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 ޓްރައިބިއުނަލް   ވަޒީފާއާބެހޭ 
                 ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ   

 މައްސަ ލަ   ނިމުނުގޮތުގެ  ޚުލާސާ   ރިޕޯޓު 
 

 
 VTR/21/2020 : ނަންބަރު   މައްސަލަ 

 ވަކިކުރުން   ވަޒީފާއިން : ބާވަތް   މައްސަލައިގެ 

 2020 ޖަނަވަރީ 21 : ތާރީޚު   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 2021 ޖުލައި 08 : ތާރީޚު   ނިމުނު   މައްސަލަ 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ޖުޑީަޝލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް : ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 ( ފޮނަދޫ. ލ/   ފިނިހިޔާގެ) ސަންހާ ފާޠިމަތު : ފަރާތް  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

  (A136150: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 

 

 : ޚުލާސާ  މައްސަލައިގެ 

( A136150  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  ސަންހާ  ފާޠިމަތު،  ފިނިހިޔާގެ  ،ފޮނަދޫ.  ލ  މައްސަލައަކީ  މި

 ދަނިކޮށް  ވަޒީފާއަދާކުރަމުން  މަޤާމުގައި  އޮފިސަރެއްގެ  ކޯޓު  ކޯޓުގެ   މެޖިސްޓްރޭޓް  ފޮނަދޫ.  ލ  ފެށިގެން  އިން  2007  މޭ  10

  އަދާކުރަމުންދިޔަ   އެފަރާތުން  ނުރުހުމުގައި  ސަންހާގެ  ފާޠިމަތު  ކުރުމެއްނެތި  މަްޝވަރާއެއް  އެއްވެސް،  ގައި  2016  ޖޫން  16

  ޚިލާފަށް   ާޤނޫނާ  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާ  ސަންހާގެ  ފާޠިމަތު،  ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ  ކޯޓަށް  މެޖިސްޓްރޭޓް  މާވަށު.  ލ  ވަޒީފާ

  ކަމަށް   ބަދަލުނުކުރެވޭނެ  ވަޒީފާ   އެފަރާތުގެ  ނުރުހުމުގައި  ސަންހާގެ  ފާޠިމަތު،  ދިނުމަށާއިޅައިކަނޑައަ  ކަމަށް
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 ސަބަބުން   ބަދަލުކުރުމުގެ   ވަޒީފާ ،  ބަދަލުކޮށްދިނުމަށާއި  މަާޤމަށް  ހުރި   ކުރިން   ސަންހާ   ފާޠިމަތު   ކަނޑައަޅައިދިނުމާއިއެކު 

 ސަބަބުން   ބަދަލުވުމުގެ  ވަޒީފާ  ނުބެލުމަށާއި  ދުވަސްތަކެއްކަމުގައި  ިޟރުނުވާޙާ  ދުވަސްތަކަކީ  ހުރި  ނުނިކުމެ  އަށް  ވަޒީފާ

 ސަންހާއަށް  ފާޠިމަތު  ހަމައަށް  ރުޖޫޢަކުރުމާއި  އަނބުރާ  މަާޤމަށް  ހުރި  ކުރިން  ނަގާދިނުމާއެކު  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބިފައިވާ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް   ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2016  އޮގަސްޓު  03  އެދި  ލިބިދިނުމަށް  ނާޔަތްތައްޢި  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ބަލާފައިވާ  އިސްތިޢުނާފުކުރުމުން   ނިންމުން  މައްސަލައިގެ  VTR/2016/140  ނަންބަރު  ހުށަހަޅާފައިވާ

 ފާޠިމަތު   ވަޒީފާއިން  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  މާވަށު.  ލ  ،ޙުކުމުގައި  ަޤިޟއްޔާގެ  HC-A/338/2018  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ

  އިޢާދަކުރުމުގައި   ވަޒީފާއަށް  އަނބުރާ  ސަންހާ  ފާޠިމަތު،  ބަލައި  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  ގޮތާއިމެދު  ވަކިކުރެވިފައިވާ  ސަންހާ

 21  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ ނިންމުމަށް  ނިންމުމެއް  ފައިސިލާކުރުވަނިވި   ބައްލަވައި  މައްޗަށް  އުޫޞލުތަކުގެ  ބަލަންޖެހޭ

 . މައްސަލައެކެވެ ބެލުނު ރުމުންތަޙުވީލުކު  ގައި  2020 ޖަނަވަރީ

 

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 
 

 މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ ރައުޔު هللا ޢަބްދު 
 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ނަންބަރު   .1 ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ާޤނޫނީ   VTR/2016/140ވަޒީފާއާބެހޭ  އަދި  ަޝރުޢީ  ނިންމާފައިވަނީ  މައްސަލަ 

އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް  އެދި  ބަލައިދިނުމަށް  އަލުން  އިސްތިޢުނާފުކޮށް  މައްސަލަ  އެ  ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ    އުޫޞލުތަކާއި 

ހުށަހެޅުނު އެ ހައިކޯޓަށް  ހައިކޯޓުގައި އިލްތިމާސްކޮށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ޖުޑީަޝލް 

ނަންބަރު   ބައްލަވައި،    HC-A/2016/2018ކޯޓުގެ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ަޤިޟއްޔާއިން   ނަންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ 

140/VTR/2016    ްމައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި ލ. ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ވަޒީފާއަށް ފާޠިމަތު ސަންހާ އަލުނ

މާވަށު   ލ.  ބާޠިލުކޮށް،  އޮތްއޮތުން  އިޢާދަކުރުމަށް  ސަންހާ  އަނބުރާ  ފާޠިމަތު  ވަޒީފާއިން  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް 

ވަކިކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި މެދު މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ބަލައި، ފާޠިމަތު ސަންހާ އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް އިޢާދަކުރުމުގައި 



 
 ޑިޕާޓްމަންޓް   ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ސަންހާއަށް
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބަލަންޖެހޭ އުޫޞލުތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވައި ފައިސިލާކުރުވަނިވި ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް

 ވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެ  ރުމުންތަޙުވީލުކު

 ؛ މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި  VTR/2016/140ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު   .2

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ  ".....މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފާޠިމަތު ސަންހާ ލ. ފޮނަދޫ     

ން ހަރުދަނާކުރުމަށް  އި، އިދާރީގޮތުން ކޯޓެއްގެ ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ހިންގު ށާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކަމަ   74ގެ    2011މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

ގެނެވޭނެކަމަށާ ބަދަލެއް  އިދާރާއެއްގެ  އެދެވޭ  އެ  ނުވަތަ  ކޯޓެއްގެ  އެ  ފެނިއްޖެނަމަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އި، 

ވަތަ އިދާރާއަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިދީފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނި  މަޝްވަރާގެމަތިން  މުވައްޒަފަކު އެހެން ކޯޓަކަށް ނު 

އޭނާއާމެދު އަޅާނެ    ، އޭނާގެ އަޚުލާޤީ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅުވައިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފާޠިމަތު ސަންހާ ލ. މާވަށު ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ،  ނަމަވެސް

ހުށަހެޅިގެންކަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކޯޓުން،  މެޖިސްޓްރޭޓް  ފޮނަދޫ  ލ.  އެދި  އަންގައިދިނުމަށް  މާއި،  ފިޔަވަޅެއް 

ކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނެތުމުގެ  ގެ ދަށުން އެ ވަގުތު ފާޠިމަތު ސަންހާ ވަޒީފާއިން ވަކި   2011ނަމަވެސް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

ގެ ބަހުން އެނގެން އޮތަތީ، މިއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާދެމެދު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ  ރާތު ސަބަބުންކަން ހުށަހެޅުނު ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ދެފަ

އެ ހާލަތުގައި މި ބަދަލަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  ގޮތުން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެއްކަން ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އެންގެން އޮންނާތީ، 

  74ގެ    2011މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު    އާއި އެއްގޮތަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެއްކަމަށް ބެލެން ނެތްކަމަށާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ    2011ގަވާއިދު  

އިއާދަކުރަން  ނިންމުން  މި  ނިންމާފައިވާ  ޙަވާލާދީ  އަށް  )ށ(  މާއްދާގެ  މަޖިލީހު ވަނަ  ބެލި  މައްސަލަ  އިއްތިފާޤުން  ޖެހޭނެކަމަށް  މެންބަރުންގެ  ގެ 

)ފަނަރަ(    15( އިން ފެށިގެން  2016ނޮވެންބަރު    7މިއަދު )   ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފާޠިމަތު ސަންހާ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކުރުން 

ހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކުރެވޭ ދުވަހާއި ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިއާދަކުރުމަށާއި ވަޒީފާބަދަލުކުރެވުނު ދުވަ 

ހަމަޖެހޭތާ   އެކަން  ލިބިދިނުމަށްފަހު  ފާޠިމަތު ސަންހާއަށް  ޢިނާޔަތްތައް  ތެރޭގައި    3އެންމެހައި  ދުވަހުގެ  ޓްރައި )ތިނެއް(  ބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

މަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ދައުލަތް( ގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ  ވި ޑިޕާޓްލިޔުމުން އެންގުމަށް މައްސަލަ ރައްދު 

 ނިންމައިފީމެވެ." 

 ށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮ  

 ؛ަޤިޟއްޔާގެ ޙުކުމުގައި  HC-A/338/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .3

މައްސަލައިގައި ފިނިހިޔާގެ /    VTR/2016/140އިސްވެދިޔަ ސަބަބުތަށް އެފަދައިން ހުރުމުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު    ހެ "ދެންފަ     

ފާ  ފޮނަދޫ  މާވަށު ތިލ.  ލ.  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކޯޓުގައި  މެޖިސްޓްރޭޓް  ފޮނަދޫ  ލ.  ސަންހާ،  ވަޒީފާއަކަށް    މަތު  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް 

ޤަވާއިދު   މުވައްޒަފުންގެ  ދާއިރާގެ  ޝަރުޢީ  ޓްރައިބިއުނަ   2011ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނޫންކަމަށް  އެއްގޮތަށް  ނިންމާފައާއި  ވާ  އި ލުން 

ވަޒީފާއަށް   ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ފޮނަދޫ  ލ.  އެކު  ތާއީދުކުރުމާއި  އެނިންމުމުގައި  ފާތިމަތު ސަންހާ  ނިންމުމަށް  އިޢާދަކުރުމަށް  އަނބުރާ  އަލުން 



 
 ޑިޕާޓްމަންޓް   ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ސަންހާއަށް

 VTR/2020/21ނަންބަރު: މައްސަލަ                                        ށަހެޅި މައްސަލަހު  )ދައުލަތް( އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
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ތެރެއިން ބަލައި،  އޮތްއޮތުން ބާތިލުކޮށް، ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ވަޒީފާއިން ފާތިމަތު ސަންހާ ވަކިކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި މެދު މި މައްސަލައިގެ  

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ    22/2010ބުރާ ވަޒީފާއަށް އިއާދަކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފާތިމަތު ސަންހާ އަނ

ގެ   ޤަޞިއްޔާބެލި    46ޤާނޫނު(  މި  މަތީން  އެގޮތުގެ  ތަޙްވީލުކޮށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މިމައްސަލަ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 "  ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   

 ؛ ވަނަ ނުކުތާގެ )ރ( ގައި 3'ަޤިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާާޞ" ގެ  ކުރެވުނު ހައިކޯޓުގެ ަޤިޟއްޔާގެއިސްވެބަޔާން .4

ފަރާތުން      ފާތިމަތު ސަންހާގެ  ކުރިން    "މި މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ތާރީޚުގައި ލ. މާވަށު    2016ޖުލައި    18ވަޒީފާއާބެހޭ  މި 

ގެ ޙާލަތު އެހެން ގޮތަކަށް   ސަންހާގެ ވަޒީފާ ތު ކަން އެނގޭކަމާއި، މިހެންކަމުން ފާތިމަ މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުގެ ވަޒީފާއިން ފާތިމަތު ސަންހާ ވަކިކޮށްފައިވާ 

ދެ  އެހިނދަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަން އެންގެން އޮންނަކަމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، އެއްވަޒީފައިން އަނެއް ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކުރު މަކީ ވަކި 

މައުޟޫޢެއްގެ ދަށުން ބެލެވެންޖެހޭ ކަމެއްކަން އެންގެން އޮތްއިރު ފާތިމަތު ސަންހާގެ މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ  ޙާލަތެއް އުފަން ކުރުވާ ވަކި ދެ  

ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް އަމުރުކުރުމަކީ އިންސާފުވެރި ނޫން   ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މައުޟޫއަށް ބެލުމެއްނެތި، 

 ބެލުމުން،  ޖާއެއް ނިކުމެދާނެކަމެއްކަމާއި، މިހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށާއި، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކަށް ނަތީ

ންހާ ލ.މާވަށު  ފާތިމަތު ސަންހާ ލ. ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ އިޢާދަކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ކުރިން ފާތިމަތު ސަ

ގޮތުގެ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ކޯޓުގެ  ގޮތެއް    މެޖިސްޓްރޭޓް  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެކަމާއިމެދު  ތެރޭގައި  މިމައްސަލައިގެ  ބަލައި  މައްޗަށް 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވެން އޮތްކަމެވެ. 

-HC/2018މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    

A/338   ާަޤިޟއްޔާއިން ތަޙުވީލުކުރެވިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ބަލަންޖެހޭނީ ފާޠިމަތު ސަންހ

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަމަށްވާހިނދު،   ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ އެކަށީގެންވާ ހަމައަކު

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި  27ާޤނޫނު( ގެ 

އޭނާ      ދަޢުވާއެއްގައި،  ނުވަތަ  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް  މުވައްޒަފަކު  އެ  ގުޅިގެން،  ވަކިކުރުމާ  ވަޒިފާއިން  "މުވައްޒަފަކު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން    29 ސަބަބެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ 

 ކޮށްފައިވާ ޙާލަތު ފިޔަވައި، އެހެނިހެން ޙާލަތުތަކުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ." 
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ަމްއަސަލ އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން    ާފިޠމުަތ ަސނާްހ މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން،    

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ   ަފާރްތެއ ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ޘާބިތުކޮށްދިނުމަކީ   ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިކަން  ޖުޑީަޝލް  އިޖުރާއަތުތައް  އޮފް    އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

ފާހަގަކުރެވޭ   އެފަރާތް   ގައި  2016  ޖުލައި  18  ސަންހާ  ފާޠިމަތު  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި،  ކަމާއި ޒިންމާއެއްކަން 

 އަންނަނިވި   ބަލާއިރު  މެދުވެރިވެންތޯ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މަާޤމުން  އޮފިސަރގެ  ކޯޓު  އަދާކުރަމުންދިޔަ

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަންކަން

ނަންބަރު   .5 ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ    VTR/2020/21ވަޒީފާއާބެހޭ  ލިޔުމުން  ދެފަރާތުން  މައްސަލައިގައި 

ރިޢާޔަތްކުރާއި   ،ބަޔާންތަކަށާއި ވާހަކަތަކަށް  ދައްކާފައިވާ  މަޖިލީހުގައި  ކަންކަން  ަޝރީޢަތުގެ  އަންނަނިވި  ރު 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 2020އޮކްޓޫބަރު    13މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ފަރާތުން   5.1

ގައި   ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ ބަޔާން'

ފާޠިމަތު ސަންހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް މެދުވެރިވެފައިވާ ސަބަބަކީ،    ގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާހިނދު،ފާހަ

ގައި ލ. ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުން ލ.    2016ޖޫން    16

 93ގެ    2011  ގަވާއިދު ަޝރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ    ،ތީމާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައިނުވާ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ާޤނޫނާއި    1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    212ގެ  ގަވާއިދުވަނަ މާއްދާއަށް ޙަވާލާދީ އެ  

ޢީ ދާއިރާގެ  ފާޠިމަތު ސަންހާގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވިފައިވަނީ ަޝރު   ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި،

ގަވާއިދު   ކަނޑައެޅިފައިވީނަމަވެސް،    74ގެ    2011މުވައްޒަފުންގެ  މިހާރު  ޚިލާފަށްކަމަށް  މާއްދާއާ  ވަނަ 

ރިން ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް  ޓްރައިބިއުނަލުން ނުވަތަ ކޯޓަކުން އެއީ އެފަދަ ނިންމުމެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ ކު

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން  ކޯޓަށް  

ނިންމުމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި، ނުރަނގަޅު ނިޔަތުގައި ާޤނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމި  

ން ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ފާޠިމަތު ސަންހާއަށް ލިބިގެންނުވާކަމަށާއި، ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ނިންމުމެއްކަ
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ފާޠިމަތު ސަންހާގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ނިންމުމަކީ  

 އަމިއްލައަށް ކަނޑައަޅާ އެ ކޯޓުގެ ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ  ާޤނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި

 ހުރެވޭނެ އަސާސެއް ނޫންކަމާއި، 

ނަންބަރު   5.2 ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އަޅާފައިވާ    VTR/2016/140ވަޒީފާއާބެހޭ  ސަންހާއަށް  ފާޠިމަތު  މައްސަލައަކީ 

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާއިރު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން 

އޭނާއަށް ޙައްުޤ  ހުރުމުގެ  ނުނިކުމެ  ވަޒީފާއަށް  ބަދަލުކުރެވުނު  ސަންހާ  ފާޠިމަތު  ކުރިން،  ނިންމުމުގެ   ގޮތެއް 

ހަމައަށް  ކަނޑައެޅުމާއި  ގޮތެއް  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  އެ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ލިބިގެންނުވާކަމަށާއި، 

އި، ނަމަވެސް ފާޠިމަތު ށާޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ނިންމުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަ

ފާޠިމަތު ،  ސަންހާ އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

ވަނަ މާއްދާގެ    212ގެ    2011ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު    ސަންހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ަޝރުޢީ

  ، ކަމަށާއިވާތީ)ފަހެއް( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައި  5ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން  1)ނ( ގެ )

ޢަދުލުވެރިކަން އެހެންކަމުން   މައުޫޟޢީ  ވަކިކޮށްފައިވާއިރު  ވަޒީފާއިން  ސަންހާ  ފާޠިމަތު  މިޙާލަތުގައި 

ނުލައި   ނޯޓިސްދިނުމަކާ  ޙާލަތަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ޙާލަތެއްކަމަށް ވަކިކުރެވޭނެ  ވަކިކުރެވުނު ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން  ސަންހާ  ފާޠިމަތު  އިޖުރާޢީ    އިރުވާތީ، 

 ށެވެ. ޢަދުލުވެރިކަންވެސް ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމަ

ފާޠިމަތު ސަންހާ   ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ފަރާތުން އެދޭގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، .6

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ )  212ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ    ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ

ކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ ނަންބަރުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމު 

ާޤއިމުކޮށް ގަވާއިދު  ޢަދުލުވެރިކަން  މުވައްޒަފުންގެ  ދާއިރާގެ  ަޝރުޢީ  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  އާ    2011، 

ސަންހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް  މަތު  ޠިއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމަށްވާތީ، ފާ

 ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. ކަނޑައެޅޭނެ ާޤނުނީ ހަމައެއް 



 
 ޑިޕާޓްމަންޓް   ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ސަންހާއަށް
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ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    2020ނޮވެންބަރު    29މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފާޠިމަތު ސަންހާ   .7

ފަރާތުގެ ބަޔާން' އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ފާޠިމަތު ސަންހާ ލ. ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން   'މައްސަލަ ރައްދުވާ

ކުރިން ާޤނޫނާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   ބަދަލުކުރި. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް  ލ

2018/HC-A/338    "ްޕޮރޮސެސ" ބަދަލުކުރި  ވަޒީފާ  ސަންހާގެ  ފާޠިމަތު  ކަނޑައެޅުމާއެކު،  ަޤިޟއްޔާއިން 

ަޤިޟއްޔާއިން ކަނޑައެޅިގެންދިޔައީ ކަމަށާއި،   ފާޠިމަތު ސަންހާގެ  ާޤނޫނާއި ޚިލާފުކަމަށް އިސްވެބެޔާންކުރެވުނު 

އި ބަދަލުކުރި  ވަޒީފާ  ސާބިތުވުމާއެކު،  ބަދަލުކުރިކަން  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ސައްޙަނޫންކަމަށް  ވަޒީފާ  ޖުރާޢަތު 

ބާޠިލު ބާޠިލުކަނޑައެޅުނީކަމަށާއި،  ކަމެއް  ކޮންމެ  އަންނަ  ތަރުތީބުވެގެން  މައްޗަށް  ވެގެންދާނެކަމަށާއި،  ކަމެއްގެ 

ފާޠިމަތު ސަންހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަކި އެއްޗެއް އެންގުމަކާ ނުލައި  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ،ތީ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އިން ބުނި ނަމަވެސްޙާޟިރުވެފައިނުވާ

ބަދަލުކުރި  HC-A/338/2018ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   ވަޒީފާ  ކަމަށް  ކުރުން    ަޤިޟއްޔާއިން  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ 

ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން ފާޠިމަތު ސަންހާގެ މައްޗަށް ާޤނޫނީ  ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމުން، ބާޠިލު އިޖުރާއަތެއްގެ މައްޗަށް  

 ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި،ގޮތުން ލާޒިމު

ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް   އެންގުމަކާނުލައި،ފާޠިމަތު ސަންހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަކި އެއްޗެއް    7.1

ވަޒީފާއަށް   އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން  ނުވާތީކަމަށް  ޙާޟިރުވެފައި  ކޯޓަށް  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

ބުނިނަމަވެސް، ފާޠިމަތު ސަންހާގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށާއި އުއްތަމަ  

ފަނޑިޔާރަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި، 

ރުވެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުން އޭ

އަންގާފައިވާ   ސިފައެއްގައި  ރަސްމީ  އެންގުން  އެންގި  ފަނޑިޔާރަށް  އުއްތަމަ  ވުމާއެކު،  ތަނަކަށް  ހިނގާ 

ނަމަވެސް، ހާލަތު ނިޔާކުރި އަންގާފައިނުވިލ. މާވަށު ކޯޓަށް ލިޔުމުން  އެންގުމެއްކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށާއި،  

ފާޠިމަތު ސަންހާ ލ. ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ގޮތުން ވަޒީފާއަށް ނިކުމެވެން ނެތްކަން އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި، 

ކޯޓުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް އެންގުމެއް  

މަ ޖުޑީަޝލް  އަދި  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އެހެންކަމުން  ނެތިކަމަށާއި،  ކުރުމެއް  ްޝވަރާއެއް 



 
 ޑިޕާޓްމަންޓް   ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ސަންހާއަށް
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ފާޠިމަތު ސަންހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ޖެއްސުންކޮށް، ތުރާކުރުމާއެކު    ންއެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނު

 ވުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ވަޒީފާ ދޫކޮށްލަން މަޖުބޫރުކުރު

ލިޔެކިޔުންތަކުން  7.2 ގޮތުންނާއި  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ކޯޓުން  މެޖިސްޓްރޭޓް  ފޮނަދޫ  ލ.  ސަންހާއާމެދު  ފާޠިމަތު 

އެފަރާތް  ފެންނަ ފިޔަވަޅަކީ  އިްޞލާޙީ  އަޅާފައިވާ  ސަންހާއާމެދު  ފާޠިމަތު  ބަލާއިރު،  ޙަީޤަޤތަށް  އޮތް  ން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ އިތުރު ގޮތެއް ނެތިގެން އެޅި ފިޔަވަޅެއްކަން ސާފުކޮށް އެންގެން އޮންނަކަމާއި،  

ކޮށްފައިވަނީ ގަސްތުގައި އެފަރާތް އެހެންކަމުން ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފާޠިމަތު ސަންހާ ބަދަލު

އޮންނަކަމަށާއި، އެނގެން  ނިޔަތުގައިކަން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަކިކޮށްފައިވާ    ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    އެއްކަމަށާއި،(  Constructive dismissal)ވަކިކުރުމަކީ ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލް  

ަޤިޟއްޔާގައި ފާޠިމަތު ސަންހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު   HC-A/338/2018ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ވަ ބެހޭގޮތުން  ނުވަތަ  ގޮތާއި  އެ    2ކިވި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމަށާއި،  ކަމެއް  ކަމަކީ   2)ދޭއް(  )ދޭއް( 

ވުމާއި، ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ފާޠިމަތު ސަންހާގެ ވަޒީފާ  ފާޠިމަތު ސަންހާގެ ވަޒީފާ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކޮށްފައި 

ވަކިކުރުމުގެ   ވަޒީފާއިން  ނެތިގެން  ގޮތެއް  އެހެން  ވަކިކުރެވޭނެ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 

 ގަސްތުގައިކަމަށްވުން ކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ސާބިތުކުރުމަ .8 ކަންކަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ޖުޑީަޝލް  މި  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ށްޓަކައި 

ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް    ގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއްއެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން ކިތާބީ ހެއްކީ

ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން  ކިތާބީ ހެކީގެ ގޮތުގައި  ގައި    2021މާރިޗު    15ފާޠިމަތު ސަންހާގެ ފަރާތުން  

ސަންހާ   ފާޠިމަތު  ހުށަހަޅާފައިވާ    2021މާރިޗު    15ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް  ގައި ފާޠިމަތު ސަންހާގެ ފަރާތުން    2016ޖޫން    19ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  

 ؛ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، އެ ސިޓީގައިއެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް 

މަޤާމަށް   ކަމުގެ  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް  މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުގެ  ފޮނަދޫ   ލ.  ޝަރީފް    2012"......  ޢަލީ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ވަނައަހަރު 

މުގައިވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި  އަދާ ހަމައަށް އައިއިރުވެސް އަޅުގަނޑާމެދު ތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅެފައިވާކަ މިއައްޔަންކުރެވުނުފަހުން  

ބަހު ބޭއަދަބީ  ވަރަށް  ބައްދަލުވުމެއްގައި  އަޅުގަނ އެތައް  އެކިގޮތްގޮތަށް  ޑާރުވައިން  ތަފާތު  އެއްޗެހިވިދާޅުވެ،ލަދުގަންނަވާ  އިދިމާއަށް 
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ވަނަ ދުވަހުން    2016ޖޫން    16އެންގެވުމަކާއިނުލައި  އަޅުގަނޑާދޭތެރޭވަނީ ފިޔަވަޅުއަޅުއްވާފައެވެ. އަދި މިހާރު މިވަނީ އެއްވެސް ސަބަބެއް  

 " ފެށިގެން އަޅުގަނޑު ލ. މާވަށު ކޯޓަށް ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. 

ށް ދުރުގައި އޮންނަ ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ދާންޖެހޭ ރަށެކެވެ. ވަޒީފާގައި ދެމިހުންނަން  ......ލ. މާވަށަކީ އަޅުގަނޑުގެ އުފަންރަށް ފޮނަދުއާއި ވަރަ 

ބޭނު  އެކަނިވެރި  އަޅުގަނޑު  ހިޖުރަކުރާށެވެ.  މާވަށަށް  ދަރިފުޅުގޮވައިގެން  އަޅުގަނޑު  ދޫކޮށް  ބައްޕަމެން  ޖެހިފައިމިވަނީ  މިހާރު  ންވާނަމަ 

މިހާލަތު މިގޮތަށް ކުރިމަތި މިކުރުވީ    މިކަން ކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށްވެސް އެނގޭނެކަން ގައިމެވެ.  އަންހެންކުއްޖަކަށް މިއީ ވާނޭ ކަމެއްނޫންކަން 

 ނޑު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވުމުގެގޮތުން ކަމުގައި ދެކެމެވެ." އަޅުގަ 

އަޅު  ރިޢާޔަތްކުރައްވަވާ،  ޙާލަތަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ބަދަލުކުރެއްވުން  ނ ވީމާ  ބަދަލުކޮށްފައިއެވާ  އަޅުގަނޑު  ކޯޓަށް  މާވަށު  އެދެނީ  ގަޑު 

 " ލ. ފޮނަދޫ ކޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް އަލުން ދެއްވުމެވެ.   ، ބާތިލުކޮށްދެއްވަވާ

 ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ

ގުޅިގެން   .9 މައްސަލައާ  މައްސަލައިގެ    2020ޑިސެންބަރު    08މި  ބޭއްވުނު  އަޑުއެހުމުގައި    03ގައި  ވަނަ 

، މުވައްޒަފު ދިރިއުޅޭ ރަށް ނޫން އެހެން  ދެމުންފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން ބަޔާން  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ

ކެއުމާއި ހުރުމުގެ   ރަށަކަށް ބަދަލުކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް  އެއީ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތަކަށްވާނަމަ

އަމިއްލައަށްކަމަށާއި، މުވައްޒަފު  އެ  ހަމަޖައްސަންވާނީ  ދާއިރާގެ    ޚަރަތުތައް  ަޝރުޢީ  ގުޅިގެން  އެކަންކަމާއި 

މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އުޫޞލުތަކުގެ އިތުރުން އެއްވެސް އެހެން އުޞޫލެއް ހެދިފައިނުވާކަން  

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނަންބަރު  ާޤނޫނު .10 ގެ    2008/2  ާޤނޫނު(  ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ    26)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

ދޭ  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާނަމަ، ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތުން ވަޒީފާ" 

މުއްދަތުގަ  ދީފައިވާ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކަންކަން  އެފަދަ  ނޯޓިސްގައި  ދޭ  މިގޮތުން  ލިބިގެންވެއެވެ.  ޙައްޤު  ހުށަހެޅުމުގެ  އެކަން  އި  ފަރާތަށް 

އެއްބަސްވުމުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ދޭ  ޖެހޭ  ން އެދިފައިވާ ކަންކަން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ރަނގަޅު ނުކޮށްފިނަމަ، ވަޒީފާގެ 

 ." ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ވަކިވުމުގެ ޙައްޤު ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

 އަދި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( ގައި،

 އެ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން "

 " މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. 
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 . ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ މިފަދައިން        

ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފަށް  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ސަބަބަކީ،  މެދުވެރިވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ދަތިވާނޭފަދައިން ކުރާ ކަންތައްތަކެއް ނުވަތަ ކުރިމަތިކުރުވާ ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  ޢޫ މަސް

 ނުކުތް ނަތީޖާއެއްކަމުގައި ވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލް 

(constructive dismissal)  ެ2018ކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  އެއްކަމުގައި ބެލިދާނ/HC-

A/397    ެވަޒީފާގ މުވައްޒަފަށް  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  މިފަދައިން،  ހަމަ  އޮވެއެވެ.  އެނގެން  ަޤިޟއްޔާއިން 

ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ދަތިވާނޭފަދައިން ކުރާ ކަންތައްތަކެއް ނުވަތަ ކުރިމަތިކުރުވާ ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން ޢޫ މަސް

ޒީފާގައި ދެމިހުރުމަށް ދަތިވެގެން މަޖުބޫރީ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާ ކޮށްލުމަކީވެސް ކޮންސްޓްރަކްޓިވް  ވަ

 ޑިސްމިސަލްގެ ޙާލަތެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ޑިސްމިސަލް   .11 ކޮންސްޓްރަކްޓިވް  ބަޔާންކުރާ  ަޤިޟއްޔާގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   constructive)އިސްވެ 

dismissal)    ،ުފާޠިމަތު ސަންހާ ލ. ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ގެ ޙާލަތު މި މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކުރާހިނދ

  ، އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށް ފާޠިމަތު ސަންހާއަށް އެކަން އެންގުމުން 

އެފަރާތަ ސަބަބުން  ގޮތުގެ  ހުރި  ޙާލަތު  ޖުޑީޝަލް  ދިރިއުޅުމުގެ  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ނެތްކަން  ބަދަލުވެވެން  ށް 

ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާތީއާއި ކަމަކަށް  އެއްވެސް  އެއިން  އަންގާފައިވީނަމަވެސް  ފާޠިމަތު    ،އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް 

  ، އި ސަންހާ ލ. މާވަށަށް ބަދަލުވުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން ދަތުރު ފަތުރާ

ހަމަޖައްސައިދީފައިނުވާތީ  ، ހުރުމާއި އިންތިޒާމެއް  އެއްވެސް  ޖުޑީަޝލް    ،ކެއުމުގެ  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން ފާޠިމަތު ސަންހާ ލ. ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ ލ. މާވަށު  

ވަޒީފާ އެފަރާތަށް  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ކޯޓަށް  ކުރުމުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  މެދުވެރި  ޙާލަތެއް  އަދާނުކުރެވޭނެފަދަ 

ބުރަވެވޭތީ އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުގައި    ، މަްޤޞަދުގައިކަމަށް  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ސަންހާ  ފާޠިމަތު 

ޑިސްމިސަލް   ކޮންސްޓްރަކްޓިވް  ވަކިކުރުމަކީ  ވަކިކޮށްފައިވާ  މަާޤމުން  އޮފިސަރގެ  ކޯޓު  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

(constructive dismissal) ްބުރަވެވެއެވެ.  އެއްކަމަށ 
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ާޤނޫނު ނަންބަރު    ، އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ާޤނޫނީ ފަރުވާ އެ ފަރާތަށް ލިބިދިނުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރުމަ .12

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

ނަންބަރު     ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙައްލުތަކަށާއި  ާޤނޫނީ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ 

2016/HC-A/555   ިަޤިޟއްޔާގައ 

ށް  ރެއްނެރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު ހުރި ވަޒީފާގައި އަލުން ބެހެއްޓުމަ " ... އަމު 

 ... " ، ނުވަތަ އެވަޒީފާއާގުޅޭ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާއާ އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި

ނަންބަރު    ،އެނގޭކަމާއި  ކަނޑަޅާފައިވާކަން  ޢިބާރާތުން  މި ހައިކޯޓުގެ   HC-A/287/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި

  ބަދަލަކީ   ޢަދުލުވެރި   އެންމެ   ނަގައިދިނުމުގައި   ބަދަލު   މައްސަލަތަކުގައި   ވަކިކުރާ   ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު   ސަބަބެއްނެތި   އެކަށީގެންވާ "  

  މައްސަލަތަކުގައި   ނެތް   ޢަމަލުކުރެވެން   އެގޮތަށް   ނަމަވެސް ،  ކަމާއި  ކުރުން   ރުޖޫޢު   އަނބުރާ   ވަޒީފާއަށް   އަދާކުރަމުންދިޔަ   އެމުވައްޒަފަކު 

  އެގްރީންމަންޓްގެ   ނުވަތަ   ހަމައަށް  ކަނޑައެޅުމާ   ގޮތެއް   އެމައްސަލައިގައި،  ގޮތަކީ  ޢަދުލުވެރި   އެންމެ   ނަގައިދިނުމުގައި   ބަދަލު   ގެއްލުމުގައި 

 ..." ، ކަނޑައެޅުންކަމާއި  މިންވަރު   ބަދަލުގެ   ގޮތުން   ހިމެނޭ   އިނާޔަތްތައް   މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  މުއްދަތަށް 

ނަންބަރު    ،އެނގޭކަމާއި  ކަނޑަޅާފައިވާކަން  ޢިބާރާތުން  މި ހައިކޯޓުގެ   HC-A/586/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ަޤިޟއްޔާގައި 

  ިމިނަވްނ   ކުރަިއާރފިައާވ   ުދިނޔެޭގ   ، ަނަމެވްސ،  ޮކށްފިައުނާވކަމިާއ  ޙުދުޫދ   ިމްނވަރްެއ   ަވިކ   ާޤޫނުންނ   ަވީޒފާއެާބޭހ   ަނގައިިދނުުމގިައ   ަބަދުލ " 

  ެއނެްމ   ޮގުތގިައ   ބަަދލެުގ   ގްެއލުމެުގ ،  ަބލާއުިރ   ުއޫޞަލްށ   ޢަަމުލކާުރ   ނަގައިިދނުުމގިައ   ބަަދުލ   މުުޖތަަމުޢަތުކގިައ   ބެައްއ   ެއެހިނެހްނ   ިދމިޤާްރީތ 

                             ވާިލުތ   ިއނގޭިރިސ   ، ާބލާއުިރ  ެއޮގުތްނ ،  ެއނޭގކަމިާއ   ަކނޑައާަޅފިައާވަކްނ   (Compensation Cap)  ިމްނަގނޑްެއ   ެނެގވާިދެނ   ިގނިައްނ 

(Employment Rights Act 1996 Section 123 and 124)   ޮގުތގިައ   މްިނަގނުޑެގ   ބަަދުލެގ   ަނގައެިދޭވެނ   ިގނިައްނ   ެއްނެމ   ގިައ  

  އިަދ   ، ެއނޭގކަމިާއ  އަދުަދަކްނ   މުަދ   ޢަދުަދްނކެުރ   ެދ   ިމ ،  އަދުަދ  ަކނޑައާަޅފިައާވ   ާޤޫނުންނ   ުނވަަތ   ުމސަާރ   ައހުަރެގ   01  ަކނޑަައާޅފިައަވީނ 

    ިމނަްގނުޑެގ   ބަަދުލެގ   ގިައ   (Fair work Act 2009, Section 392 Remedy compensation)  ޮއްސޓޭްރލާިއ 

(Compensation Cap)   ިމ ،  އަދުަދ   ަކނޑައާަޅަފިއާވ   ާޤޫނުންނ   ުނވަަތ   ުމސަާރ   ދަުވުހެގ   ަމްސ (  ހައްެއ )   6  ަކނޑައާަޅފިައަވީނ   ޮގތުގިައ   ެގ  

  ލޭިބ   ުމވްައަޒަފްށ   ސަބުަބްނ   ަވިކކުރުުމެގ   ަވީޒފިާއްނ   ގައުުމަތުކގިައ   ުބެނުވުނ   ، ީމގިެއތުުރްނ،  ެއނގޭކަމިާއ   އަދުަދަކްނ   މުަދ   އަަދުދްނކެުރ   ެދ 
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  ިފޔަވުަޅަތަކްށެވްސ   އާަޅފިައާވ   ފާަރުތްނ   ޭއާނެގ   ޮގުތްނ   ުކޑަކުރުުމެގ   ގްެއުލްނ   ލޭިބ   ފާަރަތްށ   ަވިކކެުރުވުނ   ަވީޒފިާއްނ ،  ިރާޢަޔްތކުރުުމގިައ  ގްެއލަުމްށ 

 ، ެއނގޭކަމިާއ  ާލޒްިމވެެގްނާވަކްނ   ިރާޢަޔްތކުުރްނ 

  ގަ   ނަ   ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ   ގެއްލުން   ލިބުނު   މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން   ވަކިކުރުމުގެ   ވަޒީފާއިން   ބަދަލަކީ   ނަގައިދެވޭ   ވަކިކުރުމުން   ވަޒީފާއިން 

  ވަޒީފާއިން   ކަނޑައެޅުމުން   މިންގަނޑެއް   ނަގައިދެވޭނެ   ގިނައިން   އެންމެ   ގޮތުގައި   ބަދަލުގެ   މިގޮތަށް   ، އެނގެންއޮންނައިރު  ބަދަލެއްކަން   އިދެވޭ 

  ގެއްލުން   ލިބޭ   ވަކިކުރުމުން   ވަޒީފާއިން  ، ގޮތުން  މި   ، ޤާއިމްކުރެވޭކަމާއި  ހަމަހަމަކަން   ނަގައިދިނުމުގައި   ބަދަލު   މެދުގައި   ފަރާތްތަކުގެ   ވަކިކުރެވޭ 

(  އެކެއް )   1  ހޯދުމަށް   ވަޒީފާއެއް   އެހެން   އަދި   އެނގެންއޮންނާތީއާއި   ން ލާޒިމްކަމެއްކަ  މައްޗަށް   ފަރާތުގެ   ވަކިކުރެވުނު   ވަޒީފާއިން   ކުޑަކުރުމީ 

  ޤައުމުތަކުގައި   ބުނެވުނު   ، ހިނދު  ޤަބޫލުކުރެވުނު   ފަނޑިޔާރުންނަށްވެސް   ބެލި   މައްސަލަ   މި   މުއްދަތެއްކަމަށް   އެކަށީގެންވާ   މުއްދަތަކީ   އަހަރުގެ 

  ، މުޙިއްމުކަމާއި  ކަނޑައެޅުން   މިންގަނޑެއް   ނަގައިދެވޭނެ   ގިނައިން   އެންމެ   ގޮތުގައި   ބަދަލުގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް   ރިޢާޔަތްކޮށް   ޢަމަލުކުރާގޮތަށް 

 "... ،  ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއި  މިންވަރެއްކަމަށް   ޢަދުލުވެރި   އެކަށީގެންވާ   އިނާޔަތަކީ   މުސާރައާއި   އަހަރުގެ (  އެކެއް )  1  ގޮތުގައި   ބަދަލުގެ   ގޮތުން   އެ

އެނގެމި   ކަނޑަޅާފައިވާކަން  އޮންނާތީއާއިޢިބާރާތުން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ސަންހާފާޠިމަތު    ،ން  ވަޒީފާއިން 

ަޤިޟއްޔާއާއި    HC-A/555/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ކަމަށްވާތީ

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ނަންބަރު   HC-A/287/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަޤިޟއްޔާއާއި 

2016/HC-A/586  ް29)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ާޤޫނުނ ންަނަބުރ    ،ަޤިޟއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށ  

ާޤޫނުނ ަނނަްބރު    ، ަވަނ ާމއާްދގެ )ރ( އިަދ  29ިއްސެވބާަޔްނޮކށަްފއާިވ    ، ަވނަ ަންނަބާރިއ  3ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ  

)ަވޒާީފާއބެހޭ    2/ 2008)ާޤޫނުނ ަންނަބުރ    22/ 2016)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ައްށ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ    2/2008

  87ުނެގ  ެއ ާޤޫނ  ، ަވަނ ިއޞާްލޙު ެގަނުއުމެގ ާޤޫނުނ( ެގ ދުަށން ެގެނުވުނ ިއޞާްލުޙަތކަށްފުަހ  5ާޤޫނުނ( ައށް  

  ، ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކުރަމާށިއއަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް އެފަރާތް  ފާޠިމަތު ސަންހާ  ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ެގ ަދށްުނ  

ފާޠިމަތު ސަންހާ    ، ެއްއެވްސ ޙެާލްއަގިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކވަެފިއާވ ަފާރެތްއަކުމަގިއ ުނބުެލަމާށިއ ފާޠިމަތު ސަންހާއަކީ

ފާޠި ވަކިކުރެވުނުއިރު  ލިބެމުންދިޔަ  ވަޒީފާއިން  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ސަންހާއަށް  ރ. -/4,665މަތު 

 -/1,500ސަރވިސް އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ    ،)ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްފަސް ރުފިޔާ( އާއި

ލިބެމުންދިޔަ   ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ލިވިންގް  އާއި  ރުފިޔާ(  ފަސްސަތޭކަ  )ދެހާސް    -/2,550)އެއްހާސް 

ޖުމުލައަށްވާ   ގެ  ރުފިޔާ(  ފަންސާސް  ގެ ރ-/8,715ފަސްސަތޭކަ  ރުފިޔާ(  ފަނަރަ  ހަތްސަތޭކަ  )އައްހާސް   .

ސަންހާއަށް   ފާޠިމަތު  ޢިނާޔަ  01ނިސްބަތުން  މުސާރައާއި  އަހަރުގެ  ޖެހޭ  )އެކެއް(  ރ.  -/104,580ތްތަކަށް 
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ރުފިޔާ(   އައްޑިހަ  ފަސްސަތޭކަ  ހަތަރުހާސް  ފައިސާކަމަށް )އެއްލައްކަ  ލިބެންޖެހޭ  ސަންހާއަށް  ފާޠިމަތު   އަކީ 

  ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ.

 

 : މައްސަލައިގެ ނިންމުން 
 

މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި   ،ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކަށާއި  ރައްދުވިފަރާތުންނާއި މައްސަލަ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ،ދެންފަހެ

ފިނިހިޔާގެ، ފާޠިމަތު ސަންހާ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    ،ލ. ފޮނަދޫ  ،ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު

އިން ފެށިގެން ލ. ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު އޮފިސަރެއްގެ މަާޤމުގައި    2007މޭ    A136150  )10ކާޑު ނަންބަރު  

ނުރުހުމުގައި    މަތު ސަންހާގެފާޠިގައި، އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރުމެއްނެތި    2016ޖޫން    16ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް  

އަދާކުރަމުންދިޔައެފަރާތު ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ  ން  ކޯޓަށް  މެޖިސްޓްރޭޓް  މާވަށު  ލ.  ވަޒީފާ  ،ވަޒީފާ  ސަންހާގެ  ފާޠިމަތު 

ާޤ ކަނޑައަޅަ  ނާނޫބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ކަމަށް  ވަޒީފާ  ފާޠިމަތު ސަންހާގެ    އިދިނުމަށާއި،ޚިލާފަށް  އެފަރާތުގެ  ނުރުހުމުގައި 

ކަނޑައަޅައިދިނުމާއިއެކު   ކަމަށް  ބަދަލުކޮށްދިނުމަށާއި،ފާޠިމަތު ސަންހާ  ބަދަލުނުކުރެވޭނެ  މަާޤމަށް  ހުރި  ވަޒީފާ   ކުރިން 

ފާ  ިޟރުނުވާ ދުވަސްތަކެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި ވަޒީ ޙާބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ އަށް ނުނިކުމެ ހުރި ދުވަސްތަކަކީ  

ހަމައަށް   އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާއިބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގާދިނުމާއެކު ކުރިން ހުރި މަާޤމަށް  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2016އޮގަސްޓު    03އެދި    ލިބިދިނުމަށްނާޔަތްތައް  ޢި މުސާރައާއި    ހޭ ފާޠިމަތު ސަންހާއަށް ލިބެންޖެ

  އިގެ ނިންމުން އިސްތިޢުނާފުކުރުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ  VTR/2016/140ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންބަރު  

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ޙުކުމުގައިަޤިޟއްޔާ  HC-A/338/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޯޓުގެ   ،ގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  މާވަށު  ލ. 

އިން ފާޠިމަތު ސަންހާ ވަކިކުރެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ބަލައި، ފާޠިމަތު ސަންހާ އަނބުރާ  ވަޒީފާ

ނިންމުމަށް  ނިންމުމެއް  ފައިސިލާކުރުވަނިވި  ބައްލަވައި  މައްޗަށް  އުޫޞލުތަކުގެ  ބަލަންޖެހޭ  އިޢާދަކުރުމުގައި   ވަޒީފާއަށް 

ތަޙުވީލު ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބެލުނުކުވަޒީފާއާބެހޭ  ޓްރައިބިއުނަލު  ،ރުމުން   VTR/2020/21ނަންބަރު  ގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 މައްސަލައިގައި، 



 
 ޑިޕާޓްމަންޓް   ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ސަންހާއަށް

 VTR/2020/21ނަންބަރު: މައްސަލަ                                        ށަހެޅި މައްސަލަހު  )ދައުލަތް( އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
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 ނުވަތަ  ކަންތައްތަކެއް  ކުރާ  ދަތިވާނޭފަދައިން   އަދާކުރުމަށް  ލިއްޔަތުތައްޢޫ މަސް  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފަށް   ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ 

  ކުރުމަކީ   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  އެ، ވާނަމަ  ނަތީޖާއެއްކަމުގައި   ނުކުތް  ސަބަބުން  ޙާލަތެއްގެ  ކުރިމަތިކުރުވާ 

  ހައިކޯޓުގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަންނޭބެލިދާ  ކަމުގައި  އެއް  (constructive dismissal)  ޑިސްމިސަލް  ކޮންސްޓްރަކްޓިވް

  ގައި ކޯޓު  މެޖިސްޓްރޭޓް  ފޮނަދޫ.  ލ  ސަންހާ  ފާޠިމަތު  ،އޮތަތީ  އެނގެން  ަޤިޟއްޔާއިން  HC-A/397/2018  ނަންބަރު

  ދިރިއުޅުމުގެ   ،އެންގުމުން  އެކަން  ސަންހާއަށް  ފާޠިމަތު  ބަދަލުކޮށް  ކޯޓަށް  މެޖިސްޓްރޭޓް  މާވަށު.  ލ  ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޕާޓްމަންޓްޑި  ނެތްކަން  ބަދަލުވެވެން  އެފަރާތަށް  ސަބަބުން  ގޮތުގެ   ހުރި  ޙާލަތު

  ބަދަލުވުމަށްޓަކައި   މާވަށަށް.  ލ  ސަންހާ  ފާޠިމަތު  ،އާއިރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާތީ  ކަމަކަށް  އެއްވެސް  އެއިން  އަންގާފައިވީނަމަވެސް

 ޒާމެއް އިންތި  އެއްވެސް  ކެއުމުގެ   ،ހުރުމާއި  ،އިފަތުރާ  ދަތުރު   ނުންއެޑްމިނިސްޓްރޭަޝ  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް

 މެޖިސްޓްރޭޓް   ފޮނަދޫ.  ލ  ސަންހާ   ފާޠިމަތު  ންއެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނު  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ،ހަމަޖައްސައިދީފައިނުވާތީ

  އަދާނުކުރެވޭނެފަދަ  ވަޒީފާ އެފަރާތަށް  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓް މާވަށު. ލ ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ ކޯޓުގައި

  ޖުޑީޝަލް   އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ސަންހާ  ފާޠިމަތު  ،ބުރަވެވޭތީ  މަްޤޞަދުގައިކަމަށް  ކުރުމުގެ   މެދުވެރި  ޙާލަތެއް

  ކޮންސްޓްރަކްޓިވް   ވަކިކުރުމަކީ  ވަކިކޮށްފައިވާ  މަާޤމުން  އޮފިސަރގެ  ކޯޓު  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ގައިއެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނު

   ،ކަނޑައަޅައި އެއްކަމަށް (constructive dismissal) ލްޑިސްމިސަ 

  ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ،  ކަމަށްވާތީ  ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ސަންހާ  ފާޠިމަތު 

2016/HC-A/555  ި2018  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަޤިޟއްޔާއާއ/HC-A/287   ިަޤިޟއްޔާއާއ  

  2/ 2008  ަންނަބުރ  ާޤޫނުނ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް  ަޤިޟއްޔާއަށް  HC-A/586/2016  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

(  ރ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ   29  ިއްސެވަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ،  ންަނަބާރިއ  ަވަނ  3  ެގ (  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  29  ެގ(  ާޤޫނުނ   ަވޒާީފާއބޭެހ) 

  2/ 2008  ަންނަބުރ  ާޤޫނުނ)   22/ 2016  ަންނަބުރ  ާޤޫނުނ  އްަށ(  ާޤޫނުނ   ަވޒާީފާއބޭެހ)   2/2008  ަނނަްބުރ  ާޤޫނުނ،  އިަދ

  ާޤޫނުނެގ  ެއ،  ިއޞާްލުޙަތކަށްފުަހ  ެގެނުވުނ  ަދުށްނ   ެގ (  ާޤނުޫނ  ެގަނުއުމެގ  ިއޞާްލުޙ  ަވަނ  5  އްަށ(  ާޤޫނުނ   ަވޒާީފާއބޭެހ) 

  ފާޠިމަތު،  ުރޖަޫޢުކުރަމާށިއ  ައނުބާރ  އެފަރާތް  މަާޤމަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ސަންހާ  ފާޠިމަތު  ދަށްުނ  ެގ(  ށ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ   87

 ވަޒީފާއިން   ސަންހާ  ޠިމަތުފާ،  ުނބުެލަމާށިއ   ަފާރެތްއަކުމަގިއ  ަވިކވަެފިއާވ  ަވޒާީފިއްނ  ޙެާލްއަގިއ  ެއްއެވްސ  ސަންހާއަކީ

  ހަސަތޭކަ   ހަތަރުހާސް. )ރ -/4,665  ލިބެމުންދިޔަ  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ   އަސާސީ  ސަންހާއަށް  ފާޠިމަތު  ވަކިކުރެވުނުއިރު



 
 ޑިޕާޓްމަންޓް   ރައްދުވާގޮތަށް ފާޠިމަތު ސަންހާއަށް

 VTR/2020/21ނަންބަރު: މައްސަލަ                                        ށަހެޅި މައްސަލަހު  )ދައުލަތް( އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
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 ފަސްސަތޭކަ   އެއްހާސް)  -/1,500  ލިބެމުންދިޔަ  ގޮތުގައި  ގެ  އެލަވަންސް   ސަރވިސް،  އާއި(  ރުފިޔާ  ފަސްދޮޅަސްފަސް

  ގެ (  ރުފިޔާ  ފަންސާސް   ފަސްސަތޭކަ  ދެހާސް)  -/2,550  ލިބެމުންދިޔަ  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ލިވިންގް  އާއި (  ރުފިޔާ

( އެކެއް)  01  ސަންހާއަށް  ފާޠިމަތު  ނިސްބަތުން  ގެ(  ރުފިޔާ  ފަނަރަ  ހަތްސަތޭކަ  އައްހާސް. )ރ-/8,715  ޖުމުލައަށްވާ

 ފާޠިމަތު (  ރުފިޔާ  އައްޑިހަ  ސްސަތޭކަފަ  ހަތަރުހާސް  އެއްލައްކަ. )ރ-/104,580  ޖެހޭ  ޢިނާޔަތްތަކަށް  މުސާރައާއި  އަހަރުގެ

 ، ރުކޮށްއަމު  މައްޗަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ޖުޑީަޝލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ދިނުމަށް ސަންހާއަށް

(  ސާދަ )  14(  ބަންދުނޫން  ރަސްމީ)  ފެށިގެން  އިން(  2021  ޖުލައި   08)  މިއަދު  ކަންކަން  އެންމެހައި   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު

  ދުވަހުގެތެރޭ (  ފަހެއް)  05(  ބަންދުނޫން  ރަސްމީ)  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަންކަން،  ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު  ފުރިހަމައަށް  ދުވަހުގެތެރޭ

  އަންގައި   މައްޗަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ޖުޑީޝަލް   އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 . ނިންމައިފީމެވެ މައްސަލަ މި، އަމުރުކޮށް
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