޔައީ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢިއުލަންކޮށްފައިވަކަމަށާއި،  ހޯދުމަށް

އުޞޫލުގެ   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން   1.1މަާޤމެއްކަމަށާއި،  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ    ވަނަ 

ގައި މުވައްޒަފަކު ހުރެ، އެއީވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަާޤމު

ޢަމަލުނުކޮށް،  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ  އެ  އުޞޫލަށް  އެ  މުވައްޒަފަކަށްވާއިރު،  ހުރި  ރޭންކެއްގައި  އެއް  ފަރާތާއި 

ތަފާ މެދު  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  ާޤނޫނުގެ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ގޮތަކަށް  މާއްދާ  4ތު  އާ ވަނަ 

  ވަޒީފާގައި   އަދި  ހަމަވެ  ަޝރުޠު  މަާޤމަށް  އެ،  ހިމެނިފައިވާއިރު  އޮނިގަނޑުގައި  އެކުލަވާލެވުނު  އަލުންޚިލާފަށްކަމަށާއި،  

  ތިބި  ވަގުތީގޮތުން  ފެންވަރުބެލި،  ޚިދުމަތުގެ  ތާފާތުކޮށް  މުވައްޒަފުންނާ  އެހެން  ފަރާތަކަށްވެފައި،  ދެމިހުރި

  ހޯދަންޖެހޭ   ބެލުމުން  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އުޫޞލެއްގައި  ހިންގުނު  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ

 ނަޭޞޙަތެއް  ށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ  ނިންމާފައިވާއިރު،  ވިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ބުނެ   ހޯދިފައިނުވާތީކަމަށް  ސްމާކު

  އެއްވެސް   ހޭރަނގަޅުކުރަންޖެ  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަާޤމުގެ  އި،ދީފައިނުވާކަމަށާ  އިންޒާރެއްވެސް  އަދި

  މުވައްޒަފަކަށްވެފައި،   ހުރި   ވަޒީފާއެއްގައި  ދާއިމީ  ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި  ކަމެއް
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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:  

 

  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،   މަާޤމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އިސް  އެންމެ   އިދާރީ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި  ޗީފް   ކޯޓުތަކުގެ" 

  ކޮށްފައިވަނިކޮށް،   އިސްތިސްނާ "   އުޫޞލު  ހަމަޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމްތައް  އިދާރީ  ހިންގުމުގެ   ދާއިރާތައް  ކޯޓުތަކާއި

 ފަރާތްތަކުގެ   ތިބި  ޙަވާލުވެ  ވަގުތީގޮތުން  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ   ޗީފް  ކޯޓުތަކުގެ  ަޝރުޢީ

  ވެސް   އިން '  އުޞޫލު  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ   ލުމުގައިބެ   ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުއްދަތުގައި  ޕރޮބޭަޝންގެ

  ނުލިބުމުގެ   ސްމާކު  ޢަދަދަކަށް  ވަކި  ފެންވަރުބަލައި  ޚިދުމަތުގެ  ދަށުން  އުޞޫލުގެ  އެ   ނުޖެހޭއިރު،  ފެންވަރުބަލަން

ފަރާތުން    ފައިވާތީކަމަށްނިންމާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުން ހުށަހެޅި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މައްސަލަ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެދިފައިވަނީ،   .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި    ހުރި   ވަޒީފާއެއްގައި  ދާއިމީ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަމައްސަލަ 

  މަާޤމުގެ   މުވައްޒަފުންގެ  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި  ޗީފް  ކޯޓުތަކުގެ "   މުވައްޒަފަކަށްވެފައި،

"  ލު އުޫޞ  ހަމަޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމްތައް  އިދާރީ  ހިންގުމުގެ  ދާއިރާތައް  ކޯޓުތަކާއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،

 ވަގުތީގޮތުން   މަސްއޫލިއްޔަތާއި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ   ޗީފް  ކޯޓުތަކުގެ  ަޝރުޢީ  އަދި  ކޮށްފައިވަނިކޮށް  އިސްތިސްނާ

 ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ބަލުމުގައި    ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުއްދަތުގައި   ރޮބޭަޝންގެޕް  ފަރާތްތަކުގެ  ތިބި  ޙަވާލުވެ

 ޢަދަދަކަށް   ވަކި  ފެންވަރުބަލައި  ޚިދުމަތުގެ  ދަށުން  އުޫޞލުގެ   އެ  ޖެހޭއިރު،ނު  ފެންވަރުބަލަން  ވެސް  އިން'  އުޞޫލު

  ބައިނަލްއަްޤވާމީ   ާޤނޫނާ،  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނިންމުމަކީ  ނިންމި   ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުން  ނުލިބުމުގެ  ސްމާކު

 އެނިންމުން   މެއްކަމަށްވާތީ،ކޮށްފައިވާކަ  ޚިލާފަށް  ޤާވައިދާ   މުވައްޒަފުންގެ  ަޝރުޢީދާއިރާގެ  އަދި  އުޫޞލުތަކާއި 

  ޢަމަލުކުރަމުންދާ   މިހާރު   ރޭންކް  މަޤާމުގެ  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ބާޠިލުކޮށް،

  ނުބެލުމަށާއި،   މީހެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިމެނިފައިވާތީ،  އޮނިގަނޑުގައިވެސް

ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއވާ  ށްކަން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަ  މީހެއްކަމަށް  ހުރި  ވަޒީފާގައި  މިހާރުވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން'މައްސަލަ ހު

ފަރާތުން  2.1 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ބަޔާނުގައި،   2021ޖަނަވަރީ    18.  ހުށަހެޅި  ގައި 

  ޗީފް  ކޯޓުތަކުގެ"   މުވައްޒަފަކަށްވެފައި،  ހުރި   ވަޒީފާއެއްގައި  ދާއިމީ  ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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  ކޯޓުތަކާއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،   މަޤާމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ   އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި

  އަދި ކޮށްފައިވަނިކޮށް އިސްތިސްނާ"  އުޞޫލު  ހަމަޖެއްސުމުގެ އިންތިޒާމްތައް  އިދާރީ  ގެހިންގުމު ދާއިރާތައް

 ފަރާތްތަކުގެ   ތިބި  ޙަވާލުވެ  ވަގުތީގޮތުން  އްޔަތާއިމަސްއޫލި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ  ޗީފް  ކޯޓުތަކުގެ  ަޝރުޢީ

  ވެސް   އިން'  އުޞޫލު  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ބަލުމުގައި   ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުއްދަތުގައި  ރޮބޭަޝންގެޕް

  ނުލިބުމުގެ   ސްމާކު   ޢަދަދަކަށް  ވަކި  ފެންވަރުބަލައި  ޚިދުމަތުގެ  ދަށުން  އުޞޫލުގެ  އެ  ނުޖެހޭއިރު،  ފެންވަރުބަލަން

  އުޞޫލުތަކާއި   ބައިނަލްއަްޤވާމީ  ާޤނޫނާ،  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނިންމުމަކީ  ނިންމި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުން

  ބާޠިލުކޮށް،  އެނިންމުން  ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށްވާތީ،  ޚިލާފަށް  ޤާވައިދާ  މުވައްޒަފުންގެ  ަޝރުޢީދާއިރާގެ  އަދި

  އޮނިގަނޑުގައިވެސް   ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މިހާރު  ރޭންކް   މަޤާމުގެ  ންދިޔަގެ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  މައްސަލަ   ނުބެލުމަށާއި،  މީހެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިމެނިފައިވާތީ،

ތް ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ،  ކަނޑައަޅައި  މީހެއްކަމަށް  ހުރި  ވަޒީފާގައި  މިހާރުވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި

އަލުން ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެކީ   ފެށިގެންވަކިކުރި ތާރީޚުން  

ނަގައި   ފަރާތުން   ދިނުމަށްކަން އެއްފަހަރާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  އެދިފައިވާއިރު، 

ވަނަ ނަންބަރު )މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް( ގައި   9އްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ މަ

ފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ތުން ވަޒީވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ރައް މައްސަލަ  ޖަބާބުދާރީވުމަށް  ގުޅިގެން  އެދިފައިވާކަންތައްތަކާ  ފުރުަޞތު  ފަރާތުން  ފަރާތަށް  ދުވި 

ގައި ހުށަހެޅި   2021ޖަނަވަރީ    18ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މު، މި މައްސަލަ ނިންމުދެވިފައިވާތީ

 ބަޔާނުގައި އެދިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

މި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ   .3

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަޒަރުކުރާއިރު،  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  މައްސަލައިގެ 

ވަ އެފަރާތް  މަާޤމުން  ނަންބަރު  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ާޤނޫނު  ސަރވިސް    10/2008ކިކޮށްފައިވަނީ  )ޖުޑީޝަލް 

ގެނައި   އަށް  ާޤނޫނު(  ޖުޑީަޝލް   2ކޮމިަޝނުގެ  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ގުޅިގެން  އިޞްލާޙާ  ވަނަ  )ދޭއް( 
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"ކޯ އެކުލަވާލާފައިވާ  އިސް  ޓުއެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން  އެންމެ  އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި  ޗީފް  ތަކުގެ 

ތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ންގެ މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުމުވައްޒަފު

ޗީފް   ބަދަލުގައި  އޭގެ  އުވި،  މަާޤމު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ  ކޯޓު  މަތިން،  ގޮތުގެ  ގައިވާ  އުޞޫލު" 

ން ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ ގޮތުގައި އައު މަާޤމު އުފެދުމާއި ގުޅިގެ

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2/2008ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާނީ ާޤނޫނު  ނަންބަރު 

އުޫޞލުތަކާއި  އިސްތިްޤރާރުވެފައިވާ  ކޯޓުތަކުން  ަޝރުޢީ  ގަވާއިދާއި،  މުވައްޒަފުންގެ  ދާއިރާގެ  ަޝރުޢީ    އާއި، 

 އެއްގޮތަށްކަމަށާއި، 

ވަނަ    1-21ޖުޑީަޝލް ސަރވިސަސް ކޮމިަޝންގެ ާޤނޫނު އަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިޞްލާޙަށް އިތުރު ކުރެވުނު  

ވަނަ ނަންބަރުގައި، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންސާފު ާޤއިމު ކުރުމުގެ ބާރު ދަށުގައި ހިމެނޭ    1މާއްދާގެ )ރ( ގެ  

މަސައް އެންމެހާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން  ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ  ޗީފް  ކޯޓުތަކުގައި  ބެހެލެއްޓުމަށްޓަކައި  ހިންގާ  ކަތްތައް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،    ކަމަށް  ހުންނަންވާނެ  މުވައްޒަފުން  އިސް  އިދާރީ  ގައި    2019އޮކްޓޫބަރު    20ނުވަތަ 

ކަމަށާ ޢާއްމުކޮށްފައިވާނެ  އުޞޫލެއް  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  އު ޞޫލުގައި  ޑިޕާޓްމަންޓް  އެ  އި، 

ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި ހިންގުމުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުގެ މަާޤމުގެ  

ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ(    1ލިއްޔަތުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އުޫޞލު ކަމަށާއި، މި އުޫޞލުގެ  އޫ މަސް

ޓުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައިނެތުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މި އުޞޫލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި އިސްތިއުނާފީ ކޯ

ވަނަ އިޞްލާޙަށް    2ކަންކަމުން އިސްތިސްނާވާ ކަންކަމެއް ނޫންކަން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނަށް ގެނެވުނު  

 ގެން އޮންނަކަމަށާއި،  ނށް ބެލުމުން އެވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ރޫޙަ 1-21އިތުރު ކޮށްފައިވާ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން ޢާ  2019އޮކްޓޫބަރު    20 މު ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  އް ގައި 

މު ސިޓީ )ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަާޤމުގެ  އްޢާ  11/2019

ވަނަ ނަންބަރުގައި އެ އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން    1އި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އުޫޞލު( ގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކޯޓުތަކާ

ލިއްޔަތުތައް އޫ ފެށުމާއެކު އޭރު ތިބި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނަށް ވަގުތީ ގޮތުން ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސް
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ގޮ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަާޤމަށް ވަގުތީ  ތުން ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފު ދާއިމީކޮށް އެ  ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށާއި،  ޗީފް 

ޙަވާލުވާތާ   މަާޤމާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ  ޗީފް  ހިޖުރަކުރާނީ،  އެ   6މަާޤމަށް  މުއްދަތަށް  މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް( 

ބަލައި   ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މާ  %70މުވައްޒަފުގެ  މަތިން  އަށްވުރެ  އިންސައްތަ(  އެ ކު)ހަތްދިހަ  ލިބި،  ސް 

އުޞޫލުގައި ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ އަސާސީ ަޝރުތުތައް ހަމަވާ ފަރާތަތްތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަކަމަށާއި،  

އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދާއިމީ މަާޤމަކީ އުވިފައިވާ މަާޤމެއްކަމަށާއި، އެ މަާޤމު އުވުނު ނަމަވެސް  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު މަާޤމުގެ  ކޯޓު  އެ  ހަމަވާ  ަޝރުތު  މަާޤމަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއްގެ  ޗީފް  ތެރެއިން  ންގެ 

ކަނޑައެޅޭއޫ މަސް އަދާކުރެވޭ،  ހިޖުރަކުރާގޮތަށް   ލިއްޔަތުތައް  މަާޤމަށް  އެ  ފަރާތްތައް  ޙާޞިލްވާ  މިންވަރެއް  ވަކި 

 ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،  

ބަ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ވަށައިޖެހޭ  މައްސަލަ  ފަސްދޮޅަސް(   360ލާފައިވަނީ  )ތިންސަތޭކަ 

ޑިގްރީގެ ނިޒާމެއް ގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުޫޞލު  

ސަރކިއުލަރ )ަޝރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް    12/2020ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ނަންބަރު  

ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ޕް  ޙަވާލުވެ  ގޮތުން  ވަގުތީ  ރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތުގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

 މާއި، ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކުގެ އުޞޫލު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ

ޢަދު  މައުޫޟޢީ  އިރު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ  އިޖުރާއީ  ލުވެރިކަމާއި 

ާޤއިމުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، ވަޒީފާއަކީ ވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ބޭނުންތަކާ ގުޅިފައިވާ ކަމަކަށްވާތީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް 

މަކީ  ލިއްޔަތެއް ނުވަތަ މަާޤމަށް ަޝރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތެއް ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުއޫނެތް މަާޤމެއް ނުވަތަ މަސް

އެފަރާތް  ދިއުމަކީ  އުވި  މަާޤމު  އަދާކުރަމުންދިޔަ  މުވައްޒަފު  ނޫންކަމަށާއި،  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓު ތަކުން ބަލައިގެންފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ  

 ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވަނީ، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ 

އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް އައި ބަދަލާ ގުޅިގެން އަލަށް އުފެދުނު ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ގެ މަާޤމު މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ދާއިމީ ގޮތުން ހިޖުރަކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ    ފަރާތަށް ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުކޮށް،  ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަާޤމަށް



 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް
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ޙާިޞލުވެފައިނުވާ މިންވަރު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ތީ މިންވަރުކަމަށް  އެފަރާތް  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި، 

 ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާފައިވާނެކަމަށާއި، 

ކަންވެސް ާޤއިކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރި

ޢާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ނަންބަރު  އްޑިޕާޓްމަންޓް  ކޮށްފައިވާ  ސިޓީ  އްޢާ  11/2019މު  މު 

)ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،  

މުކުރެވިފައިވާ އުޫޞލެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އްދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އުޫޞލު( އަކީ ޢާ   ކޯޓުތަކާއި

ފުރުަޞތުވެސް   ފުރުމުގެ  ފޯމެއް  އެޕްރައިޒަލް"  "ސެލްފް  އެފަރާތަށް  ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

 އުވުމުން އެހެން މަާޤމެއް ހޯދުމުގެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްވެސް  ދީފައިވާނެކަމަށާއި، އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމު

ލާގައި، ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ގެ މަާޤމު މައްސަލަ  ޙަމަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން، ފުރަތަމަ މަރު

 ހިޖުރަކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުކޮށް،  ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަާޤމަށް ދާއިމީ ގޮތުން

ހިޖުރަކުރުމުގެ   މަާޤމަށް  އެ  ޙާޞިލުވެފައިވާނަމަ،  މިންވަރު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މިންވަރުކަމަށް  އެކަށީގެންވާ 

މަރު ދެވަނަ  އަދި  ދީފައިވާނެކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ޙަފުރުަޞތުވެސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  )ހަތްދިހަ    %70ލާގައި 

މާ ދަށުން  އަށްވުރެ  ލިބިފަކުއިންސައްތަ(  ތެރެއިން  ސް  މަާޤމުތަކުގެ  ހުރި  ހުސްކޮށް  ދާއިރާގައި  ަޝރުޢީ  އިވާތީ، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ހުއްދަ ލިބި، އެ މަާޤމުތަކަށް ހަމަޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް ބަޖެޓް  

ދާކުރި ކޯޓުން ނުވަތަ އެ  ންތޯއާއި، ވަޒީފާއަ ތައް ހުރިތޯއާއި، އަދާކުރި ރޭންކުގެ މަާޤމެއް އޮހަމަޖެހިފައިވާ މަާޤމު

ންތޯއާއި،  ވަޒީފާގައި ހުރި މަާޤމުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ އެ ރޭންކަށް  ލެވަލްގެ އެހެން ކޯޓެއްގައި މަާޤމެއް އޮ

ތޯ ބެލިއިރު މިއިން އެއްވެސް މަާޤމެއް ނެތުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ތްފެތޭ މަާޤމެއް އޮ

މަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟއީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ކަނިންމާފައިވާ

 އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. 

އެދިފައިވަނީ،   .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ާޤނޫނާ  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ތް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާއަކީ މިހާރު ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ އޮނިގަނޑު  އެއްގޮތަށްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ހިމެނޭ ތެރޭގައި  އޭގެ  ފަރާތް   އެކުލެވިފައިވާގޮތުން،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުވާތީ،  އަނބުރާ މަޤާމަކަށް  އަލުން   
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ފަރާތް ވަޒީފައިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން   ޅިއިޢާދަކުރެވޭނެ ވަޒީފާއެއް ނެތްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެ

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް މުއްދަތުގައި އެ ފަރާތް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގެ ފުރުަޞތު   3އިނާޔަތާއެކު ދޭންޖެހޭ  

ކަމަށް ތަނެއް ނެތްކަމަށް ދިނުމާއެކު  ފަރާތުން އެދިފައިވާގޮތަށް މައްސަލަ ނިންމައިދޭނެ  ހުށަހެޅި  ވާތީ، މައްސަލަ 

 .ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ

ކޯޓުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ  ހައި   ދިވެހިރާއްޖޭގެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ކުރިން،  ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި .5

ނަގައިފިނަމަ،   ފަރާތެއް  އެހެން  މަާޤމަށް  ހިމެނޭ  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަާޤމުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ'  ކޯޓު  'ސީނިއަރ 

އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ ގެއްލި، އަލުން އަނބުރާ އެ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމުގެ ފުރުަޞތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަކީ އެ ކޯޓުގައި އެ ފެންވަރުގެ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފެންނާތީއާއި،  ނުލިބިދާނެކަމަށް

އަދާކުރަމުންދާ މަާޤމުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހަމައެކަނި މަާޤމުކަމުގައިވުމުން، 

އެ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ވައްޒަފަކު ނަގާފައިވާނަމަޓްރައިބިއުނަލުން އަންގާ ޙާލަތެއްގައި، އެ މަާޤމަށް މު

މަާޤމު އަލުން އަނބުރާ ނުލިބޭނެތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިމުމުގެ ކުރިން، ޑިޕާޓްމަންޓް 

ނަންބަރު އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ  ޖުޑީަޝލް  މުވައްޒަފަކު    A/2020/103-198  އޮފް  ދަށުން  އިޢުލާނުގެ 

ނެގުމަށާއި، އަދި އެ މަާޤމަށް މީހަކު ނެގުމަށް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް މި މައްސަލަ  ނު

އަމުރުކޮށްދިނުމަށް   މައްޗަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ހުށަހެޅި ރައްދުވާ  މައްސަލަ 

އަމުރެ  ފަރާތުން ވަގުތީ  މޭރުމުން  ނަޒަރުކޮއެދިފައިވާ  ާޤނޫނީގޮތުން  އަދި  ަޝރުޢީ  ނެރެދިނުމާމެދު  މި އް   ށް، 

 ގޮތެއް   ވަކި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ   ނުވަތަ  ކަނޑައަޅަންދެން  ވަކިގޮތެއް  މައުޟޫޢުގައި  މައްސަލައިގެ

 A/2020/143 (14-198  ނަންބަރު  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އަންގަންދެން،

 މަާޤމަށް'  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ޗީފް'  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  އިޢުލާނުގައި(  2020  ނޮވެންބަރު

  ކުރެވެމުންދާ   ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ   މަާޤމަށް  އެ  ނުކުރުމަށާއި،  ޢައްޔަން  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ

  ނިންމުމެއް   ނިންމާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  އްސަލައިގައި މަ  މި  ހުއްޓާލުމަށާއި،  ގުތީގޮތުންވަ  މަސައްކަތްތައް

  މި   ނުކުރުމަށް  ކަމެއް  އެއްވެސް  ގެއްލިދާނެފަދަ  ބާރުވެރިކަން  ާޤނޫނީ  ނިންމުމުގެ  އެ   ހުރަސްއެޅި،  ތަންފީޛުކުރުމަށް
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އަމުރެއް    މައްޗަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ ވަގުތީ  އަންގައި 

 ނެރެފައިވާނެއެވެ. 

ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި .6 ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލާގައި،  މިވާ  ފަރާތުން ހުށަހެޅިފައި  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ،

ނޫނު( އަށް ގެނުވުނު )ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ާޤ  2008/10ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ާޤނޫނު ނަންބަރު  

"ކޯޓުތަކުގެ ވަނަ އިްޞލާޙާ ގުޅިގެން، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން އެކުލަވާލާފައިވާ    2

ކޯޓުތަކާއި   މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،  މަާޤމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި  ޗީފް 

އިދާ  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލު"  ދާއިރާތައް  ހަމަޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމްތައް  ފަރާތް ރީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ގެ 

އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ މަާޤމު އުވިފައިވޭތޯއާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ  

މައްސަލަ  ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ވަގުތީގޮތުން ތޯއާއި،    މަސްއޫލިއްޔަތުހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ  

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ސަބަ އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ގޮތުގެމަތިން،  އެއްގޮތްވާ  އާ  އޮވެ، ާޤނޫނު(  ބެއް 

ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު،  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަރުވާ އެ  ތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި،  އަފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާ

 މުގައި ދެކެމެވެ. ޖެހޭކަފަރާތަށް ނަގައިދެވިދާނެތޯ ބަލަން 

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

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

ާޤނޫނުގެ    އުފުލުމުގެ ޙައްުޤ ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ   28ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޒިންމާއެއްގެ   ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް 

ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި   މުނާ މުޙައްމަދު  ،މުންވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތު  27ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ



 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް
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ަމްއސަަލެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ ަވ .8 ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ    ، ޒާީފިއްނ ަވިކކޮށެްގްނ ުހށެަހޅޭ 

ބުެލުމަގިއ ެދ ުއްނ ޮއެވެގްނތޯ  ުނވަަތ ެއކީަށގްެނާވ ަސބެަބއް  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއުޞިންނުމަމުކްނތޯ  ެއއީ    ، ެރއް 

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

 HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނންބުަރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއން ވިަކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ދޭ    ، ިރަކަމީކަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، މޮިގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވ

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ   ަފާރަތުކްނ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

 ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  ުރަތްއުޞިއުތުރްނ އެ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސއެްގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއންމަެހިއ ުއްނ

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރަމށް ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ    ، ިއުޖާރއީ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތއް  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލނަްތްއ  ބަަލްނޖެހޭ   ،ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ޯކުޓން ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ   ިހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއ ިދެވ

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

ިނވި  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމވަެފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ ައްނަނ .9

 ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  ފުޮނވަާފިއވާ   ަގިއ  2020ޮއްކޓަޫބުރ    28  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ޮގުތްނ އަެފާރތްަށ  .8.1

 ިސީޓަގއި،   A/2020/97-198ިޑާޕްޓަމންްޓ އްޮފ ުޖީޑޝްަލ ެއޑިްމިންސްޓޭރަޝްނެގ ަންނަބުރ  

އިދީާރ    ޯކުޓތުަކެގ  ަދުށން،   ިއްޞލުާޙެގ  ެދވަނަ  ގެނެވުނު  ާޤޫނނަްށ  ކިޮމޝަންެގ  ސަރިވްސ  ަޝްލުޖީޑ، 

ނަންބުަރގިައ،    ވަނަ( 1)   ެގ(  ރ )   މާއާްދެގ  ވަނަ   21- 1  ކެުރވުނު  ިއތުުރ  އެޤާނޫނަްށ  ަބަދުލގެނެްސ،   އޮނިގަނަޑްށ  ަމސްައަކަތުކެގ

ކަަމްށ    ހުންނަންވާނެ   ުމވްައަޒފްެއ  ިއްސ  އިދީާރ  ެބެލހްެއޓަުމްށޓަކިައ  ހިންގިައ   ަމސައަްކްތތްައ  އެނެްމާހ  އިދީާރ  ޝުަރީޢޯކުޓަތުކެގ 

  ޮގްތ  ހަމަޖްެއސާނޭ  ުމވްައަޒފުން  ިއްސ  އެންމެ   އިދީާރ  އެޑްމިނިްސޓޭްރޓަރުންނިާއ  ީޗްފ   ޯކޓަުތަކްށ   ަބޔާންޮކްށފިައާވީތ، 

  ިމިޑޕާޓްމަންޓުން،  ުދަވުހ  ވަނަ  20  ޮއކްޓޫބުަރ  2019  ިސޓީން   ޢާއުްމ  11/ 2019  ނަންބުަރ   ިޑާޕޓްމަންުޓެގ  ެއަކށައަޅިައ، ިމ

  ޯކުޓަތކިާއ  ލްިއަޔުތަތކިާއ، ޫއަމްސ  މަޤުާމެގ  ުމވްައަޒފުންެގ  ިއްސ  ެއްނެމ  އިދީާރ  ޗްީފ ެއޑްމިނިްސޓޭްރޓަރުންނިާއ  ޯކުޓަތުކެގ" 

  މަޤުާމ  ފާަރުތެގ  ިތަޔ   އުިރ،   ކެުރވުނު  ޢާއުްމ"  ުއޫޞުލ  ހަމަޖްެއސުުމެގ  ތްައއިންިތާޒުމ  އިދީާރ  ހިންގުުމެގ  ދާއާިރތްައ



 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް
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  ާޙަލުތަގިއ  ިމފަަދ  ާދީތ،   ުއިވގެން  ަދށުން  ެގ(  ހ )   މާއާްދެގ  ވަނަ  96  ެގ  2011  ުމވްައަޒފުންެގ ަޤާވޢުިދ  ޝުަރޢީދާއާިރެގ

  ެއޑްމިނިްސޓޭްރޝަނުން   ުޖީޑަޝްލ  ޮއްފ   ިޑާޕޓްމަންްޓ  ދިނަުމްށ  ހޯދިައ  ަވީޒފާއްެއ  ދާއާިރތެރެއިން ެއަކށޭނަ  ފާަރަތްށ  ުއޭވ  މަޤުާމ

ފަުރތަަމ    ހޯދިައދިނަުމްށ  ަވީޒފާއްެއ  ެއަކށޭނަ  ތެެރއިން  ދާއާިރެގ  ފާަރަތްށ  ިތަޔ  ކަަމްށ ަބޔާންޮކްށފިައާވީތ،   ކުރަންވާނެ  ަމސްައަކްތ

 .ކެުރވުނުެވ  ަމސްައަކްތ  ަދށުން  މިދަންަނާވ ުއޫޞުލެގ  ތީިރގިައ  މަރަުޙލާއްެއގިައ

  ުއޫޞުލެގ  ެއކަުލާވެލވުނު ބުނެވިިދަޔ  ިމިޑޕާޓްމަންޓުން   ިރާޢަޔތޮްކްށ  ޤާނޫނަްށ  ކިޮމޝަންެގ  ސަރިވްސ  ުޖީޑަޝްލ -

  ިދަޔ  ުއފިެދގެން  ައަލްށ  ކަނޑައިެޅ  ލްިއަޔުތތްައޫއޝުަރުތަތކިާއ، ަމްސ  މަޤުާމެގ  ެއޑްމިނިްސޓޭްރޓަރުންެގ  ަދށުން ީޗްފ

ހިައޯކުޓެގ ެއޑްމިނިްސޓޭްރޓުަރެގ  ިދެވހިރްާއޭޖެގ    ަމްސ   6  ޮގތުން  ަވުގީތ  ފާަރތިާއ  ިތަޔ  ަޔުތ، ލްިއޫއަމްސ  ީޗްފ 

  3  ިއތުުރ   ެދވުނު  ގިުޅގެން  ާޙލާަތ  ެގ 19ޮކިވްޑ   ދާިމިވ  ދުނިޔަެއްށ   ވަނިޮކްށ  މުއަްދަތްށ ަޙާވުލކެުރިވފިައ  ުދަވުހެގ

  ަމސްައަކްތ ފާަރތުން    ިތަޔ  މްުއަދުތގިައ  ދެންނެވުނު  އިަދ.  ެދިވފެައެވ  ދަުވްސ  ަމްސ   9  ޖްުމަލ  މިުޅ  ަމްސ ުދަވހެާއުކ

  ތަިޔ   ތެރެއިން  އެނިޒުާމެގ  ަތޢަާރފޮްކްށ  ނިޒާމްެއ  ެބލުުމެގ  ފެންވުަރ  ަވށައެިޖޭހ ަމސްައަކުތ  ެބލަުމްށަޓކިައ   ކިުރޮގްތ

ަވޒަންކެުރިވ،   ަމސްައަކުތެގ  ފާަރުތެގ   ައަލްށ   ލިބިއްޖެނަަމ  ްސާމުކ  ަމތިން  އިންސްައތަައްށވެުރ  70  ފެންވުަރ 

 .ފުުރަޞުތ ެދވުނެެވ  މަޤަާމްށ ވަުމްށ  ެއޑްމިނިްސޓޭްރޓަރ   ީޗްފ  ުއފެއްދުނު

  އިންސްައތަައްށވުރެ   70  ލިިބފިައވަނީ  ާމުކްސ  ފާަރަތްށ  ިތަޔ  ކުރުުމން  ަވޒަން  ފެންވުަރ  ަމސްައަކުތ  އިަދ

  ވަނަ  96  ެގ   2011  ަޤާވޢުިދ  ުމވްައަޒފުންެގ  ޝުަރޢީދާއާިރެގ  ދިނަުމްށ  ހޯދިައ  ަވީޒފާއްެއ  ެއހެން  ެއަކށޭނަ   ަދށުން ކަަމްށާވީތ، 

  ިއތުރު   ިމިޑާޕޓްމަންޓުން   ަދށުން  ުއޫޞުލެގ  މިދަންަނާވ  ތީިރގިައ  މުަރަހލާއްެއގިައ  ެދވަނަ  ރާިއަޔްތޮކްށ   ައްށ  ( ހ )   ެގމާއާްދ

 މާނަކޮށްދީފައި   ަވޒީފާއެއް  އެކަށޭނަ  ޤަާވޢިދުގައި  މުވައްޒަފުންެގ  ޝަރުޢީދާއިރާެގ  އެޮގތުން.  ކުރެުވެނެވަމސްައަކްތަތކްެއ  

 .މާނަކުރެިވފައިަވނީ ތިރީގައި މިދަންަނާވ އުޞޫލުންެނެވ ބޭނުމަށް ޤަާވއިދުެގ  ނުާވތީ،

  ޝަރުޢީ ދާއިރާަގއި ހުސްކޮށް ހުރި މަޤާމުތަކުެގ ތެރެއިން މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ހުއްދަ ލިބި،  .1

 .މަޤާމްތައްއެމަޤާމުތަކަށް ހަމަޖެހޭ މުަވއްޒަފުްނނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް ބަޖެޓް ހަމަޖެހިފައިާވ 

 .ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ނިްނމާއިރު އަދާކުރަމުްނދިޔަ ރޭންކުެގ މަޤާމްތައް .2

  ޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމަށް ނިްނމުުނއިރު މުވައްޒަފު ަވޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ކޯޓުްނ ނުަވތަ އެލެެވލްެގ އެހެން ަވ .3

 ކޯޓުތަކުގައި ހުރި މަޤާމްތައް 

 . ންނެިވ މަޤާމުެގ އޮނިަގނޑުގައި ހިމެނޭ އެ ރޭންކަށް ފެތޭ މަޤާމްތައްަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމަށް ިނންމުުނ އިރު ހު  .4

އެހެންކަމުން ބުނެިވދިޔަ އުޞޫލުެގ ދަށުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ހުސްކޮށް ހުރި މަޤާމްތަކުެގ ލިސްޓެއް  

އީއެ  ނެުގުނއިރު ހުންނެިވ  ަވޒީފާއެއް    5ކްސް  .މުނާ މުޙައްމަދު މިހާރު  ހައިކޯޓުގައި ހުސްކޮށް ރޭންކުެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

 .ދާއިރާ ތެރެއިްނ އިތުރު ަވޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައި ދެެވްނ ނެތް ާވހަކަ ހިތާމަޔާއެކު ދެންެނވީމެެވ  ނެތުމާއެކު ތިޔަފަރާތަށް

ނަްނބަ މިޑިޕާޓްމަންޓުެގ  ސިޓީގައި  2020އޮަގސްޓް    A/2020/66-198   (03ރު:  އަދި،   ބަޔާންކުރެިވފައިވާ ( 
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އަށް ހަމަާވތީ، އެތާރީޚުން ފެށިެގން ޝަރުޢީ ދާއިރާެގ މުަވއްޒަފުްނެގ   2020އޮކްޓޫބަރު    31މަހުެގ ނޯޓިސްެގ މުއްދަތު    3

ޖަދުަވލު   2011  ޤަާވޢިދު ާވހަކަ   13ެގ  ދޫކޮށްލެޭވނެ  ަވޒީފާއިން  މުޙައްމަދު  މުނާ  ޢިނާޔަތްތަކާއެކު  ބަޔާންކުރާ   ގައި 

 'މެެވ.ދެންެނީވ

 ަޤިޟްއާޔަގިއ،    HC-A/280/2012ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓ ަންނަބރު    ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، މިފަަދިއްނ  

ަބޔާންކްޮށފިައވާއުިރ،   ސަބުަބ  ަވިކކުރި  ަވީޒފާއިން  ިސީޓގިައ އޭނާ  ަވިކކުރަުމްށ ފޮނުވި  ަވީޒފާއިން  ަޢލީ  "ޢަބްދުއްރްައާޒުޤ 

ިޅގެން، ޢަބުްދއްރްައާޒުޤ ަޢީލ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރައިބިއުނަަލްށ މްައަސަލ ުހަށހެޅުމުން،  ޢަބްދުއްރްައާޒުޤ ަޢީލ ަވީޒފާއިން ަވިކކުރާުމުގ

ފޮނުިވ ަވިކކުރަުމްށ  ަވީޒފާއިން  ަޢީލ  ސަބުަބަތެކްއ   ޢަބްދުއްރްައާޒުޤ  ެއހެން  ިފަޔވިައ  ސަބުަބ  ަބޔާންޮކްށފިައާވ  ލިއުުމގިައ 

ލިިމޓްެޑެގ ޕްރިައެވޓް  މެރިން  ިރާޢަޔތްނުކެުރވޭނެކަމިާއ،  ފާަރތުން   ޕިްރިސޝަން  ެއސަބުަބަތަކްށ  ުހަށހާަޅފިައވީނަަމެވްސ 

ަވިކކިުރ ަވީޒފާއިން  ެއހެން   ުމވްައަޒުފ  ިފަޔވިައ  ސަބުަބ  ަބޔާންޮކްށފިައާވ  ލިއުުމގިައ  ަވިކކިުރ  ަވީޒފާއިން  ސަބުަބކަަމްށ 

ުހަށހަޅިައ،  ުމވްައަޒފުންެގ ޙައް  ސަބުަބަތކްެއ  ިރާޢަޔްތކެުރވަުމކީ  ގްެއިލގެން ހިނގައިދާނެކަމްެއކާަމިއ،  ެއސަބުަބަތަކްށ  ުޤތްައ 

ަވީޒފާއިން ަޢީލ  ެޖހޭނީ، ޢަބްދުއްރްައޒުާޤ  ަބލަން  ަވިކކުރަުމްށ ފޮނުިވ ސީިޓގިައ އޭނާ   ެއހެންކަމުން، މިމްައަސާލގިައެވްސ 

ނަަމ ެއީއ ަވީޒފިާއްނ  ެއަސބުަބ ޮއްތ ތޯއިާއ، އިަދ ޮއްތ ަވީޒފާއިން ަވިކކިުރ ސަބުަބ ަބޔާންޮކްށފިައވާއުިރ، ޙަޤަީޤުތގިައެވްސ

 "   … ަވިކކުރަުމްށ ެއަކީށގެންާވ ސަބަބްެއޯތކަމިާއ،  

ިމ ިޢާބާރުތން ަބާޔްނކްޮށ ަކނަޑއަޅަާފިއާވީތ، ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ވްެސ ބަަލްނާވީނ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރްތ  

ަމްއ ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަލަ  ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ،  ުހށެަހިޅ  ަވޒާީފިއްނ  ސަަލ 

ަމްއަޗށް    2020ޮއްކޓަޫބުރ    28ަފާރަތށް   ަސބުަބެގ  ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ  ިލުޔުމަގިއ  ޮފުނވަާފިއވާ  ަގިއ 

ަމްއަޗށް   ަސބުަބެގ  އެ  ަކނަޑައަޅްނޖެެހީނ  ޮގެތއް  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ  ބަަލްނޖޭެހަކާމއި،  ިބާނޮކށަްކުމަގިއ 

ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ ފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތް    ެވޭވަކާމިއ، ެއޮގުތްނ ބާަލިއުރިބާނޮކށަްކުމަގިއ ުބަރ

ުވުމްނ  ުއ  ަމާޤުމ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ެއ ަފާރްތ އާަދުކަރުމްނ ެގނިްދަޔ މާަޤުމ ުއުވާމުގިޅެގްނަކާމިއ، 

ަފާރާތއި   ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަވުގީތޮގުތްނ  ަމާޤުމ  ެއްޑިމިންސްޓޭރަޓރެގ  ޗްީފ  އެުފއުްދުނ  އަަލްށ 

ުހށެަހޅި  ަޙާވ ަމްއސަަލ  ަވަޒްނުކުރުމން  ފްެނަވުރ  ަމަސްއަކުތގެ  ަމާޤުމެގ  އެ  ަނަމެވްސ  ުކުކެރުވުނަކާމިއ، 

ްސ ިލބަިފިއާވތީ، ެއަކށެޭނ އެެހން ަވޒާީފެއްއ  )ަހތްދިހަ ިއނަްސްއަތ( އްަށުވެރ ދުަށން ާމުކ  70ަފާރަތށް % 

ެއްއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓަގިއ ެނުތުމން  ޭރްންކެގ ަވޒާީފ  5ަހަމަޖްއަސްނ ަމަސްއަކްތަތެކްއކްޮށ، ީއ.ެއްކްސ  
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ަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް އާަދުކަރމްުނ ެގނިްދަޔ ަމާޤުމ ުއވަިފިއވޭތާޯއިއ، އަަލްށ  

ެއްޑިމިންސްޓޭރަޓރެގ   ޗްީފ  ަފާރާތަމްސއިޫލްއަޔުތ  އެުފއުްދުނ  ުހށެަހިޅ  ަހވުާލުކެރވަިފިއަވީނ  ަމްއސަަލ  ިއ 

ަފާރތްަށ %   ނޯްތާއިއ، ަވުގީތޮގުތ ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަވަޒނުްކުރުމްނ  ެފްނަވުރ  މަަސްއަކުތެގ    70ަމާޤުމެގ 

ާމުކ ަދުށން  ައްށުވރެ  ިއްނަސއަްތ(  ިލުބ)ަހތްދަިހ  ބަަލްނޖޭެހަކުމަގިއ  ްސ  ަވިކުކެރވާިދެނތޯ  ަމާޤުމްނ  ުމން 

 ެދެކެމެވ. 

ނަންބަރު   .8.2 ސަރވިސް    10/ 2008ޤާނޫނު  ގެނުވުނު  )ޖުޑީޝަލް  އަށް  ޤާނޫނު(  ވަނަ    2ކޮމިޝަންގެ 

ކޯޓުތަކުގެ  އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ " 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،   މަޤާމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި  ޗީފް 

" ގެ ދަށުން މައްސަލަ  ގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިން 

 ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ މަޤާމު އުވިފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާ ބުނުން 

ނަންބަރު   .8.2.1 ާޤނޫނު   2008/10ާޤނޫނު  ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  ާޤނޫނު  ) )ޖުޑީޝަލް  އަށް 

ނަންބަރު    2019/11ނަންބަރު   ކޮމިަޝނުގެ    2008/10ާޤނޫނު  ސަރވިސް  )ޖުޑީަޝލް 

ތަކަށްފަހު  ޙުވަނަ އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ ދަށުން ގެނެވުނު އިޞްލާ 2  ާޤނޫނު( އަށް

ާޤނޫނުގެ   މާއްދާ    1-21އެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ވަނަ  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  )ޑިޕާޓްމަންޓް 

 ގެ )ރ( ގައި،އުފެއްދުން( 

އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަންެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުެގ  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން އުފެދޭ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް'

 .ހިމެިނެގްނވެއެެވ ތެރޭަގއި އަްނނަިނިވ ކަންކަން

އެްނމެހައި ކޯޓުތަކުެގ އިދާރީ   އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުެގ ބާރުެގ ދަށުގައި ހިމެނޭދިެވހިރާއްޖޭެގ ޢަދުލު   (1)

އިދާރީ  އެކުލަާވލުމާއި،  ޗީފް   އޮިނަގނޑު  ކޯޓެއްެގ  އެ  ކަންކަން  ަވޒީފާއާބެހޭ  މުވައްޒަފުްނެގ 

ހިްނަގއި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މަތިން  މަޝްަވރާެގ  މުަވއްޒަފުެގ  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ   ުނަވތަ 

 ؛ން ބެލެހެއްޓު
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'... 

މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންާޞފު ާޤއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ  

ދަށުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ  

ނުވަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ޗީފް  ކޯޓެއްގެ  އެ  ކަންކަން  އިސް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެންމެ  އިދާރީ  ތަ 

ޖުޑީަޝލް   އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ބެލެހެއްޓުމަކީ  ހިންގައި  މަތިން  މަްޝވަރާގެ  މުވައްޒަފުގެ 

އޮތްކަމުގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަން އެނގެން

ބާރުގެ ާޤއިމުކުރުމުގެ  އިންާޞފު  މާއްދާގައި  އެ  ހިމެނޭ    ބުރަވެވުނުނަމަވެސް،  ދަށުގައި 

ވަކިމަާޤމެއް   ނުވަތަ  ޖެހޭކަމަށް  ބަދަލުންގެނަން  އޮނިގަނޑަށް  އިދާރީ  ކޯޓުތަކުގެ  އެންމެހައި 

 އުވާލަންޖެހޭކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަދައިން،   .8.2.2 ނަންބަރު  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ސަރވިސް    2008/10ާޤނޫނު  )ޖުޑީަޝލް 

ާޤނޫނު ނަންބަރު  ) ކޮމިަޝނުގެ  ާޤނޫނު  ނަންބަރު    2019/11އަށް   2008/10ާޤނޫނު 

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ  ވަނަ    2  )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ާޤނޫނު( އަށް

ވަނަ މާއްދާ )ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް   1-21ތަކަށްފަހު އެ ާޤނޫނުގެ  ޙުދަށުން ގެނެވުނު އިޞްލާ

)ޖުޑީަޝލް   ވަނަ ނަންބަރުގެ   (1އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އުފެއްދުން( ގެ )ރ( ގެ ދަށުން، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންާޞފު ާޤއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  ދަށުން  

ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ބާރު  އެކުލަވާލުމުގެ  އޮނިގަނޑުތައް  އިދާރީ  ކޯޓުތަކުގެ 

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބުރަވެވޭހިނދު،  ލިބިގެންވާކަމުގައި   

 ަޤިޟއްޔާގައި،   SC-A/48/2014ނަންބަރު 

'މުއައްސަސާއެއްެގ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުެގ ޮގތުން އެތަނެއްެގ އިދާރީ އޮިނަގނޑަށް ޒަމާާނ 

ބަދަލެ  ެގްނނަޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ރިޢާޔަތްކޮށް  ތެރެއިންޙާލަތަށް  ތަޢުލީމީ  އްެގ  މުވައްޒަފުންެގ ޝަރުޠުތަކާއި 

ކޮންމެހެން ބޭނުްނާވ ކަންތައްތަކެއްެގ ދަށުްނ،  މިންަގނޑުތައް އިތުރަށް ަވރުަގދަކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމުެގ ޮގތުން
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ެގންނަްނޖެހޭ ބަދަލެއްެގ ދަށުން އަލަށް ކަނޑައެޅުުނ  އެ މުއައްސަސާއަކަށް އިންތިޒާމީ ޮގތުްނ ކޮންމެހެން

ނުަވތަ މުވައްޒަފުން ތަކެއްެގ ކިބައިަގއި ފުރި ހަމަުނާވ   ޝަރުޠުތަކާއި ތަޢުލީމީ މިްނަގނޑުތައް މުވައްޒަފެއްެގ

ކަނޑައެޅިފައިާވ ޙައްޤެއް ފުރިހަމައަށް ލިބިދިުނމާއެކު، އެފަދަ  ޙާލަތުަގއި، އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް ޤާޫނނުަގއި

ނިމުމަކަށް ޚިދުމަތް  އުޞޫލުތައް  ެގނެިވދާ މުަވއްޒަފުްނެގ  މިންަގނޑުތަކާއި  އިޖުރާއީ  އަދި  މައުޟޫޢީ  ނެ 

އެނިގފައިާވކަމަށް ބެލެޭވ ިނޒާމެއްެގ ތެރެއިން މުަވއްޒަފެއްެގ ޚިދުމަތް ނިމުމަކަށް  ކުރިންސުރެ ބަޔާންކުރެިވ،

ަވނަ މާއްދާއިން ނުަވތަ އެޫންނ   21)ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ    2/ 2008ނަންބަރު   ެގަނއުމަށް ޤާޫނނު

ިވޔަސްމާއްދާ ޢަބްދު އަކުން  އޮތްއިރު،  އެނެގން  ުނާވކަން  ހުރަސްއަޅާފައި  ޤާނޫނު          ޔާމީުނ،  هللاއެ 

ކޮމިޝަުނެގ-އެންޓި އިޝާރާތްކުރެުވުނ   ކޮރަޕްޝަން  އިސްެވ  ަވޒީފާއިން  ކުރެުވނު  އިޝާރާތް  އިސްެވ 

އަދާކުރަމުްނދިޔަ ަވޒީފާއަކުން ަވކިކުރެވިދާެނ ޔާމީން އެ ކޮމިޝަުނގައި   هللاތާރީޚުގައި ަވކިކޮށްފައިަވނީ، ޢަބްދު

ޔާމީން އަށް އެްނިގފައިާވކަމަށް  هللاތަކާއި އުޞޫލުތައް ކުރިންސުރެ ޢަބްދު މައުޟޫޢީ އަދި އިޖުރާއީ މިްނަގނޑު

ާވކަމަށް ބެލެޭވ ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިންކަން މަތީަގއި ބަޔާންކުރެިވދިޔަ އެންމެހާ ކަންކަމުެގ   އަދި އެނިގފައި 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ މުވައްޒަފެއްެގ ޮގތުަގއި  -އެނެގްނ އޮންނާތީ އެންޓި ށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުންމައްޗަ

ޔާމީން އަދާކުރަމުްނދިޔަ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރަންޖެހުުނ  هللاކޮމިޝަުނގައި ޢަބްދު ޔާމީން ހުއްޓައި، އެ هللاޢަބްދު

ބަޔާންކޮށް  ކޮމި ސަބަބުތައް  އެ  ކުރެުވނު  އިޝާރާތް  ނަްނބަރު  އިސްެވ   VV-2011/15 (11ޝަނުެގ 

  2011އޮކްޓޯބަރ    12ޔާމީން،   هللاަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ޗިޓް" ެގ ދަށުން ޢަބްދު  " ެގ(  20211އޮކްޓޫބަރު  

ަވަނ    21)ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ    2008/2ަވޒީފާއިން ަވކިކޮށްފައިަވނީ ޤާނޫުނ ނަްނބަރު   އިން ފެށިެގން

 ނެ ތަނެއް ނެތްކަން އެނެގން އޮްނނައޮތުމެެވ.' ޚިލާފަށް ކަމަށް ބެލެވޭ  މާއްދާއާ

ބަޔާންކޮށް ޢިބާރަތުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަ  ފައިވުމުން،މި  ޖުޑީަޝލް  އޮފް   ށް ޑިޕާޓްމަންޓް 

ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެތަނެއްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް  

ޙާލަތަށް   ތެރެއިންޒަމާނާ  ބަދަލެއްގެ  ގެންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  މުވައްޒަފުންގެ   ރިޢާޔަތްކޮށް 

ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ވަރުގަދަކޮށް  އިތުރަށް  މިންގަނޑުތައް  ތަޢުލީމީ   ަޝރުޠުތަކާއި 

ކޮންމެހެން  ގޮތުން  އިންތިޒާމީ  ކޯޓަކަށް  އެ  ދަށުން،  ކަންތައްތަކެއްގެ  ބޭނުންވާ   ކޮންމެހެން 

ދަލެއްގެ ދަށުން އަލަށް ކަނޑައެޅުނު ަޝރުޠުތަކާއި ތަޢުލީމީ މިންގަނޑުތައް  ގެންނަންޖެހޭ ބަ

އެފަދަ   މުވައްޒަފެއްގެ  ޙާލަތުގައި،  ފުރިހަމަނުވާ  ކިބައިގައި  މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ  ނުވަތަ 
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ާޤނޫނުގައި އެފަދަ   މުވައްޒަފުންނަށް  ލިބިދިނުމާއެކު،  ފުރިހަމައަށް  ޙައްެޤއް  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ގެނެވިދާނެ ންގެ ޚިދުމަތް ނިމުމަކަށްމުވައްޒަފު

 20ޢާއްމު ސިޓީ )  2019/11ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ނަންބަރު   .8.2.3

)ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ  2008/10( ގައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު 2019އޮކްޓޫބަރު 

ގެ    ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  21-1އެ ާޤނޫނުގެ  ލާޙަށްފަހު  ޞް ވަނަ އި  2ާޤނޫނު( އަށް ގެނެވުނު  

ދުލު އިންސާފު ޤާޢިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ ޢަ ވަނަ ނަންބަރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ    1

ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ކޯޓުތަކުގައި ޗީފް  

އެ އިދާރީ  ނުވަތަ  ކަމަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް  ހުންނަންވާނެ  މުވައްޒަފެއް  އިސް  ންމެ 

ޗީފް ކޯޓުތަކަށް  އިސް    ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  އެންމެ  އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި 

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި   "ކޯޓުތަކުގެ  އެމުވައްޒަފުން  އެކުލަވާލާފައިވާ  ޗީފް    ޑިޕާޓްމަންޓުން 

 ވައްޒަފުންގެ މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް މު

ދާއިރާތައް އިންތިޒާމު  ކޯޓުތަކާއި  އިދާރީ  އުޫޞލު"  ހިންގުމުގެ  ހަމަޖެއްސުމުގެ   އެ ތައް 

އިން ފެށިގެން އެ އުޫޞލާ އެއްގޮތަށް   2019އޮކްޓޫބަރު    23ރާކަމަށާއި،  މުކު އްސިޓީއާއެކު ޢާ 

 ގެންދިއުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ. ަޝރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް 

ސިޓީ .8.2.4 ޗީފް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  "ކޯޓުތަކުގެ  ޢާއްމުކޮށްފައިވާ،  އާއެކު 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، 

  1.1ގެ     އުޞޫލު"  ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި،

ކޯޓު  ސީނިއަރ  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި،  އިންތިޒާމްތައް  އެންމެހާ  އިދާރީ  ހައިކޯޓުެގ  'ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

( ރޭންކްެގ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު މިހާރުެވސް ހަމަޖައްސާފައިުވމާއެކު،  5އީ.އެކްސް  )  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ޢަމަލު   ފެށުމާއެކު މިއުޞޫލަށް  މަސް  ކުރަން  މުަވއްޒަފުެގ  އިސް  އިދާރީ  އެފަރާތާ އޫއެކޯޓުެގ  ލިއްޔަތު 
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ހުސްވެއްޖެނަމަ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުެގ    ޙަާވލުކުރެޭވެނއެެވ. ނަމަެވސް އެއްެވސް ސަބަބަކާހުރެ އެމަޤާމު

 '.( ރޭންކު ަގއެެވ3އީ.އެކްސް  )  އެޑްމިިނސްޓްރޭޓަރއިދާރީ އެްނމެ އިސްމުވައްޒަފު ދެން ހަމަޖައްސާނީ، ޗީފް  

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެންމެ   .8.2.5 އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި  ޗީފް  "ކޯޓުތަކުގެ  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

އް ހިންގުމުގެ އިދާރީ  އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތަ

އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު" ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން 

މަާޤ އުޫޞލުގެ  ގެންދިޔަ  އެ  ބަލާއިރު،  އުވިފައިވޭތޯ  ގައި   1.1މު  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އިންތިޒާމްތައް   އެންމެހާ  އިދާރީ  ހައިކޯޓުގެ  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ސީނިއަރ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ފަރާތް 5އީ.އެކްސް  )  ކޯޓު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަާޤމުގައި  ރޭންކްގެ   )

އެކޯޓުގެ އިދާރީ އިސް    ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ގެންދާތީ އެ  އުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު

ރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި  ލުކު ޙަވާ    ފަރާތާޅިމައްސަލަ ހުށަހެލިއްޔަތު  އޫމުވައްޒަފުގެ މަސް

އެ އުޫޞލުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ރައްދުވި ފަރާތުން އެކުލަވާލާފައިވާއޮތުމުން މައްސަލަ  

ހަމައެކިނި   ބުރަނުވެވޭކަމާއި،  އައިސްފައިވާކަމަށް  ބަދަލެއް  އޮނިގަނޑަށް  އިދާރީ  ހައިކޯޓުގެ 

ޔަތުތައް އިތުރުވެންގެންދިޔައީކަމާއި، މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއް

ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމުން، މަާޤމުގެ ޒިންމާ އަދާކޮށްފައިވާކަން 

އެކަމުގެ   އިތުރުކުރުމުން  ޒިންމާތައް  މަާޤމުގެ  ފަރާތުން  އެ  އެނގެންއޮތަތީއާއި، 

ހުށަ މައްސަލަ  ނެތުމުން،  މަސްަޝކުވާއެއްކޮށްފައި  މަާޤމުގެ  ފަރާތުގެ  ލިއްޔަތުތައް އޫ ހެޅި 

 ރުހިފައިވާކަމުގައި ބުރަވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރިކުރުމާމެދު އިތުރު

( ގެ 2011)ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު    R-18/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު   .8.2.6

 ވަނަ މާއްދާގައި،  96

ޢީދާއިރާެގ  ޝަރު  މުވައްޒަފަކު  ޢީދާއިރާެގ ދާއިމީއަންނަިނިވ ޙާލަތުެގ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން ޝަރު'

 .ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވިދާެނއެެވ
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އޮިނަގނޑަށް ނުަވތަ   ކޯޓުެގ ނުަވތަ އިދާރާއެއްެގ ދޫކޮށްލަންޖެހުން: މަޤާމު އުވާލުމާގުޅިގެން ވަޒީފާއިން  ހ( )

ކުރަމުންއައި މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލުމުެގ ސަބަބުްނ    މަސައްކަތަށް ބަދަލު ެގނައުމުެގ ސަބަބުން ނުަވތަ

  އެއިދާރާއަކުން ުނަވތަ އެހެން އެކަށޭނަ އެހެްނ ަވޒީފާއެއް އެ ކޯޓަކުން ުނަވތަ    މަޤާމު އުިވ، ބަދަލުަގއި

ޝަރު ނުަވތަ  އޮފްކޯޓަކުން  ޑިޕާޓްމަްނޓް  ހޯދައިދިނުމަށް  އިދާރާއަކުން  ޖުޑީޝަލް    ޢީދާއިރާެގ 

ހޯދައި ނުދެވިއްޖެަނމަ، މުވައްޒަފު   އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެކަށީެގްނާވ މަސައްކަތެއްކޮށް، ަވޒީފާއެއް

 .ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލަްނޖެހުން

ނުވަތަ ށ(  ) މުވައްޒަފަކު  ކޯޓު  އުނިވެގެން  މަސައްކަތެއް  ގެންދިޔަ  ކުރަމުން  ވަޒީފާއިން    އިދާރާއިން 

އަންނަޝަރު  ދޫކޮށްލަންޖެހުން:  ނިޒާމަށް  ހިންގުމުެގ  ނުަވތަ    ޢީދާއިރާެގ  ސަބަބުން  ބަދަލެއްެގ 

ޤާނޫނެއްެގ ފާސްކުރާ  މަޖިލީހުން  އިދާރާއިން    ރައްޔިތުްނެގ  ނުަވތަ  ކޯޓު  ކުރަމުންދިޔަ  ސަބަބުން 

ދިޔުމުެގ ސަބަބުން ކޯޓެއް ނުަވތަ އިދާރާއެއް ނުަވތަ ކޯޓުން ނުަވތަ އިދާރާއިްނ    މަސައްކަތެއް އުިނެވެގން

ޢީދާއިރާެގ ުނަވތަ ޝަރު  ބައެއް އުާވލުމުްނ، ބަދަލުަގއި އެކަށޭަނ އެހެން ަވޒީފާއެއް އެހެން ކޯޓަކުން

އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް  ދިުނމަށް  ހޯދައި  އެކަށީެގންާވ  ޖު  އިދާރާއަކުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ޑީޝަލް 

 .ހޯދައި ުނދެިވއްޖެނަމަ، މުަވއްޒަފު ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން މަސައްކަތެއްކޮށް، ަވޒީފާއެއް

ކޯޓުެގ ނުަވތަ   ދޫކޮށްލަންޖެހުން:   ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ މުވައްޒަފުން ގިނަވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ނ(  )

އަކަށްފަހު މަޤާމުތައް އަލުން ތަރުތީބުކުރުމުެގ ސަބަބުްނ   އިދާރާެގ މަސައްކަތާއި ަވޒީފާތަކުެގ ދިރާސާ

އެަވޒީފާގައި ޮގތަކަށް   ނުަވތަ  އެހެން  ބޭނުންކޮށްެގން  ޓެކްނޮލޮޖީ  ޒަމާނީ  މަސައްކަތް   ކުރަމުންދިޔަ 

އެކަ ނިންމައި  އިދާރާއަކުން  ނުަވތަ  ކޯޓަކުން  އޮފްކުރުމަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ޖުޑީޝަލް    ން 

އުާވލުމުެގ ސަބަބުްނ، ބަދަލުަގއި އެކަށޭަނ    އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ތަފްޞީލާއެކު ހުށަހެޅުމުން، އެމަޤާމު

  ޢީދާއިރާގެ ުނަވތަ އެއިދާރާއަކުްނ ނުަވތަ އެހެން ކޯޓަކުން ުނަވތަ ޝަރު  އެހެން ަވޒީފާއެއް އެ ކޯޓަކުން

ޑި ދިުނމަށް  ހޯދައި  ޖުޑީޝަލް  ޕާޓްމަންޓްއިދާރާއަކުން  އެކަށީެގންާވ    އޮފް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

 .ުނދެިވއްޖެނަމަ، މުަވއްޒަފު ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން މަސައްކަތެއްކޮށް، ަވޒީފާއެއް ހޯދައި

ދޫކޮށްލަންޖެހުން: ރ(  ) ވަޒީފާއިން  ނެތިގެން  ޤާބިލުކަން  ދެިވ،    ތަމްރީނުެގ  މުވައްޒަފުގެ  ފުރުޞަތު 

ސަބަބުން ނުކުރުމުެގ  ޙާޞިލު  ނަތީޖާ  އެދެޭވ  ދޫކޮށްލަންޖެހުން  އެފުރުޞަތުެގ  ުނަވތަ    މުވައްޒަފު 

 މަސައްކަތަށް ބޭުނންާވ ޤާބިލްކަން ެނތިެގން މުަވއްޒަފު ަވޒީފާއިން  މުަވއްޒަފު އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ

 ދޫކޮށްލަންޖެހެން.

ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް    ނުވަތަ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާ އެހެން ރަށަކަށް  ބ(  )

ޖެހުން  ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން  ެގެނޭވ  ޝަރު  :އުޒުރުވެރިވާ މުވައްޒަފު  ހިްނގުމުެގ ނިޒާމަށް  ޢީދާއިރާ 
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 ރަށަކަށް ނުަވތަ ތަނަކަށް ަވޒީފާ އަދާކުރަން ދިއުމަށް މުަވއްޒަފަކު   ބަދަލެއްެގ ސަބަބުން އެ ބަދަލުކުރެޭވ

އެހެން ަވޒީފާއެއް  އެހެން  އެފެންަވރުެގ  އެރަށަކުްނ  ބަދަލުަގއި  ނުަވތަ   ޢުޒުރުވެރިާވނަމަ،  ކޯޓަކުން 

ޖުޑީޝަލް އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ދިުނމަށް  ހޯދައި  އެކަށީެގންާވ    އިދާރާއަކުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

 .މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުންުނދެިވއްޖެނަމަ،   މަސައްކަތެއްކޮށް، ަވޒީފާއެއް ހޯދައި

ސަބަބުން ޅ(  ) ކުރުމުގެ  އައުޓްސޯސް  މަސައްކަތް  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރި  ވަޒީފާއިން    މުވައްޒަފު  މުވައްޒަފު 

ަވޒީފާއެއް  :ދޫކޮށްލަންޖެހެން    އެމަޤާމު ކުރުމުެގ ސަބަބު  ސޯސް  އައުޓް   މުވައްޒަފަކު އަދާކުރުމަންދިޔަ 

ކޯޓަކުން ނުަވތަ އެއިދާރާއަކުން ނުަވތަ އެހެްނ    އެކަން އެހެންަގއި  ލުބަދަ  އުާވލައި، އެ  ަވޒީފާއެއް 

ނުަވތަ ދިުނމަށް  ކޯޓަކުން  ހޯދައި  ޖުޑީޝަލް   އިދާރާއަކުން  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް    ދިނުމަށް 

ނުދެިވއްޖެަނމަ، މުަވއްޒަފު    އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެކަށީެގްނާވ މަސައްކަތެއްކޮށް ަވޒީފާއެއް ހޯދައި

  .އިން ދޫކޮށްލަްނޖެހުންަވޒީފާ 

އެހެން ކޯޓަކަށް ނުވަތަ    ކޯޓުން ނުވަތަ އިދާރާއިން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުން ބައެއް )ކ(  

ޢީދާއިރާެގ ހިންުގމުެގ ޝަރު   ދޫކޮށްލަންޖެހުން:  އިދާރާއަކަށް ބަދަލުވާއިރު އިތުރުވާ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން

  ސަބަބުން ކޯޓަކުން ނުަވތަ އިދާރާއަކުން ކުރަމުްނދިޔަ މަސައްކަތް ުނަވތަ   ބަދަލެއްެގނިޒާމަށް ެގްނނަ 

ބަދަލުކުރުމުްނ، އިދާރާއަކަށް  ނުަވތަ  ކޯޓަކަށް  އެހެން  ބައެއް  ބަދަލުިވ   މަސައްކަތުން  އެމަސައްކަތް 

އެމަސައްކަތްކުރި އިދާރާއަކަށް  ނުަވތަ  އިތުރު   ކޯޓަކަށް  ބަދަލުކުރެޭވއިރު  ާވ މުވައްޒަފުން 

މުަވއްޒަފުްނނަށް، ބަދަލުަގއި އެކަށޭނެ އެހެން ަވޒީފާއެއް އެ ކޯޓަކުން ުނަވތަ އެއިދާރާއަކުން ުނަވތަ  

ކޯޓަކުން ދިނުމަށް  އެހެން  ހޯދައި  އިދާރާއަކުން  އެހެން  އޮފް  ނުަވތަ  ޖުޑީޝަލް    ޑިޕާޓްމަންޓް  އޮފް 

ދައި ނުދެވިއްޖެަނމަ، މުވައްޒަފު  މަސައްކަތެއްކޮށް، ަވޒީފާއެއް ހޯ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެކަށީެގްނާވ

 '.ދޫކޮށްލަްނޖެހުން ަވޒީފާއިން

ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އިސްވަބާޔަންކުރެވުނު ފަދައިން "ކޯޓުތަކުގެ    މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން

މަޤާމުގެ   މުވައްޒަފުންގެ  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި  ޗީފް 

ތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމު

 އައިސްފައިވާކަމަށް  ބަދަލެއް  އޮނިގަނޑަށް  އިދާރީ  ހައިކޯޓުގެ  ގެދިވެހިރާއްޖޭ އުޞޫލު" ގެ ދަށުން  

އުޞޫލުން  ބުރަނުވެ އެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވޭތީއާއި،  މަާޤމުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބުރަނުވެވޭތީ،   އައިސްފައިވާކަމަށް  ބަދަލެއް  އިތުރު  ފިޔަވައި    ދާއިރާގެ   ަޝރުޢީއިތުރުވުން 
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މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ވަނަ    96ގެ    2011  ގަވާއިދު  މުވައްޒަފުންގެ

 ނުދެކެމެވެ. ޙާލަތެއް މެދުވެރިފައިވާކަމަށް 

އެ ފަރާތުން އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ .8.2.7

ގެ ޙާލަތުގައިކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި    (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ    މަާޤމު އުވުމާގުޅިގެން

ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު  ، ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަލާއިރު،  ގޮތަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ 

2011/HC-A/89  ާ؛ވަނަ ނަންބަރުގެ )ނ( ގައި  4ހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  ަޤިޟއްޔާގެ ފ 

]ިވޔަފާރީެގ ނަފާ ހޯދުމުެގ ޮގތުން ހިްނާގ ކުންފުނިތަކުގައި، އެކުންފުނިތައް ހަރުދަނާކޮށް، ނަފާ އިތުރުާވޭނ  

ކު  ޮގތެއްެގމަތިން ހިްނުގމަށްޓަކައި ުނަވތަ ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން ފަދަ ކަމަކަށްޓަކައި މުަވއްޒަފަ

މެދުެވރިެވދާނެކަމަށް  ޙާލަތު(  )ރިޑަންޑަްނސީެގ  ޙާލަތެއް  ދޫކޮށްލަންޖެހޭފަދަ  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުަވތަ 

އެފަދަ  އެކަމަކީ  ނެތްނަމަ  ދޫކުރެެވން  މުަވއްޒަފުން  ޙާލަތެއްގައި  މިފަދަ  އަދި  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި، 

ފުީނެގ ިވޔަފާރިއަށް ހީނަރުކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ  ކުންފުނިތަކުެގ ިވޔަފާރިއަށް ހުރަސްތަކެއް މެދުެވރިެވ، ކުން

ސަބަބެއްކަމުަގއި ޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭކަމާއި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނަގއި ެވސް އަދި އެ ޤާނޫުނެގ ދަށުން ހެދިފައިާވ 

ަގާވއިދެއްގައި ެވސް "ރިޑަންޑަްނސީ" އާއި ގުޅޭޮގތުން އެއްެވސް އުޞޫލެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ުނިވނަމަެވސް،  

ސަބަބެއްކަމުގައި    އަދި އެކަށީެގްނާވ  ަވކިކުރަން  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތަކީ  ެގ  "ރިޑަންޑަްނސީ" 

ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްަނމަެވސް، ިވޔަފާރީެގ ނަފާހޯދުމަށް ހިންޭގ ކުންފުނިތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް ނުަވތަ  

ަވއްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެަނމަ، އެފަދަ  ކުންފުނީެގ މާލީ ޙާލަތު ދަށްުވންފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިެވެގން މު

ޙާލަތުަގއި މުވައްޒަފަކު ުނަވތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާ ަވކިކުރުމަކީ، މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިްނ  

 ަވކިކުރުމަށް އޮތް އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްކަމުަގއި ބެލެިވދާނެކަމާއި، ނަމަެވސް މި ސަބަބަށްޓަކައި މުވައްޒަފަކު 

ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާ ކުރުމުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުެވރިެވފައިޭވތޯއާއި، އެކަްނ ކޮށްފައިަވީނ  

ކަނޑައެޅިެގްނ  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުަވތަ  މުަވއްޒަފަކު  ަވކި  މިއީ  އަދި  ހެޔޮނިޔަތުގައިތޯއާއި،  ކުންފުނީެގ 

ކޮ ަވކިކުރުމަށްޓަކައި  ބޭއިްނސާފުން  ަވޒީފާއިްނ  ަވޒީފާއިން  އަދި  ނޫްނތޯއާއި،  ނުަވތަ  ކަމެއްތޯ  ށްފައިާވ 

ަވކިކުރާނެ މުަވއްޒަފުން ކަނޑައެޅުނު ޮގތަކާއި، އެ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ިނންމި ިނންމުމުަގއި  

ޢަދުލުެވރިކަމާއި   ޢަދުލުވެރިކަން   (substantive fairness)މައުޟޫޢީ             އިޖުރާއީ 

(procedural fairness)  ] .ޤާއިމުކޮށްފއިޭވތޯ ބަލާ އެކަންކަން ކަށަވަރުާވން ޖެހޭެނއެެވ 
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މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އިސްވެދެންނެވުނު ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 

ގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން    (redundancy)އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރިޑަންޑަންސީ  

ަޤިޟއްޔާގެ    HC-A/180/2011ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 ؛ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި  3ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 

ތަކުން މުަވއްޒަފުްނ  ] ...ިވޔަފާރިއަށް ނުަވތަ އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިާވ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި، ކުންފުނި

މަދުކުރުމުެގ ބޭުނމުަގއި ނުަވތަ ކުންފުްނޏަށް ނަފާ އިތުރުާވނެ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރާ  

ކުރުމުގައި، ރިޑަންޑަންޓްާވ މުވައްޒަފުްނ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމުެގ ކުރިްނ، މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާ  

ޢަދުލުެވރިކުރުުވމަށް ޢަދުލުެވރިކަމާއި ކުރުން  މައުޟޫޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ަވޒީފާދޭ  ުނަވތަ  ޓަކައި 

(substantive fairness)    ްއިޖުރާއީ ޢަދުލުެވރިކަނ(procedural fairness)    ިޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައ

އިނިގރޭސިިވލާ ފިޔަވަޅުތަކެއް،  އަޅަންޖެހޭ  ނުަވތަ  ޮގތްތަކެއް  ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ  ތް،  އެކުންފުންޏަކުން 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ   މުޖުތަމަޢުތަކުން  ދިމިޤްރާތީ  ހުޅުިވެގްނާވ  ފަދަ  ިނއުޒީލަްނޑް  އަދި  އޮސްޓްރޭލިއާ 

އޮފް   ޓަރމިނޭޝަން  ެގ  )އައި.އެލް.އޯ(  އޮަގނައިޒޭޝަން  ލޭބަރ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޤާނޫނުތަކުގައާއި، 

ކޮންެވންޝަން   ޓަރމިނޭޝަން  158)ނަންބަރު    1982އެމްޕްލޯއިމަންޓް  އާއި  އެމްޕްލޮއިމަންޓް  (  އޮފް 

ކަނޑައެޅި  166)ނަންބަރު    1982ރެކޮމެންޑޭޝަން   މުޢާހަދާތަކުަގއި  ބައިނަލްއަޤްާވމީ  ކަމާގުޅޭ  ފަދަ   )

 ބަޔާންކޮށްފައިާވކަމާއި... [

 ފާހަކުރެވެއެވެ.  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަން

)ުޖީޑޝަލް    10/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  ތަަކްށ ރާިޢޔްަތުކާރިއުރ،  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ަކްނަތްއ  .8.2.8

  10/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ    11/ 2019ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ ާޤޫނުނ )ައްށ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  

ަވނަ އިޞާްލުޙ ެގަނުއުމެގ ާޤޫނުނ( ގެ    2  )ުޖީޑޝްަލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ ާޤޫނުނ( އްަށ 

ިއޞާްލ ެގެނުވނު  ެއުޙަދުށްނ  އޮފް    21- 1ާޤޫނުނެގ    ަތކަށްފުަހ  )ިޑޕްާޓަމްނޓް  ާމއާްދ  ަވނަ 

ުޖީޑޝްަލ ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނ އެުފއުްދްނ( ގެ )ރ( ަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ އާަދުކަރުމން  

ަފރުާތން   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެނތީަތާއިއ،  ަބާޔްނކޮށަްފއި  ުއވަާލްނޖޭެހކަަމްށ  ަމާޤުމ  ެގނިްދަޔ 

ފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ  "ކޯޓުތަކުގެ ޗީެއކަުލވާލަާފިއާވ  
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އިންތިޒާމު އިދާރީ  ހިންގުމުގެ  ދާއިރާތައް  ކޯޓުތަކާއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،  ތައް މަާޤމުގެ 

މު  ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޫޞލު" ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ މަޤާ 

ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ  އެ އުޫޞލު،  އުވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު

  ، މަާޤމު އުވާލަފައިނުވާތީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެއް ގެނެސް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ މަާޤމު އުވާލެފައިވާކަން އެނގެންނެތަތީއާއި،  

ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާބަޔާނަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހި،  ވަޒީފާދޭ 

ބުރަނުވެވޭތީއާއި،   ދިއުންކަމުގައި  އުވިގެން  މަާޤމު  އެ  އިތުރުކުރުމަކީ  ޒިންމާތައް  މަާޤމުގެ 

ޒިންމާތަ މަާޤމުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  އުޞޫލުގެ  އް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ހުށަހެކުރެއިތުރު މައްސަލަ  ވެސް  ފަހުން  ދެމިހުރިކަން ޅިވުނު  މަާޤމުގައި  ފަރާތުން   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެ ފަރާތުގެ މަާޤމު    އެނގެންއޮންނާތީ،

 އެވެ. ވެއުވުމުން، ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތު މެދުވެރިވެގެން ކަމުގައި ބުރަނުވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .8.3 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ    ހައިކޯޓުގެ  މައްސަލަ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ޗީފް 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާ ބުނުން ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ވަގުތީގޮތުންކަމަށް  

އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނު .8.3.1 ޖުޑީޝަލް  އޮފް  އެކުލަވާލާފައިވާ  ޑިޕާޓްމަންޓް  ޗީފް ން  "ކޯޓުތަކުގެ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،  

ވަނަ   1ތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު" ގެ  ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމު

  ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި

ރިއަރ ކޯޓުތަކާއި، އަތޮޅުތަކުެގ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުަގއި މިހާރު  'މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ސުޕީ

)ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ ޤާޫނނު(   10/2008އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނަކީ ޤާޫނނު ނަންބަރު    ތިބި

އިސްލާޙު ެގަނއުމުެގ ޤާޫނނުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި އެކޯޓުެގ ުނަވތަ އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއެއްެގ ޗީފް    ަވނަ  2އަށް  

މަސްއޫލިއްޔަތު ަވުގތީ ޮގތުން ޙަާވލުކުރެޭވ އެކޯޓެއް ނުަވތަ އެ ދާއިރާެގ އިދާރީ އެްނމެ   ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ އެ

ޮގތުން ހަމަޖެހިެގްނދާެނއެެވ. މިޮގތުން ކޯޓުެގ ނުަވތަ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާެގ   އިސް މުވައްޒަފުެގ ޮގތުގައި ަވުގތީ



 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް
 VTR/2020/215މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުނާ މުޙައްމަދު 
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ސް، އެމުަވއްޒަފުްނ މަސައްކަތްކުރައްާވ މަޤާމުެގ ަނމަކަށް،  ހަމަޖެހުނަ އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފު ކަމުގައި

 އަސަރެއް ނުކުރާނެއެެވ.'  ދަރަޖައަކަށް ުނަވތަ އުޖޫރައަކަށް މިބަދަލުެގ ސަބަބުން

 މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަކަމާއި، އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި، 

ކޯޓް   ތިބި  ތަކުގައި  ކޯޓު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން، އެކޯޓުތަކުެގ އިދާރީ އެންމެ އިސް މުަވއްޒަފުެގ 'މިހާރު 

ފެށިެގން    ލިއްޔަތާއޫމަސް  ތާރީޚުން  އެމުަވއްޒަފުްނެގ    6ޙަާވލުާވ  މުއްދަތަށް  ދުަވހުެގ  މަސް  )ހައެއް( 

މިްނވަރަށް  އެޮގތުން މަސައްކަތުެގ ފެންަވރު ބެލުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިާވ    .މަސައްކަތުެގ ފެްނވަރު ބެލޭެނއެެވ

އަސާސީ    ާވމިނިސްޓްރޭޓަރުްނެގ ޝަރުޠުެގ ޮގތުގައި ކަނޑައަޅާފައި   ސް ހޯދައި، މި އުޞޫލުަގއި ޗީފްމާކު

އެ އެޑްމިިނސްޓްރޭޓަރުން  ކޯޓު  ފުރިހަމަާވ  ޗީފް   ޝަރުޠު  ކޯޓުތަކުެގ  މަސައްކަތްކުރަމުްނދާ  މުވައްޒަފުން 

އަދި ހިޖުރަކުރާނެއެެވ.  މަޤާމަށް  މަސައްކަތުެގ    މިއުޞޫލުެގ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުްނެގ  ޤާއިމުކުރެޭވ  ދަށުން 

އެޑްމިިނސްޓްރޭޓަރުްނ   ސް ލިބޭ ކޯޓުއިްނސައްތަ އަށްވުރެ މަދުން މާކު  70ފެންވަރު ބެލުމުެގ ިނޒާމުން  

ޝަރުޠު    ނުަވތަ މި އުޞޫލުގައި ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުްނެގ ޝަރުޠުެގ ޮގތުަގއި ކަނޑައަޅާފައި އަސާސީ

  ކޯޓު އެޑްމިިނސްޓްރޭޓަރުން ޝަރުޢީ ދާއިރާެގ މުވައްޒަފުންެގ ޤަާވޢިދާ އެއްޮގތަށް ަވޒީފާއިން ފުރިހަމަ ުނާވ  

 '.ދޫކޮށްލެޭވެނއެެވ

ވަނަ މާއްދާގެ    1.1ބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަކަމާއި، އަދި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އުޞޫލުގެ  ޢިމި  

 )ށ( ގައި، 

އެންމެހަ  އިދާރީ  ހައިކޯޓުެގ  ކޯޓު އިންތިޒާމު  އި'ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ސީިނއަރ  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި،  ތައް 

( ރޭންކްެގ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު މިހާރުެވސް ހަމަޖައްސާފައިުވމާއެކު،  5އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ )އީ.އެކްސް  

މަސް މުަވއްޒަފުެގ  އިސް  އިދާރީ  އެކޯޓުެގ  ފެށުމާއެކު  ކުރަން  ޢަމަލު  އެފަރާތާ އޫމިއުޞޫލަށް  ލިއްޔަތު 

އެެވ. ނަމަެވސް އެއްެވސް ސަބަބަކާހުރެ އެމަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުެގ  ޙަާވލުކުރެޭވނެ 

 ( ރޭންކު ަގއެެވ.' 3އިދާރީ އެްނމެ އިސްމުވައްޒަފު ދެން ހަމަޖައްސާނީ، ޗީފް އެޑްމިިނސްޓްރޭޓަރ )އީ.އެކްސް  

 އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިރުމި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މަޤާމުގައިކަމާއި،   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ  ކޯޓު  ސީނިއަރ  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި،  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން    1އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އުޞޫލޫގެ  

ނަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން  އަތޮޅުތަކުގެ ޖުޑީަޝލް ދާއިރާތަކުގައި މިހާރު ތިބި

ލާޙު ގެނައުމުގެ  ްޞއި   ވަނަ  2)ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ާޤނޫނު( އަށް    10/2008
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 ާޤނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެކޯޓުގެ ނުވަތަ އެ ޖުޑީަޝލް ދާއިރާއެއްގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ 

ދާއިރާގެ އިދާރީ އެންމެ އިސް  މަސްއޫލިއްޔަތު ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުކުރެވޭ އެކޯޓެއް ނުވަތަ އެ  

ގޮތުން ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ   މުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައި ވަގުތީ

އިންތިޒާމު ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ތައް  ހުށަހެޅި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިކަމާއި، އެ    1.1ހަމަޖައްސާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ އުޞޫލުގެ  

އިންތިޒާމު އެންމެހާ  އިދާރީ  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، މާއްދާގައި  ތައް 

( ރޭންކްގެ މަާޤމަށް މުވައްޒަފަކު މިހާރުވެސް  5ސީނިއަރ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ )އީ.އެކްސް  

ޢަމަލު   މިއުޞޫލަށް  އިސް ހަމަޖައްސާފައިވުމާއެކު،  އިދާރީ  އެކޯޓުގެ  ފެށުމާއެކު  ކުރަން 

މަސް އެ އޫމުވައްޒަފުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް  އެފަރާތާ  ލިއްޔަތު 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ވަގުތީގޮތުންކަމަށް  ހަވާލުކުރެވޭނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

މަސް މުވައްޒަފުގެ  އިސް  އިދާރީ  ފަރާތާ  ލިއޫ ހައިކޯޓުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އްޔަތު 

 ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ވަގުތީގޮތުން ކަމުގައި ބުރަނުވެއެވެ.  

)ހަތްދިހަ އިންސައްތަ(    70މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް %  .8.4

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާ ބުނުން ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް  ސް ލިބުމުން މަޤާމުން  އަށްވުރެ ދަށުން މާކު

މަާޤމު  .8.4.1 ގެންދިޔަ  އާދާކުރަމުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

  07ވޭހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި  ވެއުވިފައިވާކަމަށް ބުރަނު

އެނގެންއޮންނާތީ   2011ފެބުރުވަރީ   ގޮސްފައިވާކަން  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  އިން 

ފަރާތަކީ،   ހުށަހެޅި  ާޤނޫނުގެމައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   13  ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ވަކި ވަޒީފާގެ  ފަރާތެއްކަ  ފަދައިން  ހުރި  ވަޒީފާއެއްގައި  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  ން  މުއްދަތެއް 

 ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިންނާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އޮންއެނގެން

 ން އެނގެންއޮވެއެވެ. މުއްދަތުގައިކަ ވަގުތީ ވަޒީފާގެ ވާބަޔާންކޮށްފައި މާއްދާގައި ވަނަ 14
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ބަހުސްގެބޭނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،   .8.4.2

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އިން  

އްޒަފުންގެ  އެކުލަވާލާފައިވާ "ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވަ 

އިންތިޒާމު އިދާރީ  ހިންގުމުގެ  ދާއިރާތައް  ކޯޓުތަކާއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،  ތައް މަާޤމުގެ 

ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ މަާޤމު  ގެ  ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޫޞލު"  

ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހި  1.1ގެ  އުވުމާ ގުޅިގެންކަމަށްބަލައި، އެ އުޞޫލު 

މަސް މުވައްޒަފުގެ  އިސް  ފަރާތާއޫއިދާރީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހުން ލިއްޔަތު  ޙަވާލުކުރާ   

އަ ފަރާތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙަފެށިގެން  މަޤާމެއް  ކަމުގައި ވާއު  ލުކުރެވުނީ 

ފަރާތުގެ  ބެ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ލިކަމުގައިވީނަމަވެސް، 

  މައްސަލަ   ލިއްޔަތުއޫ މަސް  މުވައްޒަފުގެ  އިސް  އިދާރީ  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ފާއިތުވި    3ކުރެވުނުތާ  ޙަވާލު  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި ދިގުމުއްދަތެއް  މަސްދުވަހަށްވުރެ  )ތިނެއް( 

އެނގެންއޮންނާތީ،   ވެސް  ފަހުންކަން  ޙާލަތުގައި  ވަޒީފާއިން މި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ާޤނޫނުގެ   ބަޔާންކޮށްފައި ވަޒީފާގެ ވަގުތީ   14ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ މާއްދާގައި 

 ވެއެވެ.ރަނުވުމުއްދަތުގައިކަމަށް ބު

އެ  .8.4.3 ތަބާނުވާނަމަ  މިންގަނޑުތަކަށް  އަޚްލާީޤ  މަސައްކަތުގެ  ތަބާވާންޖެހޭ  މުވައްޒަފަކު 

 2008/2މުވައްޒަފަކާމެދު އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ކަމާއި،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ  19)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

 ، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި

)ސާދަ(   14ނަޭޞޙަތްތެރިވުމާއި ލިޔުމުން އިންޒާރުދިނުމާއި ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތުން  

މަާޤމަކަށް މުވައްޒަފު  ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުވުމާއި ހުރި މަާޤމަށްވުރެ ދަށް  

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިމެނޭކަން،  އަށް    19  ާޤނޫނުގެ  ބަދަލުކުރުން  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
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ވަނަ މާއްދާއަށް   21  މާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެރިޢާޔަތްކުރުމުން އެނގެން އޮންނަކަ

ނުވަތަ   ާޤބިލުކަން  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ  އަޚްލާީޤ ރިޢާޔަތްކުރުމުން  މަސައްކަތުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅިނަމަވެސް،   19ާޤނޫނުގެ    މިންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެ

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ާޤބިލުކަން  

ން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުމުގައި ޢަދުލުވެރި  އެ މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި ނެތުމަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއި

ސަބަބުތަކެއްކަ އެކަށީގެންވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނުވަތަ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އެނގެންއޮތްއިރު،  ން 

މާއް   19ާޤނޫނުގެ   ހުށަހެޅި ދާވަނަ  މައްސަލަ  އިޞްލާޙީފިޔަވަޅެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ގައި 

ތެރެއިން   ށްފަރާތަ މައްސަލައިގެ  މި  އަޅާފައިވާކަން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

  ވަޒީފާގެ   ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   13  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭއެނގެންނެތްއިރު،  

  14  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  މުވައްޒަފެއް،  ހުރި  ވަޒީފާއެއްގައި  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  މުއްދަތެއް  ވަކި

އެ    ހަމަވުމަށްފަހު،  މުއްދަތު  ވަގުތީ  ވަޒީފާގެ  ވާފަދައިންބަޔާންކޮށްފައި   މާއްދާގައި  ނަވަ

އެ މު ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދައްވެގެން  ާޤބިލުކަން  މަސައްކަތުގެ  ވައްޒަފެއްގެ 

ަޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ފިޔަވަޅު   19މުވައްޒަފަކަށް  އިޞްލާޙީ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ފަހުވެސް، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާާޤއި ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން ރަނގަޅު ށްމައެޅު

ސަބަބެއް  ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ  ނުކުރާކަމުގެ  އަދާ  ޒިންމާ  އޭނާގެ  ގުޅިފައިވާ  ހިންގުމާ 

ފަރާތަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގެންއޮންނާތީ،  ޒިންމާ މެދުވެރިވެގެނަކަން  މަާޤމުގެ  ށް 

އި  އެކަން  ފުރަތަމަ އަދާނުކުރެވޭނަމަ،  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ޞްލާހުކުރުމަށް 

ލާޙީފިޔަވަޅު  ްޞކުރަންޖެހޭކަމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިްޞލާޙީފިޔަވަޅު އެޅުންކަމާއި، އި 

ބުރަނުވެ ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ނުލައި،    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ހިނދު،  ވޭ އެޅުމަކާ 

އިޞްލާޙީފިޔަފަދައިން   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ވަޅު މައްސަލަ 

މައްސަލަ  ވަޒަންކުރުމުން  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މަާޤމުގެ  އެނގެންނެތަތީ،  އަޅާފައިވަކާން 

ލިބުމުން މައްސަލަ  ސް  )ހަތްދިހަ އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ދަށުން މާކު  70ހުށަހެޅި ފަރާތަށް %
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ާޤނޫނުގެ  ހުށަހެ ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް  ވަކިކުރުމަށް   21ޅި  ވަޒީފާއިން  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 މަށް ބުރަނުވެއެވެ. ކަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެފައިވާ

،  ވަނީއިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި .8.5

ާޤއިމު ޢަދަލުކުރިކަން  މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކަމުގައި  މުވައްޒަފަކު  ނުކޮށް 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ޢަދުލުވެރިކަން   .9 އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

، އިސްވެފަހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ބަލާއިރުާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  

  ޗީފް   އުފެއްދުނު  ލަށްކަމަށާއި، އަދި އަ )ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތް(  އެ ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ މަާޤމު އުވުމުން  

  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މަާޤމުގެ  ،ހަވާލުކުރެވި  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސްއޫލިއްޔަތު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ

  ލިބުމުން   ސްމާކު  ދަށުން   އަށްވުރެ(  އިންސައްތަ  ހަތްދިހަ )  70%  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒަންކުރުމުން

މުވައްޒަފަކު    ވެސް  ޙާލަތުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަތީ، މި ދެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން(    21)ވަޒީފާއަބޭހޭ ާޤނޫނުގެ  

ކޮށްފައިވޭތޯ  އިޖުރައީ ޢަދުލުވެރިކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޤާއިމުވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކޭހިނދު،  

 ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކުމުވައްޒަފަ  ޙާލަތުގައި  ގެ(  redundancy)  ރިޑަންޑަންސީ .9.1

 ކޮށްފައިވާތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު، ޤާއިމު(  procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ

ގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ   (redundancy)  ޑަންޑަންސީރި .9.1.1

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   (procedural fairness)ފަރާތުން 

ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ޢާންމު ޙާލަތްތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ އަންނަނިވި އިޖުރާޢަތުތައް ވަޒީފާދޭ 

ފުރިހަމަކޮށްފައި  ނަންބަރު  ފަރާތުން  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   HC-A/180/2011ވާނަމަކަން 
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ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( އިން އެނގެން އޮންނަކަން   3ަޤިޟއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ އިްޤތިާޞދީ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން، ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި ތިބި  .1

ކުންފުނީގެ  މުވައްޒަފު ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން،  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  ންތަކެއް 

 ؛މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން

ކުންފުނީގެ   .2 ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ބަޔަކު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ 

އި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގަ

 ؛އުޞޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން

ވަކިކުރެވޭނީ، ރިޑަންޑަންސީއަކީ   .3 ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން 

ވަކިކުރެ ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  އެކަށީގެންވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވޭފަދަ 

ވަކިކުރެވޭ   ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ބަލައިގެންކަމަށްވުމާއެކު،  ސަބަބެއްކަމަށް 

ކުރީން  ވަކިކުރުމުގެ  ާޤނޫނުގެ  ، މުވައްޒަފު  ދަށުން    21ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ސް  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓި   22ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް، އެ ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ    25ނުވަތަ އެ ާޤނޫނުގެ  

 ؛ދީފައިވުން

ޢިނާޔަތްތަކެއް   .4 ޚާއްަޞ  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްވެގެން 

ލިބިދެވޭނެގޮތާއި   ޢިނާޔަތްތައް  އެ  ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،  ކުންފުނިން  ދިނުމަށް 

 ތައް ކުރިން ކަނޑައެޅި، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިފައިވުން. މިންގަނޑު
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ކަނޑައެޅުމަށްޓައި،  ނުވޭތޯ  ނުވަތަ  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން 

 ތުތަކަށް ވަކިވަކިން ނަޒަރުކޮށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިޖުރާއަ

 20)  ސިޓީ  ޢާއްމު  2019/11  ނަންބަރު  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ންޓްޕާޓްމަޑި .9.1.2

  ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް)  2008/10  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ގައި،(  2019  އޮކްޓޫބަރު

 1  ގެ(  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  21-1  ާޤނޫނުގެ  އެ  ލާޙަށްފަހުްޞއި  ވަނަ   2  ގެނެވުނު  އަށް(  ާޤނޫނު

 ހިމެނޭ   ދަށުގައި  ބާރުގެ  ޤާޢިމުކުރުމުގެ  ފުާޞއިން   ދުލުޢަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަރުގައިނަން  ވަނަ

 ޗީފް  ކޯޓުތަކުގައި  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  ހިންގައި  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި  އިދާރީ   ކޯޓުތަކުގެ

  ކަމަށް  ހުންނަންވާނެ  މުވައްޒަފެއް  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  ނުވަތަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް

 މުވައްޒަފުން   އިސް އެންމެ އިދާރީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި ޗީފް ކޯޓުތަކަށް ންކޮށްފައިވާތީ،ބަޔާ

 ޗީފް   ގެކޯޓުތަކު"   އެކުލަވާލާފައިވާ  ޑިޕާޓްމަންޓުން  އެ   ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،   މަޤާމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ   އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި

 ސިޓީއާއެކު އެ" އުޫޞލު  ހަމަޖެއްސުމުގެ  ތައްއިންތިޒާމު އިދާރީ  ހިންގުމުގެ   ދާއިރާތައް ތަކާއިކޯޓު

މަާޤމު މުކުރާކަމުއްޢާ ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އުޫޞލުގައި  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުންނާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް   އެވުނޭކަމުގައި 

ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ    ރިޑަންޑަންޓްކޮށް   މުވައްޒަފުންތަކެއް  ތިބި  ވަޒީފާގައި  ކުންފުނީގެ  ގެންނަ 

ކުރިން   ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން،  ވަޒީފާއިން ޢާއްމުކުރުމުގެ  އުޞޫލު  އިސްވެބާޔަންކުރެވުނު 

ގައި އެ  2019އޮކްޓޫބަރު  20މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަން އެނގެންނެތްއިރު،  

ސަލަ  ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާތީ، މައް   2019އޮކްޓޫބަރު    23އުޫޞލު ޢާންމުކުރުމަށްފަހު،  

ފަރާތުގެ   ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފު   ތިބި  ވަޒީފާގައިރައްދުވި  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  ންތަކެއް 

 ކަމަށް ބުރަނުވެއެވެ. ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން، މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވާ



 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް
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ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން ވަނަ ބާބުގައި،    8ގެ    2011ގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ަޝރުޢީދާއިރާ .9.1.3

ދޫކޮށްލުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އިސްވެބާޔާންކުރެވުނު އުޫޞލުގައި ވެސް 

މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،  ގޮތް  ޢަމަލުކުރެވޭނެ  މުވައްޒަފުނާމެދު  ދޫކޮށްލެވޭ  ވަޒީފާއިން 

ފަރާތުގެ   ވަޒީފާއިން  ސަބަބުން  ޑަންޑަންޓްވުމުގެރި  ބަޔަކު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ރައްދުވި 

އުޞޫލުތަކަކީ ވަކިކުރުމުގަ   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ އިޖުރާއަތުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  އި 

 ކަމަށް ބުރަވެއެވެ. ކޮބައިކަން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވާ

( ސިޓީގައި، 2020ލައި  ޖު  23)   A/2020/35-198މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު   .9.1.4

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފައިން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް   2020އޮގަސްޓު    01

ފޮނުވާފައިވަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ( ސިޓީގައި، މ2020ައޮކްޓޫބަރު    28)  A/2020/97-198ނަންބަރު  

 2020އޮކްޓޫބަރު    31ކަމުގައިވާ  )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ހަމަވާ ތާރީޚު  03ވަޒީފާއިން  

ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،  ގައިކަމަށް 

 22 ާޤނޫނުގެ އެ މުވައްޒަފުންނަށް، ވަކިކުރެވޭ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ  21 ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ

 ދީފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. ސްނޯޓި  ދޭންޖެހޭ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ

މަ .9.1.5 ފަދައިން،   ބަޔަކު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  އްސަލައިސްވެފާހަގަކުރެވުނު 

 ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ

 ކުރިއާލައި  މުވައްޒަފުންނަށް  ކޮބައިކަން   އުޞޫލުތަކަކީ  އިޖުރާއަތުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ

ވަޒީފާއާބެހޭ އަންގާފައިވާކަ ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މާއި، 

 މައްސަލަސްދީފައިވާކަމަށް ބުރަވެވުނުނަމަވެސް،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓި  22ާޤނޫނުގެ  

 ވަޒީފާއިން   ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  މުވައްޒަފުންތަކެއް   ތިބި  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ   ރައްދުވި 

ރަނުވެވޭތީ، ބު  އަންގާފައިވާކަމަށް  ކުރިއާލައި   މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން،
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މުވައްޒަފަކު ޙާލަތުގައި  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީ   ރިޑަންޑަންސީގެ  އިޖުރާއީ ކުރަންޖެހޭ  ާޤއިމުފާއިން 

 ކޮށްފައިވާމުގައި ބުރަނުވެއެވެ. ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމު 

  ވަޒީފާއިން   ކުމުވައްޒަފު  ވަނަ މާއްދަގެ ދަށުން  21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ނެތުމުން    ާޤބިލުކަން  މަސައްކަތުގެ .9.2

( procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން   ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމުގައި

 ކޮށްފައިވާތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު،ޤާއިމު

 ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  21  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .9.2.1

 ކަނޑައެޅޭނީ  ާޤއިމުވެފައިވާކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ނިންމުމުގައި،  ވަޒީފާދޭފަރާތަކުން

ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަކަމާއި، އެއީ، އެ   ގޮތުގެމަތިން  އަންނަނިވި  ކުޑަމިނުން  އެންމެ  ވަޒީފާދޭފަރާތުން

 ؛މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން

ރަނގަޅުނޫންކަމަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު   .1

ތަފްސީލަކާއެކު(   ހުރިހާ  ހުންނަ  ދެވެން  )އޭރަކު  ސަބަބުތައް  ފެންނަ  ވަޒީފާދޭފަރާތަށް 

ވަޒީފާދޭފަރާތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގައި، އެކަންކަމާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު އެ 

 ؛މުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށްފަހު

ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު   .2

މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ކޮބައިކަން  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  އެޅިދާނެ  ނުވަތަ  ކަންތައްތަކަކީ  ކުރެވިދާނެ 

 ؛އެނގުމަށްފަހު

އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ދެވޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި، އެކަނޑައެޅި   .3

މު އެ  ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަމުއްދަތަކާއި.  އެކަމެއް  ތެރޭގައި  މުވައްޒަފަކު  ،  އްދަތުގެ  އެ 

 ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން އެ މުވައްޒަފަކަށް އެނގުމަށްފަހު
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އެންގުނު   .4 މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ވަޒީފާދޭފަރާތުން  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް  އެމުވައްޒަފަކު 

ދަތުގެތެރޭގައި ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ ކަމަކާމެދު  ކަންތައްތައް، ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއް

 ؛ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް އެ މުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށްފަހު

ފިޔަވަޅުތައް   .5 އަޅާނެ  މުވައްޒަފަކާމެދު  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ޖަވާބަކަށް  ދޭ  މުވައްޒަފަކު  އެ 

 ؛ނިންމުމަށްފަހު

ނިންމައި .6 ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކުރި  އެ  ވަކިކޮށްފައިވާކަން،  އެމުވައްޒަފަކު  ފިނަމަ، 

 އަދި ؛ ސަބަބުތަކާއެކު އެމުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން

އެދިއްޖެނަމަ،   .7 މުވައްޒަފަކު  އެ  ފުރުސަތުތަކުގައި،  ދެވޭ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އެމުވައްޒަފަކަށް 

ވެސް އެ މުވައްޒަފަކަށް   އެމުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ފުރުަޞތު

 ދެވިފައިވުންކަމަށް 

ަޤިޟއްޔާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން   HC-A/134/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 ނިންމާފައިވާ މިބާވަތުގެ އެހެން މައްސަލަތަކުން އެނގެންއޮވެއެވެ. 

 ަޤިޟއްޔާއާއި   HC-A/134/2011  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   .9.2.2

ވަކިކުރިކަން،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ވަކިކުރެވުނު ސަބަބާއެކު އެންގުންފިޔަވާ އިތުރުކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން 

 ާޤބިލުކަން  މަސައްކަތުގެކިކުރުމުގައި،  އެނގެންނެތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަ

 ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުކު  ދަށުން  މާއްދަގެ  ވަނަ  21  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނެތުމުން

( procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ

 ނުދެކެމެވެ. ކަމުގައި ާޤއިމުކޮށްފައި

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު .10 ނުކުތާތަކަށް  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދި   (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  



 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް
 VTR/2020/215މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުނާ މުޙައްމަދު 
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ޢަދުލުވެރިކަން   ހުށަހެޅި   (procedural fairness)އިޖުރާއީ  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީ،  ޤާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައި 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ކިކުރި ކުރުމަކީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް   އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަ

(unfair dismissal)  .ެއެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވ 

ވަޒީފާއިން    ،އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށް  އެދިފައިވާ ފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .11

ފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ މުސާރައާއި  ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީ

  މިހާރު   ވަޒީފާއަކީ  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ތްފަރާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ނަޒަރުކުރާއިރު  ނަގައިދެވިދާނެތޯޢިނާޔަތްތައް  

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ނުވާތީ،  މަާޤމަކަށް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އޭގެ  އެކުލެވިފައިވާގޮތުން،  އޮނިގަނޑު  ދާއިރާގެ  ަޝރުޢީ

ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް،    ވަޒީފާއެއް  އިޢާދަކުރެވޭނެ  އަނބުރާ  އަލުން  ފަރާތް

  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،   މަާޤމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އިސް  އެންމެ   އިދާރީ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި  ޗީފް   ކޯޓުތަކުގެ" 

( ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  1.1  ގެ"   އުޞޫލު   ހަމަޖެއްސުމުގެ  ތައްއިންތިޒާމު  އިދާރީ  ހިންގުމުގެ   ދާއިރާތައް  ކޯޓުތަކާއި

އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ މަާޤމަށް ރުޖޫޢަކުރެވިދާނެކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި،  

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް   ،ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ   29  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު

ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ާޤނޫނީ ޙައްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

2016/HC-A/555   ިަޤިޟއްޔާގައ 

އެމުވައްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރު ހުރި ަވޒީފާގައި އަލުްނ " ... އަމުރެއްނެރުމުަގއި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންާވނީ  

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

މައުޟޫޢީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ،ންއޮތަތީއާއިމި ޢިބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެ

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

  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  2008/2މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރ    ،ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ

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

ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ    ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސްއެފަރާތް 



 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް
 VTR/2020/215މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުނާ މުޙައްމަދު 
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 15ަޤިޟއްޔާގެ    HC-A/111/2018ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ނުބެލުމަށްކަނޑައަޅައި، ދިވެ  ފަރާތެއްކަމުގައި

 ވަނަ ނަންބަރުގައި، 

މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިނުން ލާޒިމް  'މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރުމާއި ަވޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު ހިނާގ މުޅި

ޚިލާފުިވ ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތުެގ ެވސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް   ކުޑަކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާނޫން ކަމަށާއި، ލިބޭ ގެއްލުން  

ކަނޑައެޅުމުަގއި ބޭއިންޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ޮގތަށް އަމުރު ކުރުމަކީ އިންޞާފުެވރި ޮގތެއް  ކަމަށާއި، މުަވއްޒަފަށް ދެޭވ ބަދަލު

ުނަވތަނޫންކަމަށާއި، މުސާރައާއި އިނާ ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ ނަމަ  ޮގތަކަށް  ޔަތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްަގއި  އެޫނން 

 SC-A/36/2019ަނންބަރު   އާމްދަީނއެއް ހޯދާފައިާވ ނަމަ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނެ ކަމަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ

ރިޢާޔަ ޤަޟިއްޔާަގއި ނުކުތާއަށް  އިސްތިއުނާފުފާހަަގކޮށްފައިާވ  ޮގތަށް   ތްކުރާއިރު،  ކަންހިާގފައިާވ  މައްސަލައިގައި،  ކުރެިވފައިާވ 

ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ދުަވހުން ފެށިެގން، އޭނާއަށް އަބުރާ ަވޒީފާ ދިން ދުަވހާއި   ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެޭވނީ، ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ

ިނޝާނާއަށް ޢާއިޝަތު  ނު  ހަމައަށް  އަދާކޮށްެގން  ފެނަކަ ަވޒީފާއެއް  ލިބިފައިާވކަން  އާމްދަނީއެއް  ޮގތަކަށް  އެނޫްނެވސް  ަވތަ 

 ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނަވރެއް އެކަންޏެެވ.'  ކޯޕަރޭޝަްނއަށް

ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   ޢިބާރާތުން  ފެށިގެން   މިމި  ހިސާބުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  މައްސަލައިގައި 

ވަޒީފާއެއް އެއްވެސް  ވެސް  ފަރާތުން  މިއަދާހަމައަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަން  މުސާރައެއް  އަދާކޮށް   

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން  

ރައްދުވި މައްސަލަ  ހަމައަށް،  ދުވަހާ  ރުޖޫޢަކުރެވޭ  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ވަޒީފާގައި   ފެށިގެން،  ފަރާތުގެ 

 ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. ފައިސާނަގައިދިނުމަށް    ޢިނާޔަތްތަކަށްވާހުރިނަމަ، ލިބޭނެ މުސާރައާއި  
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 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ  هللاބްދު އަ

ގެ ރައުޔަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަމެވެ. ރިޝްފާ   މަރްޔަމް މި މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު  

އަދި މެންބަރު މަރްޔަމް ރިްޝފާ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަނޑުވެސް މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ  

 ކަންތައްތަކެވެ.

 

 ގެ ރައުޔު މުޙައްމަދު   މަހީރާ  ފާތިމަތު 

ގެ ރައުޔަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަމެވެ. ރިޝްފާ   މަރްޔަމް މި މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު  

އިވާ  އަދި މެންބަރު މަރްޔަމް ރިްޝފާ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަނޑުވެސް މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ބަލާފަ

  ކަންތައްތަކެވެ.

 

 

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

ދެއްކި ބެލިއިރު،    ވާހަކަތަކަށް  ދެފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ރިޢާޔަތްކޮށް    ހައިކޯޓުގައި   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުޙައްމަދު  މުނާމައްސަލަ 

  ޗީފް   ކޯޓުތަކުގެ  ަޝރުޢީ'  ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ   މަާޤމުގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ  ކޯޓު  ސީނިއަރ

  މަސައްކަތުގެ   މުއްދަތުގައި  ރޮބޭަޝންގެޕް  ފަރާތްތަކުގެ  ތިބި  ޙަވާލުވެ  ވަގުތީގޮތުން  މަސްއޫލިއްޔަތާ  ނިސްޓްރޭޓަރުންގެއެޑްމި
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  ނުލިބުމުގެ   ސްމާކު  ޢަދަދަކަށް  ވަކި  ފެންވަރުބަލައި  ޚިދުމަތުގެ  ދަށުން  ގެ'  އުޞޫލު  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ބަލުމުގައި   ފެންވަރު 

  އަދި   އިއުޫޞލުތަކާ  ބައިނަލްއަްޤވާމީ  އިާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނިންމުމަކީ  ނިންމި  ކުރުމަށްވަކި  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުން

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ބާޠިލުކޮށް،  އެނިންމުން  ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށްވާތީ،  ޚިލާފަށް  ޤާވައިދާ  މުވައްޒަފުންގެ  ަޝރުޢީދާއިރާގެ

 މައްސަލަ  ހިމެނިފައިވާތީ،  އޮނިގަނޑުގައިވެސް   ލުކުރަމުންދާ ޢަމަ   މިހާރު  ރޭންކް  މަާޤމުގެ  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން   ފަރާތް

  ވަޒީފާގައި   މިހާރުވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުބެލުމަށާއި،  މީހެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި

 13ރައްދުވާގޮތަށް    ޓްރޭަޝންއަށްއެޑްމިނިސް  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އެދި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  މީހެއްކަމަށް  ހުރި

 ގައި، އިމައްސަލަމި   ހުށަހެޅިގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  2020 އޮކްޓޫބަރު

  އަދި (  substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުނާ މުޙައްމަދު

މައްސަލަ  މުނާ މުޙައްމަދު    ،ބުރަވެވެންނެތަތީ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް(  procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު   ،ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ   ވަކިކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން   ރައްދުވި ފަރާތުގެ

 ކަމުގައި   އެއް(  unfair dismissal)  ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ   ،ޚިލާފު  ހަމަތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގައި(  ާޤނޫނު

   ،ކަނޑައަޅައި

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

ެއްއެވްސ ޙެާލްއަގއި ަވޒާީފިއްނ  ކީ  މުނާ މުޙައްމަދަ  ، ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކުރަމާށިއއެފަރާތް    އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް  މުޙައްމަދު

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތީރުޚްނ ެފށެިގްނ، ެއ ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ    މުނާ މުޙައްމަދުަވިކވަެފިއާވ ަފާރެތްއަކުމަގިއ ުނބުެލަމާށިއ،  

ިއ ިޢާނަޔްތަތކްަށާވ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ އާަދުކިރ ަމާޤުމެގ ުމާސަރާއއެފަރާތް    ، ަކްނަތއަްތްއ އުަލްނ ަހަމޖޭެހ ާތރާީޚ ަހަމައްށ

 ަނަގއިިދުނަމްށ ަކނަޑއަޅިައ، ަފިއާސ  

ފުރިހަމައަށް ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ތިރީސް)  30( އިން ފެށިގެން  2021  އޮކްޓޫބަރު  26މިއަދު )ަކްނކްަނ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ  

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    3  ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން



 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް
 VTR/2020/215މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުނާ މުޙައްމަދު 
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މައްސަލަ ރައްދުވި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކޮށް  ލިޔުމުން އެންގުމަށް،

 .ނިންމައިފީމެވެމި މައްސަލަ  ން ުޤމައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުގެ އިއްތިފާ 
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 
 
 
 

 

 
 
 
 

 މުޙައްމަދު   މަހީރާ   ފާތިމަތު  ރިޝްފާ   މަރްޔަމް  މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 
ެގ މެްނބަރު          ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު  މެްނބަރު           ެގަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު 

 )ރިޔާސަތު( 
 މެްނބަރު ެގ ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު    

 


