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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/165 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020 ސެޕްޓެންބަރު 02 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  12 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ސ. ފޭދޫ  /މޫނިމާގަސްދޮށުގެ   ، ޙަސަން ނަީޞރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A015122)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ސ. ފޭދޫ/    މޫނިމާގަސްދޮށުގެ)  ނަީޞރުޙަސަން   މި މައްސަލައަކީ

A015122  )ިޙަސަން  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،    އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު އޮފިސަރ މަާޤމުގައ

  ސަލާމުގައި ހުއްޓާ   ނަީޞރުގައި ޙަސަން    2020ޖަނަވަރީ    30، ނެތިފިޔަވަޅެއް އެޅުމެއް  ުޞލޫކީއެއްވެސް    ރަށްނަީޞ

ޙާިޟރުކުރުވައިޑިޕާޓްމަ އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ސުވާލުތަކެއް  ނަީޞރު ޙަސަން    ،ންޓް  ކުރުމަށްފަހު  އާ 

ނެގިތާ   އި   06ބަޔާން  ފަހުން  ފާއިތުވި  މަސް  ޙަސަން  ޞް )ހައެއް(  ގޮތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ  ވަޒީފާއިން    ނަީޞރުލާޙީ 

ނަީޞރަ  05ވަކިކުރާކަމަށާއި   ޙަސަން  ދޭކަމަށް  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  މުއްދަތެއް  ދުވަހުގެ  އެންގުމަށްފަހު    ށް)ފަހެއް( 
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  ނަީޞރު ގައި ޙަސަން    2020އޮގަސްޓު    18ޖަވާބުދާރީވެފައިވީނަމަވެސް،    ނަީޞރު  ތުގައި ޙަސަންަޞޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރު 

ވަކިކޮށްފައިވާތީ މައުޫޟޢީ  ،  ވަޒީފާއިން  ކުރުމުގައި  ތަޙީުޤުޤ  މައްސަލަ  ކުރެވުނު  ތުޙުމަތު  މެދު  ނަޞީރުއާއި  ޙަސަން 

ގައި ޙަސަން ނަީޞރު    2020އޮގަސްޓު    18ދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުކޮށް، ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށް  ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ  ޢަ

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށް  

 ޢިނާޔަތްތައް  ން ފެށިގެން މައްސަލަ ނިމޭ ތާރީޚާއި ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއިޚުދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީ

އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޙަސަން ނަޞީރުގެ އެދި    ނަގައިދިނުމަށް ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ފަރާތުން 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 

 ރައުޔު  މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމްގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  ނަީޞރުމައްސަލަ  ފޭދޫ  /ނިމާގަސްދޮށުގެ)މޫ  ޙަސަން  ރައްޔިތެއްކަން  ސ.  )ދިވެހި   )

( ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި A015122އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ،  ' މަާޤމުކަމަށާއިކޯޓު އޮފިސަރ'  އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ގޮސްފައިވަނީ  

ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު    2009ޓު  އޮގަސް  20ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚަކީ  

ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ(    ފަސްހާސްރ. )-/5,065އިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ގައި    2020  ސްޓުއޮގަ  18ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، 

 ، ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ

)ހަތްދިހަ އަށް އިންސައްތަ( މަރކްސް    %78)ދިހައެއް( އަހަރު ތެރޭގައި އެޕްރައިސަލް ފޯމުގައި    10ފާއިތުވި  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
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  2020ޖަނަވަރީ    30، އްނެތިފިޔަވަޅެއް އެޅުމެ  ުޞލޫކީއެއްވެސް  ށަހެޅި ފަރާތަށް  ލިބިފައިވީއިރުވެސް، މައްސަލަ ހު

  ، ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ޙާޟިރުކުރުވައި  ސަލާމުގައި ހުއްޓާ  ނަީޞރުގައި ޙަސަން  

ސުވާލުތަކެއް   ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނުމެއްނެތި  ކަމެއް  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ކޮން  ޙާިޟރުކުރެވުނީ 

ގައި ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަށް ޙާިޟރުކުރުމަށްފަހު ބަޔާނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2020ޖަނަވަރީ    30  ، ކުރުމަށްފަހު

ހިމަނާފައިހުރިކަ ވާހަކަތަކެއް  ނުދައްކާ  ބުނެ  ފަރާތުން  ވާހަކަތައްކަމަށް  ހުރި  ދައްކާފަ  އެއީ  ބުނުމުންވެސް  މަށް 

)ހައެއް( މަސް ފާއިތުވި ފަހުން އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މައްސަލަ    06ސޮއިކުރުމަށް އަންގައި ބަޔާން ނެގިތާ  

ށް ދޭކަމަށް މައްސަލަ  )ފަހެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޖަވާބުދާރީވުމަ  05ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާކަމަށާއި  

އެންގުމަށްފަހު ފަރާތަށް  ފުރު   ،ހުށަހެޅި  ފަރާތް ަޞޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތުގައި 

ތީކަމަށް  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  2020އޮގަސްޓު    18ޖަވާބުދާރީވެފައިވީނަމަވެސް،  

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށް

އެދިފައިވަނީ،   .2 ތަޙުީޤުޤ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ތުޙުމަތު ކުރެވުނު މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު 

އިޖުރާއީ   އަދުލުވެރިކަމާއި  ޚިލާފަށް  ޢަ ކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ  ާޤނޫނާއި  ޤާއިމުނުކޮށް،  އޮގަސްޓު    18ދުލުވެރިކަން 

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށް ގައި މައްސަ 2020

ން ފެށިގެން މައްސަލަ ނިމޭ  ޚުކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށް ދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީ

  ނަގައިދިނުމަށެވެ. ތާރީޚާއި ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

ވަޒީފާއާބެހޭ  .3 ދިނުމުގުގޮތުން  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން،  

ލިއްޔަތަކީ ަޝރީޢަތާބެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައްކުރުންކަމާއި، މައްސަލަ  ޢޫގެ ވަޒީފާގެ މަސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

ކުޑަކޮށް  އިހްތިރާމް  ބިރުދެއްކުމާއި  މެޖިސްޓްރޭޓަށް  ކޯޓުގައި  މެޖިސްޓްރޭޓް  ފޭދޫ  އައްޑުއަތޮޅު  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

އެއް ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާއި  ސަބަބުން  ދެއްކުމުގެ  ވާހަކަ  މަސައްކަތްކުރުމަށް މުޙާތަބުކޮށް  މަތިން  ގޮތްވާގޮތުގެ 
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ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު ޙަސަން ނަޞީރު   VTR/2020/165މައްސަލަ 

                                             

 

34 ގެ 4 ޞަފްޙާ       
 

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

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

 

މިނިވަންކަމާއި   ބަލައި  އެކަން  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ހުރަސްއެޅިފައިވާތީ 

ޖުޑީަޝލް   އޮފް  ޑިޕާޓްމެންޓް  އެދި،  ާޤއިމްކޮށްދިނުމަށް  މާހައުލެއް  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  މުސްތަިޤއްލުކަމާއެކު 

ށް ހުށަހެޅުމުން އަދި މައްސަލަ ބަލައި ތަޙުީޤުޤކުރުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަޙުީޤުޤ ރިޕޯޓުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަ

ންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ހުށަހެޅުނު ަޝކުވާތަކުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ޑިޕާޓްމާ

ނު ނުވަތަ ހޯދުނު އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ތަފްީޞލު ތަޙުީޤުޤ  ތަފްސީލާއި ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ތަޙުީޤުޤ ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވު

ރިޕޯޓުގެ   ތަޙުީޤުޤ  ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމާއި،  ަޝކުވާތައް    3ރިޕޯޓުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

ދާގެ )ހ(  ވަނަ މާއް  18ތަޙުީޤުޤކުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ   212އަދި )ނ( އާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމާއި އަދި ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

ގެ    10،  4،  1 )ށ(  މާއްދާގެ  އެ  އަދި  ނަންބަރާއި  ނަންބަރުގައި    6އަދި    2،  1.2،  1.1ވަނަ  ވަނަ 

މައް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީއާއި،  ކުށުގެ  ކޯޓުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ބަލާއިރު،  ޢަމަލުތަކަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމާއި ޒިންމާ ނުއުފުލުމުގެ ސަބަބުން ކޯޓުން ެޝޑިއުލްކޮށްފައިވާ ަޝރީޢަތެއް  

ސްއެޅިފައިވުމާއި، ކެންސަލްވެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢަދުލު އިންސާފު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރަ

، ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ އިންޓެގްރިޓީއާމެދު  ޔާކަމުގައިވާކޯޓުގެ އެންމެ އިސްވެރިސ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް  

ސުވާލު އުފައްދާފައިވުމާއެކު މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅަފައި ބިރުދައްކާފައިވާކަން ސާބިތުވެފައިވާތީ، 

ވަނަ ނަންބަރުގެ    2ވަނަ ނަންބަރާއި،    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    213ންގެ ގަވާއިދުގެ  ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފު

ކޮށްފައިވާ  ދަށުން   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކުރެވިފައިވާނެކަމާއި،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޚިލާފު ޢަމަލަކަށްވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   އާ  2011ޢަމަލަކީ ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

އޭގެ ސަބަބުން އެ ކޯޓަށް އާންމު ރައްޔިތުންކުރާ އިތުބާރު ގެއްލި، ،  ސ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ބެހެއްޓުމަކީ

ކަމުގައިވާތީ،  ދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއު ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ބުރޫއަރާނެ ކަމެއްސ. ފޭ

މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށް ނިންމޭނެ ތަނެއް އޮތްކަމުގައި ނުދެކޭކަމާއި، 
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އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 .  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ފަރާތުން  ރައްދުވި މައްސަލަ   ާޤއިމްކޮށްފައިވާނެކަން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .4

ރުޖޫޢަކޮށްދެއްވަންޖެހޭ އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށްވާތީ،  ތަނެއް    އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން 

ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެ މޭރުމުން ފައިަޞލާކުރަނިވި ޙުކުމެއް ކުރުމަށްފަހު އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ  

 ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށެވެ.  

ސ.         ކުރިން  ކަނޑައެޅުމުގެގޮތެއް  ގޮތުން  އުޟޫޢީމަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި .5

ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ ކޯޓު އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް އެހެން ފަރާތެއް 

ނަގައިފިކަމުގައިވާނަމަ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ މަޤާމު ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މަޤާމެއް ސ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް 

ގެ ސަަބުބން މުޅި ދުނިޔެއަށް ަބލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި،   19- ލިެބން ނެތުމުންނާއި، ކޮވިޑްކޯޓުން

ވާނެތީ، މިކަމުގެ ސަަބުބން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މާލީ   އުނދަގޫ ކަމަކަށް  ދަތި  އިތުރު ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަކީ 

ގެއްލުންވާނެތީއާ ގޮތުން  ނަފްސާނީ  މަޤާމަށް ގޮތުންނާއި  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އި، 

މި މައްސަލައިގައި  މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށް، މުވައްޒަފަކު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރެވެމުންދާތީ،  

 S2C-A/2020/12ރޭޓްގެ ނަންަބރު  އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ މެޖިސްޓްފައިސަލާކުރަނިވި ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން  

( އިން ސ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް، ކޯޓު އޮފިސަރަކު ނަގަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 2020އޮގަސްޓު    18)

މައްޗަށް   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަސްކޮށްދިނުމަށްއެދި،  އައްޔަނުކުރުން  މީހަކު  މަޤާމަށް  އަމުރެއް އެ  ވަގުތީ 

އަދި  ރުމަށްފަހު  ފަރާތުން އެދިފައިވާ އެދުމަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ނަޒަރުކު  މައްސަލަ ހުށަހެޅިނެރެދިނުމަށް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވާ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ  

މި މައްސަލަ ކުރިއަށްދިޔަ މަރުޙަލާގައި ނެރެދީފައިވާނެއެވެ.   ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން ވަގުތީ އަމުރެއް

'ވަގުތީ އަމުރަށް    VTR/VA/2020/36-200މި ނިންމުމުގެ ތަފްސީލު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

 އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް' ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
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ޅޭގޮތުން ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް މި މައްސަލައާ ގު .6

އެކަނިކަމާއި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވަނީ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  އޮތްނަމަވެސް،  ފުރުަޞތު 

 ކިންގެ ހެކިބަސް ނެގިފައިވާނެއެވެ.  އެގޮތުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން އަންނަވި ހެ

 (A000946)ފިލިގަސްދޮށުގެ / ސ. ފޭދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    . ޢާބިދާ ޢަލ6.1ީ

 (A016312. މަރްޔަމް ޙަމީދާ )މުތީގެ / ސ. ފޭދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 6.2

ޖުޑީޝަލް   .7 އޮފް  ޑިޕާޓްމެންޓް  ތަޙުީޤުޤކުރުމަށް  ގުޅިގެން  ތުޙުމަތުތަކާ  ކުރެވުނު  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވުނު ބައްދަލުވުމުގެ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގ މައްސަލަ  ގައި ބޭއް  2020ޖަނަވަރީ    30އެޑްމިނިސްޓްރޭްޝގެ ފަރާތުން  

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ އަޑުއެހުމުގައެވެ. މިވީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ  

ާޤނޫނު ނަންބަރު   އެ ރިކޯޑިންގއަކީ  ހުށަހެޅިފައިނުވަނީ  އެ ރިކޯޑިންގ    )މަޢުލޫމާތު   1/2014ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ާޤނޫނު ޙައްުޤގެ  ލިބިގަތުމުގެ  ހުށަހެޅި   (ހޯދައި  މައްސަލަ  ރިކޯޑިންގއަކަށްވެފައި  ހޯދާފައިވާ  އެދިގެން  ދަށުން  ގެ 

އެ ރިކޯޑިންގ ޙިއްސާކުރިނަމަވެސް އެ ފަރާތުގެ އެއްބާރުލުން ލިބިފައިނުވާތީކަމަށާއި ވަކީލެއްގެ    ށްފަރާތުގެ ވަކީލަ

ކުރިއަށްދިއުމަށް ނިންމުނު ހިސާބުން އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގ ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށް މި މައްސަލައިގެން    އި އެހީތެރިކަމާ ނުލަ

ގައި މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.   2021އޮގަސްޓު    25މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ގައި މައްސަލަ    2020ޖަނަވަރީ    30ނީ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ރިކޯޑިންގ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަ

ރައްދުވި ފަރާތުގެ ތަޙުީޤުޤ ޓީމަށް އެ ފަރާތް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އެ ފަރާތުން ނުބުނާ ވާހަކަތަކެއް ހިމަނާފައިހުރިކަން  

  ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށެވެ. ވީމާ، އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގއަކީ މި 

މައްސަލައިގެ މައުޫޟޢާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް ވާޞިލުވުމުގައި ބޭނުންތެރި ހެއްކެއްކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، 

 މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި އެ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގއަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  





 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު ޙަސަން ނަޞީރު   VTR/2020/165މައްސަލަ 
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 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

 ޭދ  ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ަވޒާީފ  ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، ިމޮގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ   ަފާރަތުކްނ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ އްެނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  

ުމަވްއޒަފުަކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމށް ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކށް    ،  ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކިއުޖާރީއ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތއް  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގއި  ބުެލނަްތއް  ބަަލްނޖޭެހ   ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ޯކުޓން ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ   ނު ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވ

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

ށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ުހ .10

އީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭ ހިނދު، މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާ

ބަޔާންތަކަށާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ބެލި  ،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން

ަވނަ    2ަވނަ ަންނަބާރިއ،    1( ގެ  ހ ަވަނ ާމއާްދެގ )   213  ެގ  2011  ަގާވއުިދ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަޝރުޢާީދިއާރެގ.  9.1

ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއާވަކްނ، ިޑޕްާޓަމންްޓ އޮފް ުޖީޑޝްަލ އްެޑިމިންސްޓޭރަޝްނ    ަޙަސން ަނޞުީރ  ެގ ދުަށްނ ަންނަބުރ

( 'ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ިޗޓު' ިއްނ މި ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  2020ޮއަގސުްޓ    17)   DJA/2020/55(2)ަންނަބުރ  

 ައްނގަާފިއެވެއެވ. ަޙަސްނ ަނީޞަރށް  

(  2020ޮއަގްސުޓ    17)   DJA/2020/55(2)ްނ ަނންބުަރ  ޑާިޕްޓަމންްޓ އޮފް ުޖީޑޝްަލ ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝ.  9.2

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުންގޮސްފައި'ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރި ިޗޓު' އްަށ ބާަލިއުރ،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ކަމާއި،  މަާޤމު   ކޯޓް އޮފިސަރ  ސ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

މަހަކު   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އިރު  )-/5,065ވަކިކުރެވުނު    ފަސްހާސްރ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު ޙަސަން ނަޞީރު   VTR/2020/165މައްސަލަ 
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ރުފިޔާ(    ހަތަރުހާސް ފަންސާސް ރ. ) -/4,050ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  އާއި  ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ(  

 ކުރެވެއެވެ.ން ފާހަގަލިބެމުންދިޔަކަ

 2011ގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅި    2020ސެޕްޓެންބަރު    02. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  9.3

ގެ ނިޔަލަށްވާ އެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން، އެއިން    2019އިން ފެށިގެން  

)ހަތްދިހަފަސް ޕަސެންޓް( މަރކްސްއަށްވުރެ މަތިން ޖުމްލަ    %75ރާތަށް  ކޮންމެ އަހަރެއްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ 

 މާކްސް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

( ސިޓީއަށް  2020ޖުލައި    16)  S5C-A/2020/01. އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  9.4

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އައްޑު އަތޮޅު  2020މާރިޗު  03ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2018އޮގަސްޓު  12ބެލުމުން، 

ޙަސަން ނަީޞރަކީ ަޝރީއަތުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި    ، ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ޙައިސިއްޔަތުން  އިފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާ

މާއެކު ކުރާ  ވަރަށް ހަރަކާތްތެރިކޮށް މަސައްކަތްކުރާ އަދި ކުރަން ބުނާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަރަށް އިޙްލާސްތެރިކަ 

 މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށް ތަޢުރީފްކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގައި   2020ޖުލައި  20ލިޔުމަށް ބެލުމުން،  ޅި' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހ19ެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 'ޖަދުވަލު 9.5

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ހަމީދާ ޗުއްޓީއަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެން، އެ ފަރާތުގެ ޗުއްޓީ ނިމެންދެން އެ  

 ފަރާތުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން ޙަސަން ނަީޞރުއާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 

 

ަޝކުވާއާއި  9.6 ލިބުނު  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމެންޓް  ގުޅޭގޮތުން  ނަީޞރުއާއި  ޙަސަން   .

ގެ    2011ގުޅިގެން މައްސަލަ ތަޙުީޤުޤކުރި ކުރުމުން ޙަސަން ނަީޞރު ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

ންޓަށް ސާބިތުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ، ޙަސަން  ޑިޕާޓްމަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ނ( އާއި ޚިލާފްވެފައިވާކަން   18

ގަވާއިދު   މުވައްޒަފުންގެ  ދާއިރާގެ  ަޝރުޢީ  ޢަމަލުތަކަކީ  ގައި    212ގެ    2011ނަޞީރުގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވަނަ ނަންބަރު އަދި ހަމަ އެ   10ވަނަ ނަންބަރާއި.   4ވަނަ ނަންބަރާއި،    1ގެ    1ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ދަރަޖަ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު ޙަސަން ނަޞީރު   VTR/2020/165މައްސަލަ 
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ވަނަ ނަންބަރާއި،   2އަދި    1.2ވަނަ ނަންބަރާއި،    1.1ގެ    2ދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ދަރަޖަ  މާއް

ވަނަ   20ގެ    3ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކަށްވާއިރު، މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުށްތަކަކީ ކުށުގެ ދަރަޖަ    6

ޙަސަ ކުށްތަކަށްވެފައި،  ކުށްވެރިވާފަދަ  ދަށުން  ދާއިރާއަށް މާއްދާގެ  ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޝަރުޢީ  ނަީޞރުގެ  ން 

އިތުރު ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ފުރުސަތު އޮތަތީ، ޙަވާލާދެވުނު މާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ  

  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޙަސަން   2އަދި    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    2013ގެ    2011މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

ގުޅިގެން  ކުށްތަކާއި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ނަީޞރުއަށް  ޙަސަން  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ނަީޞރު 

 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވެއެވެ.  5ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

ތުހުމަ  އްސަލަ. މ9.7ަ ފަރާތުގެ މައްޗަށް  ގުޅިގެން  ހުށަހެޅި  ކަންކަމާ  ކުރެވުނު  އޮފް  ތު  ޖުޑީަޝލް ޑިޕާޓްމަންޓް 

ސ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު އޮފިސަރު ޙަސަން ނަޞީރުގެ ފަރާތުން އެކޯޓުގެ "  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އިން

ގަވާއިދާ   ާޤނޫނާއި  ސަބަބުން  ދެއްކުމުގެ  ވާހަކަ  މުޚާތަބުކޮށް  ކުޑަކޮށް  އިޚްރިތާމް  ބިރުދެއްކުމާއި  މެޖިސްޓްރޭޓަށް 

މަތިން މަސައްކަތްކުރު ގޮތުގެ  ގުޅިގެން  އެއްގޮތްވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ  ބުނެ  އެޅިފައިވާކަމަށް  މަށް ހުރަސް 

ރިޕޯޓަށް   ތަޙުީޤުޤރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން އެ    ތަޙުީޤުޤރިޕޯޓު" ގެ ނަމުގައި    ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

 ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:

 

 

  ހުށަހެޅި   ބުނެ   ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މެޖިސްޓްރޭޓާއި ޖަދަލުކޮށް މެޖިސްޓްރޭޓަށް ބިރުދައްކާފައިވާކަމަށް   ޗުއްޓީ އެޕްރޫވް 

 ޝަކުވާ 

ޗުއްޓީ   މުވައްޒަފުންގެ  ހާޟިރުގައި،  ނަީޞރުގެ  ޙަސަން  ވަގުތެއްގައި،  އެދިފައިވާ  ޗުއްޓީއަށް  ނަީޞރު  ޙަސަން 

ޗުއްޓީ   މެނުވީ،  ހެދުމަށްފަހު  ހޭންޑުއޯވަރ  ބަލައި  ސްޓޭޓަސް  މަސައްކަތުގެ  ޕެންޑިންގ  ކުރިން  އެޕްރޫވްކުރުމުގެ 

ސުޕަވައިޒަރު އެ ކޯޓުގެ ލީގަލް އޮފިސަރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް   އެޕްރޫވްކުރުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ބުނެ ޙަސަން ނަޞީރުގެ

ޗުއްޓީ  ސުވާލުކޮށް،  ގަވާއިދަކުންތޯ"  ކޮން  ާޤނޫނެއް  ކޮން  ލިބެނީ  މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް  ބާރު  "ތި  ދެންނެވުމުން، 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު ޙަސަން ނަޞީރު   VTR/2020/165މައްސަލަ 
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ށަހެޅި ަޝކުވާއާ އެޕްރޫވްނުވެއްޖެނަމަ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެކަމަށް ބުނެ ބިރު ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހު

ގުޅިގެން މެޖިސްޓްރޭޓާއި ދިމާލަށް ސީދާ އެ އިބާރާތުން އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވާނެކަމަށާއި އެދުވަހު މެޖިސްޓްރޭޓާއި  

ޓީމުން ސުވާލުކުރުމުން ވަރަށް ގިނައިރު އެއްޗެއް ނުބުނެ އިނދެ ވަރަށް ވިސްނުމަށްފަހު،   ދިމާލަށް ބުނީ ކީކޭތޯ ތަޙުީޤުޤ

ނެތްކަމަށް ޙަސަން ނަީޞރު ބުނެފައިވާކަމާއި، ޙަސަން ނަީޞރު އެހެން ބުނިކަމަށް    އްކަން ހަނދާނެ އެދުވަހު ބުނީ ކީކޭ

އަދި އެހެން ބުނިއިރު އެތަނުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ފަރުހީޒާއާއި ޙަސަން ނަީޞރު އަދި ލީގަލް އޮފިސަރ ނަހުާޝ ފިޔަވައި  

ދީ ހެކިބަސް  ނަހުާޝ  އޮފިސަރ  ލީގަލް  ނެތްކަމަށް  މީހަކު  ކަނޑައެޅިގެން  އެހެން  ހެދީ  ނަީޞރު  ޙަސަން  ފައިވާތީ 

 ދޮގެއްކަން ސާބިތުވާކަމާއި، 

މަޙްޟަރު ބަޔާން ލިޔުމަށް ދެންނެވުމުން އެއާ އިދިކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކައި މަސައްކަތްކުރަން އިންކާރުކުރާކަމަށް ބުނެ  

 ޝަކުވާ   ހުށަހެޅި 

ދައްކާ މަޖިލީހުގައި  ަޝރީޢަތުގެ  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާއި  މަޙްަޟރުކުރުމަށް  ޖިނާއީ  ލިޔެ  ބަހަށް  ބަހުން  ވާހަކަ   

މެޖިސްޓްރޭޓް ދެންނެވުމުން "އެއްވެސް ާޤނޫނެއް ގަވާއިދެއްގައި ތިގޮތަށް ނޯންނާނެކަމަށް" ބުނެ މަޙްަޟރު ބަޔާންތައް  

ވާނެކަމަށާއި، އެގޮތަށް ޓައިޕް ނުކުރާނެކަމަށް މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިބާރާތުން މެޖިސްޓްރޭޓާ ދިމާލަށް ބުނެފައި ނު

އެހެންނަމަވެސް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ާޤނޫނު އައިފަހުން ބަޔާން ލިޔުމުގެ ފޯމެޓަށް ބަދަލުއައިސްފައިވާތީ، އޭގައިވާގޮތަށް 

ލިޔުމަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ދެންނެވުމުން ސުވާލު ޖަވާބު ފޯމެޓަށްތޯ ނުވަތަ ކުރިން ލިޔަމުން ގެންދިޔަ ފޯމެޓަށްތޯ ބުނެ 

ސުވާ ތަފާތުވުމެއް  މެޖިސްޓްރޭޓާއި  ހިޔާލު  އެއްވެސް  މެޖިސްޓްރޭޓާ  ކުރީ  ސުވާލު  މިގޮތަށް  ލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، 

އޮވެގެން ދެބަސްވުމެއްތެރޭގައި ނޫންކަމާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން، ޙަަޞން ނަީޞރު ބުނި އަޑު އެއްވެސް 

ޙަސަން ނަީޞރު އަދި ލީގަލް އޮފިސަރ ނަހުާޝ    މުވައްޒަފަކަށް އިވިފައިނުވިނަމަވެސް، މެޖިސްޓްރޭޓް ފަރުހީޒާ އާއި

އެކަމަށް  ނަީޞރު  ޙަސަން  ފާހަގަކުރެއްވުމުން  އެކަން  މެޖިސްޓްރޭޓް  ބައްދަލުވުމެއްގައި  ބައިވެރިވި 

އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ހެޑްސެޓް ޖަހައިގެން ރިކޯޑިންގ އަޑުއަހަންޖެހޭތީ ވަރަށް އުދަގޫވާކަމަށް ބުނެ ޙަސަން 

 ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ލީގަލް އޮފިސަރ ނަހުާޝ ރަާޝދު ބުނެފައިވާކަމާއި، ' ޓިފައިޖަސް'ނަީޞރު 

 ޝަކުވާ  ޝަރީޢަތް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުލިޔެ އެ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ލިޔުންތައް ސްކޭން ނުކުރާކަމަށް ބުނެ  ހުށަހެޅި 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު ޙަސަން ނަޞީރު   VTR/2020/165މައްސަލަ 
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ފުކޮށްދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ޙަސަން ނަީޞރު  މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނިންމައި ސްކޭންކޮށް ފައިލް އަރުޝީ 

ވަނަ    2019ގާތު މެޖިސްޓްރޭޓް ދަންނަވާފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މަސައްކަތްތައް ހުންނަގޮތުން ލޯޑު ބޮޑުވެގެން އަދި  

ށް ވަނަ ދުވަހު ޗުއްޓީއެއް ނެގުމާއި ގުޅިގެން ޗުއްޓީ ނިންމުމަށްފަހު މަސައްކަތަ  20އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ  

މައްސަލައިގެ ަޝރީއަތް ނިންމި    30ނިކުތް ފަހުން އަދި މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ރަނގަޅަށް ވަދެވިފައިނުވާކަމާއި ޖުމްލަ  

 ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިޔެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެކަމާއި،  

މައްސަލަތަ ތަނާޒުލުވާ  މެޖިސްޓްރޭޓް  މިއޮންނަނީ  ދުވަހު  އަންގާރަ  ހަފްތާއެއްގެ  ެޝޑިއުލް  ކޮންމެ  ބެލުމަށް  އް 

ކުރެވިފައިކަމާއި، ހަފްތާގެ ދެ ދުވަހު އޮންނާނީ ދެން ހުންނަ މައްސަލަތައް ެޝޑިއުލްކުރާ ގޮތަށްކަމާއި، އެހެންކަމުން  

ަޤބޫލެއް    02 ބޮޑުވާކަމަށް  ލޯޑް  މަސައްކަތުގެ  ވަރަށް  ނުނިމޭ  ރިޕޯޓުތައް  ތިބޭއިރު  އޮފިސަރުން  ކޯޓު  )ދޭއް( 

މަ ޖިނާއީ  ޖިނާއީ  ނުކުރެވޭކަމާއި،  ހަމައެކަނި  ލިޔަންޖެހެނީ  ބަޔާންތައް  އަކުރަށް  އަކުރުން  މަދުވެފައި،  އްސަލަތައް 

މައްސަލަތައް ކަމަށްވެފައި، ދެން ހުންނަ މައްސަލަތަކުގެ ރޫޓިން ބަޔާންތައް ލިޔާތީ އެކަންތައް މެނޭޖްކުރެވެންވާނެކަމަށް  

 އޮފިސަރ ނަހުާޝ ރަާޝދު ބުނެފައިވާކަމާއި،   ބޫލުކުރާކަމަށް ދެ ކޯޓު އޮފިސަރުންގެ ސުޕަވައިޒަރު ލީގަލްަޤ

މެޖިސްޓްރޭޓަކީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ މީހެއްކަމާއި ހަމައެކަނި ޙުކުމް ބަޓަނަށް ފިތާލަނީ ކަމަށް މެޖިސްޓްރޭޓާއި  

 ޝަކުވާ   ދިމާލަށް ބުނެފައިވާކަމަށް ހުށަހެޅި 

މީހެއް ކުރާ  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ތަނުގައި  "ބަޓަނަށް"   މެޖިސްޓްރޭޓަކީ  ޙުކުމް  ހަމައެކަނި  ނޫންކަމަށާއި 

ފިއްތާލަނީކަމަށް މެޖިސްޓްރޭޓާއި ދިމާލަށް ބުނެފައި ނުވާނެކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހިތްހަމަ ނުޖެހި 

ހޭ މިހާރު  ހުރި ދުވަހެއްގައި ކޯޓުގެ ތެރޭގައި ދެކެވުނު ވާހަކައެއްގެ ތެރެއިން "މެޖިސްޓްރޭޓަށް މިހާރު ފަސޭހައެއް ނޫން

ކޮށްލަން ނޫންހޭ" މެޖިސްޓްރޭޓާ ދިމާލަށް ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި އެހެން ބުނެފައިވަނީ އެއްވެސް    ޙުކުމްޖެހޭނީ ހަމައެކަނި  

ހަމައެކަނި   ޖެހޭނީ  މިހާރު  ނުޖެހޭކަމާއި،  ކުރަން  މަސައްކަތެއް  މެޖިސްޓްރޭޓު    ޙުކުމްއިދާރީ  ކުރަންކަމަށް 

ރޭޓަކީ ތަނުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާ މީހެއް ނޫންކަމަށާއި ހަމައެކަނި ޙުކުމް ވިދާޅުވެފައިވާތީކަމަށާއި، މެޖިސްޓް

މުވައްޒަފެއް  އެއްވެސް  ކޯޓުގެ  ބުނިއަޑު  ނަީޞރު  ޙަސަން  ދިމާލަށް  މެޖިސްޓްރޭޓާއި  ފިއްތާލަނީކަމަށް  "ބަޓަނަށް" 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
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ނަހު  އޮފިސަރު  ލީގަލް  ަޝރީފްއާއި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ފަރުހީޒާ  އަހާފައިނުވިނަމަވެސް،  މެޖިސްޓްރޭޓް  އަދި  ާޝ 

ނަީޞރު   ޙަަޞން  އެކަމަށް  ފާހަގަކުރުމުން  އެކަން  މެޖިސްޓްރޭޓް  ބައްދަލުވުމެއްގައި  ބައިވެރިވި 

 އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަމާއި،

އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށް  މައްސަލައިގެ ބަޔާންތައް ލިޔުމަށް ބުނުމުން އެކަމާ ޖަދަލުކޮށް އެކަން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ  

 ޝަކުވާ   ބުނެ ހުށަހެޅި 

ފަރާތަށް  އެ  ސޮއިކުރުމަށް  ބަޔާނެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ލިބޭ  ދަޢުވާ  އަޑުއެހުމުގައި  މައްސަލައެއްގެ  ޖިނާއީ 

ނިންމައިދިނުމަ އަވަހަށް  ބަޔާންތައް  އޮފިސަރަށް  ކޯޓް  މަޖިލީހުގައި  ަޝރީޢަތުގެ  ބުނުމުން،  ށް  އަންގާފައިނުވާކަމަށް 

އިލްތިމާސްކުރުމުން، އެކަމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުން ނިކުމެ މެޖިސްޓްރޭޓާއި ދިމާލަށް، މެޖިސްޓްރޭޓް މަސައްކަތްކުރަނީ  

"އަބަދުވެސް ކުށްވެރިންގެ ހިމާޔަތުގައި ކަމަށް" މި އިބާރާތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާނެކަމާއި އެހެންނަމަވެސް،  

އުލްކޮށް ބަޔާންތައް ނިންމުމަށް އެދުމުން، އެ މަސައްކަތް އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެކަމަށް މައްސަލަ އަނެއް ދުވަހަށް ެޝޑި 

މެޖިސްޓްރޭޓާއި ދިމާލަށް ބުނެފައިވާނެކަމާއި، އެހެން ދެންނެވީ ބަޔާންތަކުގެ ރިކޯޑިންގ ގިނަވުމާއެކު، ޓައިޕްކޮށްފައި  

ދުވަހަ އަނެއް  ގޮތަށް  އެދިލައްވާ  ފަރާތުން  ލިބޭ  ދަޢުވާ  ނުކުރެވޭކަމަށް ސޮއިކުރުވާ  ެޝޑިއުލް  މައްސަލަ  ށް 

 ަޤބޫލުކުރެވޭތީކަމަށް ޙަަޞން ނަީޞރު ބުނެފައިވާކަމާއި،

ހަސަން   ކިޔައި  ނުހުރެވޭނެއޭ  ދެން  ކޯޓުގައި  ހުންނަވަނިކޮށް  މަސައްކަތުގައި  ދިޔަ    ނަޞީރު މެޖިސްޓްރޭޓް  ގެއަށް 

 ޝަކުވާ   މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި 

ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ    01ގައި  މެޖިސްޓްރޭޓް ރަސްމީ ދަތުރެއް   30)އެކެއް( މަސް ދުވަހަށް ފުރަންޖެހިފައިވާތީ، 

 2019  )ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވާއިރު ރަށުގައި ނުހުންނާނެތީ ފުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ކުރުމަށްޓަކައި  

ޑިއުލްކޮށް އަދި އެ މައްސަލައިގެ އަށް މައްސަލައެއް ެޝ  13:00ވަނަ ދުވަހުގެ    29  މަހުގެ  ޖަނަވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  

ވަނަ    2020ޖަނަވަރީ    28ރިޕޯޓު ނިންމުމަށާއި ބަޔާންތައް ނިންމައި މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކުރުމަށްޓަކައި،  

އަށް ކޯޓަށް އައުމަށް ކޯޓު އޮފިސަރ ޙަސަން ނަީޞރު އަދި ލީގަލް އޮފިސަރ ނަހުާޝ    20:00ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު  

 ޓް އެދިފައިވާކަމާއި،ގާތު މެޖިސްޓްރޭ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު ޙަސަން ނަޞީރު   VTR/2020/165މައްސަލަ 
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ފަހުން ކަމާއި އަދި އެރޭ   17:00ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ނިންމާ ގެއަށް ދެވުނީ ހަވީރު    2020ޖަނަވަރީ    28

ގެ ފަހުން އަނެއްކާ ކޯޓަށް އައިސް މަސައްކަތްކުރިކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ނިންމާ އަދި   20:00ރޭގަނޑު  

ން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށާއި، އަދި އެ ބަޔާން ހޯދާ ނުފެނުނުކަމަށާއި، އެ  ބަޔާންތައް ހަމަކުރިއިރު އެއް ބަޔާ

ބަޔާންތައް ނަގާފައިވަނީ ދެންހުރި ކޯޓު އޮފިސަރު ހުސައިން ނަބީލް ކަމުން، ނަބީލަށް ގުޅައިގެން ބަޔާނުގެ ރިކޯޑިނގ  

ފައި، އެހާ ލަސްވިފަހުން އަންނަން އުނދަގޫވާނެތީ  ފެންނަ ގޮތެއް ނުވިކަމަށާއި، ނަބީލަކީ ހިތަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކަށްވެ

ވީ އިރުވެސް އެ    10:00ނަބީލު ގާތުގައި އޮފީހަށް އައުމަށް އެދިފައިނުވާނެކަމަށާއި އަދި މަސައްކަތްކޮށްގެން އެރޭ  

ޖިސްޓްރޭޓް ބަޔާން ނުފެންނާތީ ގެއަށް ދިޔައީކަމަށާއި، އަދި ދަމުން ދެން ނުހުރެވޭނެއޭ ބުނެ ދިޔައީއެއް ނޫންކަމަށާއި، މެ

ކަމުގައި   ތައްޔާރުކުރެވޭނެ  ހޯދައިގެން  އެ  ވަގުތެއްގައި  ހެނދުނުގެ  މާދަން  ކަމަށާއި  މިދަނީ  ގެއަށް  ގާތުގައި 

ބުނެ  ދެވޭނެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ތިގޮތަށް  ހުއްޓައި  ކޯޓުގައި  މެޖިސްޓްރޭޓް  ބުނުމުން  އެހެން  ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި، 

ލުކުރި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ރައްދު ނުދީ ޙަސަން ނަީޞރު ދިޔައީ ކަމަށާއި  މެޖިސްޓްރޭޓް ޙަސަން ނަީޞރުއާ ސުވާ

 ގެއަށް ގޮސްފައި "މީނީ ކާން ކަމުގައި" ލީގަލް އޮފިސަރ ނަހުާޝއަށް މެސެޖްކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،

ށް ގެއަށް ދެވިދާނެކަމަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތެރޭގައި ހުންނަވައިގެން ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް އެކަން ނުކޮ

ވަނަ ދުވަހަށް ެޝޑިއުލްކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ވާނީ    29ގަބޫލުނުކުރާކަމަށާއި މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވުމުން  

ަޝރީޢަތަށް  ސަބަބުން  ނުކުރެވުމުގެ  މަސައްކަތް  ޑެޑްލައިންތަކަށް  މެޖިސްޓްރޭޓްގެ  ކެންސަލްކޮށްފައިކަމަށާއި 

 ބޫލުކުރާކަމަށް ޙަސަން ނަީޞރު ބުނެފައިވާކަމާއި، ހުރަސްއެޅިފައިވާކަން ަޤ

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މެޖިސްޓްރޭޓް މަސައްކަތުގައި ހުންނަވަނިކޮށް، ދެން ނުހުރެވޭނެއޭ ކިޔާފައި    2020ޖަނަވަރީ    28

ހަށް ސަން ނަީޞރު ގެއަށް ގޮސްފައިވާތީއާއި އަދި ޖެހިގެން އަދި ދުވަހުގައި ސަލާމުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެދުވަ ޙަ

އަންގާ  މެޖިސްޓްރޭޓު  އަދި  މަސައްކަތާއި  ަޝރީޢަތުގެ  ކެންސަލްކޮށްފައިވާތީ،  މައްސަލަ  ެޝޑިއުލްކޮށްފައިވާ 

ން ނަީޞރު އެއްބާރުލުންދީފައިނުވާކަން ތަޙްީޤްޤ  ސައެންގުންތަކަށް ބޯލަބާފައިނުވާކަމާއި އަދި ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޙަ

 ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު ޙަސަން ނަޞީރު   VTR/2020/165މައްސަލަ 

                                             

 

34 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

އެކަން  ވަނަ    2016 އެނގިފައިވާތީ،  ގެއްލިފައިވާކަން  ނޭގި  ވީނުވީއެއް  މައްސަލައަކަށް  ހުށަހެޅުނު  ކޯޓަށް  އަހަރު 

ބެލުމަށްފަހު އެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގަވާއިދުން ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި ތައްޔާރުކޮށްފައި  

 ސެޖް ފޮނުވާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ޝަކުވާ ސ. ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަށް ފޮނުވަން ދިން މެ 

ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާކަން ޕީޖީ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ    2016

މައްސަލާގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ފަރާތަށް ސިޓީއަކާއި ގުޅިގެން ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަންތައްތައް ބަލައި  

އެދުމުން   ދިނުމަށް  ފޮނުވައި  ސޮއިކުރައްވާފައި  މެޖިސްރޭޓް  މެސެޖުގައި  އެދި  އަޅައިދިނުމަށް  ފިޔަވަޅު  ގަވާއިދުން 

ކު  ނަންބަރެއް ނަގަން މޭޒުގައި ބޭއްވި ގޮތަށް ހަނދާން ނެތިފައި އޭތި ބޭއްވިފައި އޮތީކަމަށާއި އަދި އެހެން ލިޔުންތަކާއެ

  2020ޖަނަވަރީ    28އެ ލިޔުން ވަނީ ފައިލްކުރެވިފައިކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވީ ކިހިނެތްކަމެއް ނޭނގޭކަމަށާއި،  

ވަނަ ދުވަހު ބްރޭކަށް ގޮސްފައި އައިތަނާ މެޖިސްޓްރޭޓް ހިތަދޫ ކޯޓަށް ފޮނުވަން ދިން އެ މެސެޖްގެ ވާހަކަ އެހިކަމާއި،  

ޖަނަވަރީ ގެ ތާރީޚުގައި މެސެޖް ޑިސްޕެޗް ކޮށްފައިވާނެކަމާއި    28އިވާކަމާއި،  އެ މެސްޖް މަތިން ހަނދާން ނެތިފަ

އެކަމަކީ އެޗް.އާރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާބިދާ ޢަލީގެ  

ސެޖް ނުފޮނުވިފައިވަނީ އަރާފައިވާ  އިޙްމާލުން ވީ ކަމެއްކަން އެ ފަރާތުން ަޤބޫލުކުރާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، އެ މެ 

 މެވެ.އިދާރީ އޮޅުމެއް ސަބަބުންކަން ތަޙްީޤުޤ ޓިމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަ 

 މައްސަލަ ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް   ތަޙުޤީޤުގައި 

ގުޅޭގޮތުން   ަޝކުވާއާ  ކޮށްފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ނަީޞރުއާ  ޙަސަން  އޮފިސަރ  ކޯޓު  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ފޭދޫ  ސ. 

ީޤުޤ ކުރިއިރު، ޙަސަން ނަީޞރު ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ )ސުލޫކީ މިންގަނޑު( ކޮށްފައިވާ ތަޙު

  212ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ނ( އާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމާއި އަދި ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ    18

ވަނަ    6އަދި    2،  1.2،  1.1 )ށ( ގެ  ވަނަ ނަންބަރާއި އަދި އެ މާއްދާގެ  10،  4،  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  

މި   ބަލާއިރު،  ޢަމަލުތަކަށް  ނަީޞރުގެ  ޙަސަން  ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީއާއި،  ކުށުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ނަންބަރުގައި 

މުވައްޒަފު ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމާއި ޒިންމާ ނުއުފުލުމުގެ ސަބަބުން ކޯޓުން ެޝޑިއުލްކޮށްފައިވާ  

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ަޝ އިންާޞފު  ޢަދުލު  ޚިދުމަތްތަކާއި  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ކެންސަލްވެ  ރީޢަތެއް 
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ކަމަށްވާ އެ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ އިންޓެގްރިޓީއާމެދު ސުވާލު  ޔާހުރަސްއެޅިފައިވުމާއި، ކޯޓުގެ އެންމެ އިސްވެރި

ސާބިތު އުފައްދާފައިވުމާއެކު   ބިރުދައްކާފައިވާކަން  ހުރަސްއަޅައި  މަސައްކަތަށް  ަޝރުޢީ  މެޖިސްޓްރޭޓުގެ  ވެފައިވާތީ، 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ    2  ވަނަ ނަންބަރާއި  1( ގެ  ހވަނަ މާއްދާގެ )  213ގެ    2011މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ދާއިރާގެ  

ވަޒީފާ   ބެހެއްޓުމުން  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  ނަީޞރު  ޙަސަން  ތަނަށް ފަދައިން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  އަދި  ފަރާތަށް  ދޭ  

ޙަސަން ނަީޞރުއާމެދު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ، 

 ފިޔަވަޅުއަޅަން ހިއުމަންރިސޯސް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަން ފެންނަކަމަށް ނިންމުނެވެ.

 

ފަރާ މައް.  10 ހުށަހެޅި  އަދުލުވެރިކަން  ސަލަ  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   (substantive fairness)ތް 

 އިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ާޤ

ވަކިކުރުމުގައި  .  10.1 ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  އަދުލުވެރިކަން  ޤާ ވަޒީފާދޭފަރާތުން  މައުޫޟޢީ  އިމުކުރަންޖެހޭ 

(substantive fairness)  ؛ އިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީ ާޤ 

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ުމަވްއޒުަފްނ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ިހާޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ   .1

 ؛ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ އަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތރްުނ

؛ ެއ ިހާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދށްުނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ .2

 އިަދ

ުކުރުމަގިއ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ަތޠީްބުގކޮށަްފިއާވ  ެއ ިހާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދުށްނ ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކ .3

 ؛ަހަމައީކ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމައކްަށ ާވަނަމަކްނ

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  އެ  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޯކުޓން    ަޤިޟއްޔާއާއި 

 ުކެރެވެއެވ. ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގ
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ަފާރތް   .10.2 ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތގެ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސާަލަގއި  ިމާވ  ުހށެަހޅަިފިއ 

ޮއްނަނކާަމިއ،   ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ނޯޓެިހްއ ިދުނމްެއ ެނިތކްަނ ެއނެގން 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަކިކުރެވޭނީ  ގެ    2008/2ވަޒީފާއިން  ާޤނޫނު(  މާއްދާގައި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  

]ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު  

އޭނާ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް  ،  ން ނުވުމާއެކުއެކަށީގެ

 ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެވެ.[ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  23އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ     

)ހ(   މާއްދާގެ  އަޚްލާޤު  ]މި  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތެއްގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ގޮތުގެމަތިން  ބުނެފައިވާ  ގައި 

 އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ. 

ގެއްލުންތަކެއް   (1) ތަނަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތަށް ނުވަތަ  ވަޒީފާދޭ  ބެހެއްޓުމުން  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި 

 ؛ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން

 ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން.[   (2)

މިފަދައިން ކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައް    23

 SC-A/27/2014އްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާ

ަޤިޟއްޔާގެ   ލިމިޓެޑް(  ކޯޕަރޭަޝން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ވ.  މަސްޢޫދު  )އިސްމާޢީލް 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ(    23ވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  'ނޯޓިސްނުދީ މު 

ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ ދެ  

 ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ: 

(i)  .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 
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(ii) ިޔާނާތެއް ވެފައިވުން. ޚ 

ޢަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ނޯޓިސް    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  މުވައްޒަފަކު  ސަބަބުން  ޢަމަލެއްގެ  އެ 

ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް    23ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން  ވަނަ މާއްދާގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު    23  ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ

އަމަލެއް   ޣައިރުސުލޫކީ  ފާޅުކަންބޮޑު  އަމަލަކީ  މުވައްޒަފުކުރި  ހުއްދަވާނީ  ވަކިކުރުން   gross)ވަޒީފާއިން 

misconduct)    ްކަމަށް ވާނަމައެވެ. އެ އަމަލީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުނ

ފަރާތުގެ ހު ދެ  އަމަލަކީ  މުވައްޒަފުކުރި  ބެލެވޭނީ،  އަލަމެއްކަމަށް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  އްދަވާފަދަ 

ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންވަރުގެ ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ވާނަމައެވެ.  

ދުގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ  ( ދެ ފަރާތުގެ ދެމެ 1މުވައްޒަފުގެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ ) 

( އެ ކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ވަޒީފާގެ  2ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ) 

އަދި  އިތުބާރު  އޮންނަންޖެހޭ  ދެމެދުގައި  ފަރާތުގެ  ދެ  ސިފަކަމަށްވާ  މައިގަނޑު  އޮންމެ  ހިމެނޭ   ގުޅުމުގައި 

( އެ ކަމަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް  3އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ )

އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، 

ރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް  އެ ޢަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކު 

 ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ.' 

ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނޮކށަްފިއުވުމްނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  

ބަލަންޖެހޭކަމުގައި    ަވަނ މާއާްދާއ ެއްއޮގްތާވ ޮގުތެގަމިތނޯްތ  23  )ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ  2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  

 ދެކެމެވެ. 

ިރޕުޯޓަގިއ ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފރާތް   ތުަޙީޤުޤިޑާޕްޓަމންޓް އްޮފ ުޖީޑޝްަލ ެއޑިްމިންސްޓޭރަޝުންނ ަތްއާޔުރޮކށަްފިއާވ  .11

ގާަވއަިދ ުމަވްއޒުަފްނެގ  ާދިއާރެގ  ަޝރީުޢ  ަސބުަބަތއް  ންިނަމްނޖުެހުނ  ަވިކުކަރްނ  ވާލާދީ  ަޙ  ްށަވޒާީފިއްނ 

ްޓަރިއިބުއނުަލްނ ަވޒާީފއްިނ ަވިކޮކްށެގްނ ުހށެަހޭޅ ަމއްސަަލެއްއަގިއ ޮގެތްއ   ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ، ަވޒާީފާއބޭެހ 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަސަބބަުތކަށް  ިންނަމްނ ިލުޔުމަގިއ / ިޗުޓަގއި  ައްނގާ  ަހަމެއަކިނ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކިރަކން   ޖޭެހނީ 
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ަޤިޟްއާޔިއްނ ކަނަޑައޅަާފިއާވީތާއިއ،    HC-A/280/2012ިރާއަޔްތޮކށަްކަމްށ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ  

ަވނަ    213  ެގ   2011  ަގާވއުިދ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަޝރުޢާީދިއާރެގ  ނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

 ( ެގ  ހ ާމއާްދެގ  ަންނަބާރިއ،    1(  ންަނަބުރ   2ަވަނ  ަކމްަށެގ  ަވަނ  ުޖީޑޝްަލ    ަދުށްނ  އްޮފ  ޑާިޕްޓަމންޓް 

ަނނަްބރު   ިޗޓު'  2020އަޮގްސުޓ    DJA/2020/55   (17(2)ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނ  ވިަކުކިރ  'ަވޒާީފިއން  ައށް  ( 

ޮއްނނީާތ ެއނެގން  މައުޫޟއީ  ،  ބުެލުމްނ  ވަކިކުރިމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލާގައި  މި 

ޗިޓުގައި   ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމަށް،  ގާއިމުވެފައިވޭތޯ  އަދުލުވެރިކަން 

ގެ މާއްދާތަކުގައިވާ އަމަލުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި    2011ަޝރީުޢ ާދިއާރެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ    ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ

 ފަރާތް ބުނާފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

 ވަނަ މާއްދާގައި، 213ގެ   2011ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  .11.2

ނުބެހެއްޓުމުގެ  "މުވަ  މިންވަރަކަށް  އެކަށީގެންވާ  އަޚުލާޤު  ޒިންމާ ނުއުފުލުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ  ވަޒީފާގެ  އްޒަފަކު 

ސަބަބުން ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ކޯޓުގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ މަސައްކަތަށާއި މަޞްލަޙަތަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް  

ދާރާއަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި އެމުވައްޒަފަކު  ކޯޓު ނުވަތަ އި 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ." 

 

 ގައި، ވަނަ ނަންބަރު 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  213މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ގަވާއިދުގެ 

"މުވައްޒަފުގެ ކިބައިން އެއްގޮތަކަށްވެސް ޚިދުމަތް ނުލިބުމުން ނުވަތަ މުވައްޒަފު ޒިންމާ ނުއުފުލުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ބޮޑު  

 ން"  ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތު 

 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި، 2ގެ  އަދި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ހ(

  "ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް

 ލިބުން." 

 ެއނެގްނޮއެވެއެވ. މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
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މެޖިސްޓްރޭޓަށް  .12 ޖަދަލުކޮށް  މެޖިސްޓްރޭޓާއި  ގުޅޭގޮތުން  ކުރުމާ  އެޕްރޫވް  ޗުއްޓީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު،  ބުނެ ބިރުދައްކާފައިވާކަމަށް

އެދިފައި  ޗުއްޓީއަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މަމައްސަލަ  ވަގުތެއްގައި،  ހާިޟރުގައި،  ވާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

މަސައްކަތުގެ ސްޓޭޓަސް ބަލައި ހޭންޑުއޯވަރ ހެދުމަށް  ގމުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ އެޕްރޫވްކުރުމުގެ ކުރިން ޕެންޑިން 

ޒަރުކަމަށްވާ ލީގަލް  ފަހު މެނުވީ، ޗުއްޓީ އެޕްރޫވްކުރުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސުޕަވައި 

އޮފިސަރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ދަންނަވާފައިވާ ވާހަކަ ބުނުމުން، "ތި ބާރު މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ލިބެނީ ކޮން ާޤނޫނެއް 

ކޮން ގަވާއިދަކުންތޯ" ސުވާލުކުރައްވާ، ޗުއްޓީ އެޕްރޫވް ނުވެއްޖެނަމަ ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް މައްސަލަ  

ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ަޝކުވާއާ ގުޅިގެން، މެޖިސްޓްރޭޓާ ދިމާލަށް ސީދާށް ހުށަހަޅާނެކަމަށް ބުނެ ބިރު  

އެ އިބާރާތުން އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވާނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް، އެފަދައިން މެޖިސްޓްރޭޓާ  

ފިސަރެއްގެ މަާޤމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަހުާޝ  ދިމާލަށް ބުނެފައިވާކަމަށް ސ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގައި ލީގަލް އޮ

ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރިނަމަވެސް،   އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ދީފައިވާ  އޮފް ޖުޑަީޝލް  ޑިޕާޓްމެންޓް  ާޤނޫނު  ރަީޝދު 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި،  37 އަސާސީގެ

 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައިވުމާއި، އަރާމުކުރުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ވަގުތު  "ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ،  

 ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް މުސާރައާއެކު ޗުއްޓީ ލިބުމުގެ ޙައްޤުވެސް ހިމެނެއެވެ." 

 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މި މާއްދާއަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޗުއްޓީ ދިނުމަކީ މައްސަލަ  މިފަދައިން  

ވަނަ މާއްދާގެ    37ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެންވާ ކަމެއްކަން އެނގެންއޮންނަކަމާއި، ާޤނޫނު އަސާސީގެ 

ކަށަވަ  ނަޞީރުއަށް  ޙަސަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި  އަންނަ )ނ(  އުނިކަން  ޙައްަޤށް  އަސާސީ  ރުކޮށްދީފައިވާ 

ޙާލަތުގައި އެކަމާ ގުޅިގެން ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމާއި، އެފަދަ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
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އެއްވެސް ބެލެވޭނެ  ކަމުގައި  "ބިރުދެއްކުން"  ބުނުމަކީ  ބުނާ  ހުށަހަޅާނެކަމަށް  ަޝކުވާ  ގުޅިގެން  ހަމައެއް    ކަމަކާ 

 އޮތްކަމެއްކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.  

މަޙްަޟރު ބަޔާން ލިޔުމަށް ދެންނެވުމުން އެއާ އިދިކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކައި މަސައްކަތްކުރަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   .13

ބައިންކާރުކުރާކަމަ ޙުކުމް  ހަމައެކަނި  މީހެއްކަމާއި  ނުކުރާ  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  މެޖިސްޓްރޭޓަކީ  ޓަނަށް  ށާއި 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއަށް    ފައިވާކަމަށް ބުނެބުނެ  ފިތާލަނީކަމަށް މެޖިސްޓްރޭޓާއި ދިމާލަށް

 ބަލާއިރު، 

މަޙްޟަރުކުރުމަށް    ޖިނާއީ ބަހަށް ލިޔެ  ބަހުން  ވާހަކަ  ދައްކާ  މަޖިލީހުގައި  ގުޅިގެން ަޝރީޢަތުގެ  މައްސަލަތަކާއި 

މެޖިސްޓްރޭޓް ދެންނެވުމުން "އެއްވެސް ާޤނޫނެއް އަދި ގަވާއިދެއްގައި ތިގޮތަށް ނޮއޮންނާނެ ކަމަށް" ބުނެ މަޙްަޟރު  

މަތީގައި   ޓައިޕްނުކުރާނެކަމަށް  އެގޮތަށް  ބުނެފައި ބަޔާންތައް  ދިމާލަށް  މެޖިސްޓްރޭޓާ  އިބާރާތުން  ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

ފޯމެޓަށް  ލިޔުމުގެ  ބަޔާން  އައިފަހުން  ާޤނޫނު  އިޖުރާއަތުގެ  ޖިނާއީ  އެހެންނަމަވެސް  ނުވާނެކަމަށާއި، 

ކުރިން    ބަދަލުއައިސްފައިވާތީ، އޭގައިވާގޮތަށް ލިޔުމަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ދެންނެވުމުން ސުވަލާ ޖަވާބު ފޯމެޓަށްތޯ ނުވަތަ

ލިޔަމުން ގެންދިޔަ ފޯމެޓަށްތޯ ބުނެ މެޖިސްޓްރޭޓާއި ސުވާލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި މެޖިސްޓްރޭޓަކީ ތަނުގައި އެއްވެސް 

މަސައްކަތެއް ކުރާ މީހެއް ނޫންކަމަށާއި ހަމައެކަނި ޙުކުމް 'ބަޓަނަށް' ފިތާލަނީކަމަށް މެޖިސްޓްރޭޓާއި ދިމާލަށް ބުނެފައި  

ށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، އެފަދަ އެއްވެސް ޢިބާރާތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުވާނެކަމަށް މައްސަލަ ހު

ޙަސަން   ފަރުހީޒާއާއި  މެޖިސްޓްރޭޓް  ނަމަވެސް  އެނގިފައިނުވާކަމަށާއި  މުވައްޒަފަކަށް  އެއްވެސް  ބުނެފައިވާކަމަށް 

ކަން ފާހަގަކުރުމުން ހެޑްސެޓް ޖަހައިގެން  ނަީޞރު އަދި ނަހުާޝ ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް އެ

އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށް  އެހެން ނުބުނާކަމަށް  ބުނެ މެޖިސްޓްރޭޓާ ދިމާލަށް  އުދަގޫކަމަށް  އަޑުއަހަން  ރިކޯޑިންގ 

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވީމަވެސް،  ރަާޝދު  ނަހުާޝ  އޮފިސަރ  ލީގަލް 

ބެލެވޭނެ  އެކަމާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ސާބިތުވާކަމަށް  ކުރިކަމަށް  އެކަން  އެ ފަރާތް  ބަހެއް ނުބުނުމުން  މެދު   

ނޭގޭ   ތަފްސީލު  ގޮތުގެ  ހިނގައިދިޔަ  ކަން  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  އެ  އެހެނީ  ނެތެވެ.  ހަމައެއް  ާޤނޫނީ  އެއްވެސް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު ޙަސަން ނަޞީރު   VTR/2020/165މައްސަލަ 
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ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޙަީޤަޤތުގައިވެސް ކުރި ޢަމަލެއްގެ ގޮތުގައި    ޙާލަތުގައި، އަންދާޒާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލަ

 ބެލެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީއެވެ.  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ަޝރީޢަތް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުލިޔެ އެ ަޝރީޢަތްތަކުގެ ލިޔުންތައް ސްކޭން ނުކުރާކަމަށް   .14

 އަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާބުނެ 

ގައި މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅި ޙަސަން   2020އޮކްޓޫބަރު  01ރައްދުވި ފަރާތުން  މައްސަލަ

ނަީޞރުގެ "ވަޒީފާ ބަޔާން" އަށް ބެލުމުން އެ ފަރާތުގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ  

ންޖެހޭ ަޝރުޢީ މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި ކޯޓުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ަޝރުޢީ ރިޕޯޓުތައް މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަ

 ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނިފައިވާކަން އެނގިގެންދެއެވެ. 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނިންމައި ސްކޭންކޮށް އަރުީޝފު ކޮށްދިނުމަށް 

މައް  މަސައްކަތްތައް ތަކުރާރުކޮށް  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި،  ދަންނަވާފައިވާ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ފަރާތުގައި  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ހުންނަގޮތުންނާއި، ކިޔެވުމަށް ވަގުތު ދޭން ޖެހުމުން ޙަވާލުކުރެވޭ ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ގަވާއިދުން ނުލިޔެވޭ ކަމަށާއި  

މަޖި ޝަރީޢަތުގެ  ލިޔުމާއި  ބަޔާންތައް  ރިކޯޑިންގ  މައްސަލަތަކާ މައްސަލަތަކުގެ  ބެލެހެއްޓުމާއި  ކަންތައް  ލީހުގެ 

ބޮޑުވެ، ރިޕޯޓު ލިޔަން ވަގުތު  ލޯޑް  މަސައްކަތުގެ  ޖެހުމުން  އެކި މަސައްކަތްކުރަން  އެކި  ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ 

ބުން  ނުލިބޭކަމަށާއި، މައްސަލަތައް ބަހަނީ ކޯޓު އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ ދެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ނަންބަރު ތަރުތީ

)ވިހި( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް    20ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި    2019ހަމައަށް ކަމަށާއި ރިޕޯޓުތައް ނުނިމިވަނީ  

ނެގުމާއި ގުޅިގެން ޗުއްޓީ ނިންމާ ކޯޓަށް ނިކުތް ފަހުން އަދި މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ރަނގަޅަށް ވަދެވިފައިނުވާތީ 

ސަލަތަކުގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނިމިފައި ނުވިނަމަވެސް ގިނަ  ކަމަށާއި، ޙަވާލުކުރެވުނު ހުރިހާ މައް

)ތިރީސް( މައްސަލައިގެ ަޝރީޢަތް   30މައްސަލަތަކުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު ނިންމާފައިވާނެކަމަށާއި، ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި  

 އިވެއެވެ.  ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިޔެފައި ނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިޢުތިރާފްވެފަ

ގައި ސ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ    2020ޖަނަވަރީ    31ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ހަމީދާ ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބެލުމުން، ކުރިން ަޝރީޢަތުގެ މަސައްކަތްކުރާ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު ޙަސަން ނަޞީރު   VTR/2020/165މައްސަލަ 
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އެކަނި އެ ފަރާތްކަމާއި ަޝރީޢަތް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާއި، މަޙްަޟރު  ސެކްަޝނުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައީ ހަމަ

ބަޔާންތަކާއި އަދި މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ސްކޭންކޮށް ހަދާފައިވާނެކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެ މަސައްކަތްތަކާ 

މު ކުރިއަށްނުދާކަމަށާއި  މަސައްކަތްތައް  އެ  ޙަވާލުވިފަހުން  ނަބީލު  ނަީޞރުއާއި  ވައްޒަފުންގެ  ޙަސަން 

 ބައްދަލުވުންތަކުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އަންގާރަ ދުވަހު މެޖިސްޓްރޭޓް ތަނާޒުލުވާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ެޝޑިއުލް ކުރެވިފައިވާކަމާއި، 

)ދޭއް(   02ލަތައް ެޝޑިއުލްކުރާ ގޮތަށްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  ހަފްތާގެ ދެ ދުވަހު އޮންނާނީ ދެން ހުންނަ މައްސަ 

)ދޭއް(    02ކޯޓު އޮފިސަރުން ތިބެ ރިޕޯޓުތައް ނުނިމޭ ވަރަށް މަސައްކަތުގެ ލޯޑު ބޮޑުވާކަމަށް ަޤބޫލުނުކުރެވޭކަމަށް  

ންޓް އޮފް  ގައި ޑިޕާޓްމެ  2020ޖަނަވަރީ    31ކޯޓު އޮފިސަރުންގެ ސުޕަވައިޒަރު ލީގަލް އޮފިސަރ ނަހުާޝ ރަާޝދު  

 ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ނުދެކޭކަމަށާއި،  ނުލިޔެވެނީކަމަށް  ރިޕޯޓު  ގޮތުގެ  ނިންމި  މައްސަލަ  ބޮޑުވެގެން  ލޯޑު  މަސައްކަތުގެ  ކޯޓުގެ 

 ހޯދަން އެދުނީމަ އެ ރިޕޯޓެއް ލިޔަން އެހެންނަމަވެސް ކުރީގައި ނުލިޔެވި ހުރި ރިޕޯޓުތައް ހުރުމާއެކު، މީހަކު ރިޕޯޓު

ކޯޓު  ހުރި  އޮންނަ އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރެވޭތީ ރިޕޯޓުތައް ނުނިމި ގިނަވެގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް އެ ކޯޓުގައި ދެން 

ނަބީލް   ހުސައިން  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް   2021ޖަނަވަރީ    30އޮފިސަރު  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓެމްނެޓް  ގައި 

 ބުނެފައިވެއެވެ. ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި 

ޢަލީ   ޢާބިދާ  ޙާިޟރުވި  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ަޝރީޢަތުގެ    2021ފެބުރުވަރީ    24މައްސަލަ 

ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  ސްކޭންކުރުން  މައްސަލަތައް  ނިމޭ  ަޝރީޢަތް  ބަލާއިރު،  ހެކިބަހަށް  ދީފައިވާ  މަޖިލީހަށް 

ހަމީ  މަރްޔަމް  އޮފިސަރ  ހުށަހެޅި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  މައްސަލަ  ޢަލީއަކީ  ޢާބިދާ  ބަޔާންކުރިނަމަވެސް،  ދާއާކަމަށް 

ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް 'ސުޕަވައިޒް' ކުރުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތްކަމުގައިނުވާތީ އެ ފަރާތަށް މައްސަލަ  

 ނެކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.  ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތަފްސީލު ފުރިހަމައަށް އެނގޭ

)ތިރީސް( މައްސަލައިގެ ަޝރީޢަތް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިޔެފައި ނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    30

އިޢުތިރާފްވެފައިވާތީއާއި އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
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ނަމަވެސް،  އަދާކުރަންޖެ ބުރަވެވެއެވެ.  އަދާނުކުރެވޭކަމަށް  ފުރިހަމައަށް  ވާޖިބުތައް  ހައިކޯޓުގެ  ހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ާޤނޫނު  HC-A/80/2010ނަންބަރު   ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   19ގެ   ަޤިޟއްޔާގައި،  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ވަކިކުރުން ހިމެނިފައި ނުވާކަމާއި، އަދި ބުއްދީގެ  ވަޒީފާއިން''އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު'' ތަކުގެ ތެރޭގައި، މުވައްޒަފު  

އި ބަލާނަމަވެސް  އެފިޔަވަޅެއްގެ  ސްލާހީ  ހަމަތަކުން  ވަކިކުރެވޭނަމަ،  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ގޮތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ 

އި މުވައްޒަފު  ފުރު ސްލާހުސަބަބުން  ލިބިގެންސަވުމަށް  ނޫންކަ ތު  އޮތްކަމެއް  ަޝއްކެއް    ގައި މުނުދާނެކަމީ 

ސަބަބުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ،   އަދާނުކުރުމުގެ  ޒިންމާއެއް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

ާޤނުނޫގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާއާއި    19ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ    ގަވާއިދު   މުވައްޒަފުންގެ   ދާއިރާގެ  ަޝރުޢީވަނަ 

ވެފައި ނުވާނަމަ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ސްލާހު ފިޔަވަޅު އެޅުމުން ވެސް އި  ސްލާހީއާ އެގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އި  2011

ބުރަވެވެ  21 ދަށުންކަމަށް  މާއްދާގެ  އަދި  ވަނަ  ނުލިޔެމުވައްޒަފަކު  އެވެ.  ރިޕޯޓު  ގޮތުގެ  ނިންމި   ، ަޝރީޢަތް 

ނުކު ސްކޭން  ލިޔުންތައް  ދި ަޝރީޢަތްތަކުގެ  ަނނަްބރު  ރުމަކީ  ްސްޕީރްމޯކުޓެގ   SC-A/27/2014ވިެހާރްއޭޖެގ 

 ެއެވ. މެަލްއަކުމަގިއ ުބަރުނެވެވައ ާފުޅަކްނޮބުޑ ަޣިއުރސޫުލީކ    ަޤިޟއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ

 ބުނެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލައިގެ ބަޔާންތައް ލިޔުމަށް ބުނުމުން އެކަމާ ޖަދަލުކޮށް އެކަން ނުވާނެކަމަށް   .15

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު، 

ފަރާތަށް  އެ  ސޮއިކުރުމަށް  ބަޔާނެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ލިބޭ  ދަޢުވާ  އަޑުއެހުމުގައި  މައްސަލައެއްގެ  ޖިނާއީ 

އަވަހަ ބަޔާންތައް  އޮފިސަރަށް  ކޯޓު  މަޖިލީހުގައި  ަޝރީޢަތުގެ  ބުނުމުން،  ނިންމައިދިނުމަށް  އަންގާފައިނުވާކަމަށް  ށް 

އިލްތިމާސްކުރުމުން، އެކަމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުން ނިކުމެ މެޖިސްޓްރޭޓާއި ދިމާލަށް، މެޖިސްޓްރޭޓް މަސައްކަތްކުރަނީ  

"އަބަދުވެސް ކުށްވެރިންގެ ހިމާޔަތުގައި ކަމަށް" މި އިބާރާތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާނެކަމާއި އެހެންނަމަވެސް،  

އް ދުވަހަށް ެޝޑިއުލްކޮށް ބަޔާންތައް ނިންމުމަށް އެދުމުން، އެ މަސައްކަތް އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެކަމަށް މައްސަލަ އަނެ

މެޖިސްޓްރޭޓާއި ދިމާލަށް ބުނެފައިވާނެކަމާއި، އެހެން ދެންނެވީ ބަޔާންތަކުގެ ރިކޯޑިންގ ގިނަވުމާއެކު، ޓައިޕްކޮށްފައި  

ގޮ އެދިލައްވާ  ފަރާތުން  ލިބޭ  ދަޢުވާ  ނުކުރެވޭކަމަށް  ސޮއިކުރުވާ،  ެޝޑިއުލް  މައްސަލަ  ދުވަހަށް  އަނެއް  ތަށް 

ަޤބޫލުކުރެވޭތީކަމަށް ޙަަޞން ނަީޞރު ބުނެފައިވާއިރު، މަސައްކަތްތައް ގިނަވެ، ބުރަ ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް މުވައްޒަފަކު 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
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ން ދަސްކޮށްދިނުމަށް  ޝަކުވާކުރާ ޙާލަތުގައި އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށާއި ވަގުތު ރާވާލައިގެން މަސައްކަތްކުރަ 

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ފުނިޖެހިފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބު ހޯދާ ބެލުމަކީ ވަޒީފާ ދޭ  

ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ޙައްލެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް މައްސަލަ  

ނެތެވެ. ވީމާ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ   ފަރާތުން ހުށަހެޅި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގެންރައްދުވި  

މެޖިސްޓްރޭޓާ  ކޯޓުގެ  ގުޅިގެން  އެކަމާ  އިންކާރުކުރިނަމަވެސް،  ލިޔުމަށް  ބަޔާންތައް  ދައްކައި  ވާހަކަ  ދިފާޢުގައި 

 ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންނެތަތީ، އެފަދައިން މައްސަލަ  ޖަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

 ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. 

މެޖިސްޓްރޭޓު މަސައްކަތުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ކޯޓުގައި ދެން ނުހުރެވޭނެއޭ ކިޔައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގެއަށް  .16

  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު،ބުނެދިޔަކަމަށް 

ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ  )އެކެއް( މަސް ދުވަހަށް ފުރަންޖެހި   01މެޖިސްޓްރޭޓް ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި    30ފައިވާތީ، 

 2019)ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވާއިރު ރަށުގައި ނުހުންނާނެތީ ފުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ކުރުމަށްޓަކައި  

އަށް މައްސަލައެއް ެޝޑިއުލްކޮށް އަދި އެ މައްސަލައިގެ   13:00ވަނަ ދުވަހުގެ    29ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  

ވަނަ    2020ޖަނަވަރީ    28ންމުމަށާއި ބަޔާންތައް ނިންމައި މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކުރުމަށްޓަކައި،  ރިޕޯޓު ނި

އަށް ކޯޓަށް އައުމަށް ޙަސަން ނަީޞރު އަދި ލީގަލް އޮފިސަރ ނަހުާޝ ގާތު މެޖިސްޓްރޭޓް    20:00ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު  

 އެދިފައިވާކަމާއި،

ފަހުން ކަމާއި އަދި    17:00އްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ގެއަށް ދެވުނީ ހަވީރު  ވަނަ ދުވަހު މަސަ  2020ޖަނަވަރީ    28

ގެ ފަހުން އަނެއްކާ ކޯޓަށް އައިސް މަސައްކަތްކުރިކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ނިންމާ    20:00އެރޭ ރޭގަނޑު  

ޔާން ހޯދާ ނުފެނުނުކަމަށާއި،  އަދި ބަޔާންތައް ހަމަކުރިއިރު އެއް ބަޔާން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށާއި، އަދި އެ ބަ

އެ ބަޔާންތައް ނަގާފައިވަނީ ދެންހުރި ކޯޓު އޮފިސަރު ހުސައިން ނަބީލް ކަމުން، ނަބީލަށް ގުޅައިގެން ބަޔާނުގެ ރިކޯޑިނގ  

  ފެންނަ ގޮތެއް ނުވިކަމަށާއި، ނަބީލަކީ ހިތަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކަށްވެފައި، އެހާ ލަސްވިފަހުން އަންނަން އުނދަގޫވާނެތީ 

ވީ އިރުވެސް އެ    10:00ނަބީލު ގާތުގައި އޮފީހަށް އައުމަށް އެދިފައިނުވާނެކަމަށާއި އަދި މަސައްކަތްކޮށްގެން އެރޭ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
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ބަޔާން ނުފެންނާތީ ގެއަށް ދިޔައީކަމަށާއި، އަދި ދަމުން ދެން ނުހުރެވޭނެއޭ ބުނެ ދިޔައީއެއް ނޫންކަމަށާއި، މެޖިސްޓްރޭޓް 

މާ ކަމަށާއި  މިދަނީ  ގެއަށް  ކަމުގައި  ގާތުގައި  ތައްޔާރުކުރެވޭނެ  ހޯދައިގެން  އެ  ވަގުތެއްގައި  ހެނދުނުގެ  ދަން 

ބުނެ  ދެވޭނެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ތިގޮތަށް  ހުއްޓައި  ކޯޓުގައި  މެޖިސްޓްރޭޓް  ބުނުމުން  އެހެން  ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި، 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ޙަސަން ނަޞީރުއާ ސުވާލުކުރިކުރުމަށް ާޤނޫނީ ގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު، 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،  1-34)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2/2008ނޫނު ނަންބަރު ާޤ

 

"މުވައްޒަފަކު އޭނާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑި ނިމުމުން، އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ސައިޓުގައި ނުވަތަ ރަށުގައި ނުވަތަ  

އަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި، މުވައްޒަފަކު އޭނާ މަސައްކަތްކުރުމަށް  އުޅަނދެއްފަދަ ތަނެއްގައި ހުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އޭނާ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑި ނިމުމުން، އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން ދޫކޮށް ދިއުމާއި ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަންޖެހޭ ގަޑިއަށް އެތަނަށް އަނބުރާ  

 ރަސްއަޅައިގެންނުވާނެއެވެ." އައުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ހު 

 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތުމުން،  ބަޔާންކޮށްފައި  ގަޑީގައި    2020ޖަނަވަރީ    28މިފަދައިން  ރަސްމީ  ގައި 

ސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވީނަމަވެސް، އެ ގަޑިއަކީ މައްސަލަ  މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ރޭގަނޑު އިތުރު ގަޑީގައި މަ

ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއެއްކަމަށް ނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި، އެ ފަރާތަށް ވަޒީފާއަދާކުރާ  

ހެޅި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ތަން ދޫކޮށް ދިއުމުގެ ޙައްުޤ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަ

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  "ދެން    2020ޖަނަވަރީ    28ވީމާ،  ހުންނަވަނިކޮށް  ކޯޓުގައި  މެޖިސްޓްރޭޓް  ގައި 

ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިޔުމަކީ  ދިޔަ  ދޫކޮށްފައި  ކޯޓު  ބުނެ  އޭ  ނުހުރެވޭނެ" 

  ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތެވެ.  ޙާލަތެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ

މައްސަލަ   .17 ހުރަސްއެޅިފައިވާކަން  ަޝރީޢަތަށް  ސަބަބުން  މަސައްކަތްނުކުރެވުމުގެ  ޑެޑްލައިންތަކަށް  މެޖިސްޓްރޭޓްގެ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތް ަޤބޫލުކުރާކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު، 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު ޙަސަން ނަޞީރު   VTR/2020/165މައްސަލަ 
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ފަރާތާ ހުށަހެޅި  ޖުޑީޝަލް  މައްސަލަ  އޮފް  ޑިޕާޓްމެންޓް  ތަޙުީޤުޤކުރުމަށް  ގުޅިގެން  ތުޙުމަތުތަކާ  ކުރެވުނު  މެދު 

ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގ އަޑުއެހުމުން    2020ޖަނަވަރީ    30އެޑްމިނިސްޓްރޭްޝގެ ފަރާތުން  

ނު މަސައްކަތް  ޑެޑްލައިންތަކަށް  "މެޖިސްޓްރޭޓްގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ަޝރީޢަތަށް  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ކުރެވުމުގެ 

ޖަނަވަރީ    30ހުރަސްއެޅިފައިވާކަން ަޤބޫލުކުރާކަމަށް" ބުނެފައިވާނުވާކަން ސާބިތުވެގެންދެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ގައި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭްޝގެ ތަޙުީޤުޤ ޓީމަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް އުނިއިތުރުކަން   2020

ވެގެންދާނެކަމަކަށްވީހިނދު،    ފައިވުމީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެތައް ޙައްުޤތަކެއް ގެއްލިގެންދިއުމަށް މަގުފަހިގެނެސް

   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މި ކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކީ ވަރަށް ނޭދެވޭ ޢަމަލެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކަށް ވީނުވީއެއް ނޭގި ގެއްލިފައިވާކަން އެނގިފައިވާތީ، އެކަން    2016 .18

ބެލުމަށްފަހު އެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގަވާއިދުން ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި ތައްޔާރުކޮށްފައި  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ން މެސެޖް ފޮނުވާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ  ސ. ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަށް ފޮނުވަން ދި

 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު،

ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާކަން ޕީޖީ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ    2016

އިވާތީ، އެކަންތައްތައް ބަލައި މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ފަރާތަށް ސިޓީއަކާއި ގުޅިގެން ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފަ

އެދުމުން   ދިނުމަށް  ފޮނުވައި  މެޖިސްޓްރޭޓް ސޮއިކުރައްވާފައި  މެސެޖުގައި  އެދި  އަޅައިދިނުމަށް  ފިޔަވަޅު  ގަވާއިދުން 

ތީކަމަށާއި އަދި އެހެން ލިޔުންތަކާއެކު  ނަންބަރެއް ނަގަން މޭޒުގައި ބޭއްވި ގޮތަށް ހަނދާން ނެތިފައި އޭތި ބޭއްވިފައި އޮ

  2020ޖަނަވަރީ    28އެ ލިޔުން ވަނީ ފައިލްކުރެވިފައިކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވީ ކިހިނެތްކަމެއް ނޭނގޭކަމަށާއި،  

އި،  ވަނަ ދުވަހު ބްރޭކަށް ގޮސްފައި އައިތަނާ މެޖިސްޓްރޭޓް ހިތަދޫ ކޯޓަށް ފޮނުވަން ދިން އެ މެސެޖްގެ ވާހަކަ އެހިކަމާ

ޖަނަވަރީ ގެ ތާރީޚުގައި މެސެޖް ޑިސްޕެޗް ކޮށްފައިވާނެކަމާއި    28އެ މެސްޖް މަތިން ހަނދާން ނެތިފައިވާކަމާއި،  

އެކަމަކީ އެޗް.އާރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާބިދާ ޢަލީގެ  

ލުކުރާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، އެ މެސެޖް ނުފޮނުވިފައިވަނީ އަރާފައިވާ  އިޙްމާލުން ވީ ކަމެއްކަން އެ ފަރާތުން ަޤބޫ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު ޙަސަން ނަޞީރު   VTR/2020/165މައްސަލަ 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

މައްސަލަ   ަޝކުވާގައި  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް  ޓިމަށް  ތަޙްީޤުޤ  ސަބަބުންކަން  އޮޅުމެއް  އިދާރީ 

 ރާތަށް ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވެއެވެ.  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އިޙުމާލުން ހިނގާފައިވަނީ ކޮން ކަމެއްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ

ދެ    .19 ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާގެ  މުވައްޒަފެއް  އަދާކުރަމުންދާ  ވަޒީފާ  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ލަތާ އަދި ނޯޓިސް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން  ޙާލަތެއްގައިކަމާއި، އެއީ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ  ޙާ

ތްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފެއް  ލަޙާވަކިކުރާ  

ވަޒީފާއާބެހޭ ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މަތިންކަމާއި،    ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ  އެފަރާތުގެ  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  މާއްދާއާ 

ާޤނޫނުގެ   މާއްދާގެ  23ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާއިން މުވައް  ދަށުން،  ވަނަ    ަޝރުތެއް   ދެ  ވަކިކުރެވޭނީ  ޒަފަކު 

  ވަޒީފާގައި   މުވައްޒަފަކު  އެ  ނުވުމާއެކު  އެކަށީގެން  އަޙުލާުޤ  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  އެއީ  ފުރިހަމަވެގެންކަމާއި،

 ނުފެނުމުންކަން   ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް  ،ބަލާއިރު  ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެއްވެސް ނޯޓިހެއް  އެނގެން އޮތްއިރު، އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، މަ

ތް ވަޒީފާއިން  ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  23ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މައްސަލަ  ޙާވަކިކުރަންޖެހޭފަދަ   ބުރަނުވެވޭތީ،  މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ލަތެއް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

ާޤނޫނު ނަންބަރު   ާޤނޫނު( ހުއްދަކުރާފަ   2008/2ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ނެތި  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް    ދަ)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަކިކުރުމެއްކަމު ވަކިކުރި  ކަނޑައަޅައި،ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރުމުގައި    ގައި  މައުޟޫ ޤާ ވަޒީފައިން    ޢީ އިމުކުރަންޖެހޭ 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.ނުކޮށްކަމުގައި އިމުގާ (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން ޢަ

މައުޫޟގާ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު .20  (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  ޢަ   ޢީއިމުކުރަންޖެހޭ 

އިޖުރާ ގާ ބަލަން  އިމުކުރެވިފައިވޭާޤ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  ޢަ  އީ އިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ތޯ 

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

ވަޒީފާއި ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އިޖުރާމައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ދުލުވެރިކަން  ޢައީ  ން 

(procedural fairness)  ބުރަވެވެއެވެ. ާޤ ލާޒިމުނުވާކަމުގައި  ކަނޑައެޅުން  ނަޒަރުކޮށް    އިމުކޮށްފައިވޭތޯ 

  އީ އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިޖުރާލުވުމުގައި  ޞި ދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާއައިންސާފުވެރި އަދި    ،އެހެންނަމަވެސް



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު ޙަސަން ނަޞީރު   VTR/2020/165މައްސަލަ 
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ލާސާކޮށް ނަމަވެސް ނަޒަރުކުރުން މުހިންމުކަމުގައި  ހު އިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ާޤ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  ޢަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުންޑިޕާޓްމަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،ބުރަވެވޭހިނދު

 ؛އިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބާލާއިރުާޤދުލުވެރިކަން ޢަ އީވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާ   ވަޒީފާއިން

ާޤނޫނު    ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދިވެހި   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .20.1

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

 ދުލުވެރިކަން އަމި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ  

(procedural fairness)  މައުޫޟ  (substantive fairness)      ދުލުވެރިކަން އަ  އީ އަދި 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއިގާ ވަކިކުރެވޭ  ،  އިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 

އިޖުރާއީ  ހާ މު  އާންއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،  ގާ  (procedural fairness)  ދުލުވެރިކަންއަ ލަތުގައި، 

 ފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:ލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީހާ

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

 ؛އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

ހު އަދި އެފަދަ ފުރުަޞތެއްގައި  އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަ .2

 ؛އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

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

،  ކުރެވޭ ތަޙްީޤަޤކަށް ފެނި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަން

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި،



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު ޙަސަން ނަޞީރު   VTR/2020/165މައްސަލަ 
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ވަކިކުރެވޭ   ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  އިސްވެހާނޯޓިހެއް  އިޖުރާއަތުތައް ށްބަޔާންކޮލަތުގައި،  ފައިވާ 

އިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ގާ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އަފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ  

އެފަދަ   ޑިސްމިސަލްހާ ބެލެވޭނެކަމާއި  އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން   unfair)  ލަތެއްގައި 

dismissal)  ެބެލެވޭނ ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން އެއްގެ  ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމަށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަތ ަމ .20.2 އާިދީރ  ުގިޅެގްނ  ކަނަްތްއަތކާ  ތުުހަމުތުކެރުވުނ  ަމްއަޗްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ    ުޙީޤެޤްއްއސަަލ 

ަބާޔެނއީްދ    2020ަޖަނަވީރ    30ްށ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރުާތން  ުޙީޤަޤ ިހްނގަާފިއާވަކާމިއ، ެއ ަތ ަގއި 

ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކްޮށ ިޑޕްާޓމްަންޓ އޮފް  ަޖާވބާުދީރވަެފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެމ، ަމްއސަަލ  

ާރަތށް  ުޖީޑޝްަލ ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނިއްނ ިދްނ ިޗުޓަގިއ، ެއ ަފާރްތ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ަސަބުބ އަެފ

އެނގެން   މައްސަލަ   2020ޖަނަވަރީ    30  އޮތްނަމަވެސް،އަންގާފައިވާކަން  ފަރާތުގެ  އެ  ގައި 

އެކަންތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮވެމެ،  ރިކަންތަޙުީޤުޤކު

އެވެ. މައްސަލަ ގަ  2020ޓު  އޮގަސް  17އޭގެ އެތަށް މަހެއް ފަހުން،    ފަރާތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ

ރައްދުވި ފަރާތުން އެކަމާ ގުޅިގެން ރައްދު ދިނުމަށް ބުނަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ކޮވިޑް އެކަށީގެންވާ   19-ލަސްވެފައިވަނީ  މިއީ  ނަމަވެސް  ސަބަބުންކަމެވެ.  ބަލިމަޑުކަމުގެ  ގެ 

ދުވަސްވަރުގައި ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި   ސަބަބެއްކަމުގައި ބެލެވެން ނެތެވެ. އެހެނީ އެ

މާއްދާގެ    43ާޤނޫނު އަސާސީގެ  ތިބެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، އެއީ  

އެހެނީ   ަޤބޫލުކުރެވޭކަމާއި،  ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޚިލާފަށް  އާ  )ހ( 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ކޮންމެ މީހަކާމެދު ވެސް   43  ާޤނޫނުއަސާސީގެ

ާޤނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި  

އްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ކަންކުރެވުމަކީ އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްެޤއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މަ

ޙައްަޤކަށް އުނިކަމެއް  ޙަސަން ނަީޞރުގެ  ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ާޤނޫނުއަސާސީއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު ޙަސަން ނަޞީރު   VTR/2020/165މައްސަލަ 
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 މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، މައްސަލަލިބިފައިވާކަމަށް ބުރަވެ

އިމުކޮށްފައިނުވާކަމުގައި  ާޤ  (procedural fairness)ލުވެރިކަން  ދުއަ  އިޖުރާއީ   ފަރާތުން  ރައްދުވި 

 ބުރަވެވެއެވެ. 

  ޢީ ޖެހޭ މައުޟޫ އިމުކުރަންާޤ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .21

އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  ޢަ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  ޢައަދި 

އެއީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ    ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާނަމައިމުކުރުމެއްނެތި  ާޤ

 އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  (unfair dismissal)އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  ،ގޮތުގައި

 ، ކޮށްޢަ ޒީފާއަށް އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫއެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަ   އެދިފައިވާ ފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .22

  ޙައްުޤވާ ގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް  ޚުކުރާ ތާރީޢަށިގެން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫން ފެހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ތާރީ

 ، ނަޒަރުކުރާއިރު ދެވިދާނެތޯނަގައި ނާޔަތްތައް ޢިމުސާރައާއި 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  ،ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  29 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރ ާޤނޫނު .23

އްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ހަނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ާޤނޫނީ  

2016/HC-A/555  ިަޤިޟއްޔާގައ، 

އެމުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު ހުރި ވަޒީފާގައި އަލުން  " ... އަމުރެއް ނެރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންވާނީ  

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

 29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2  ާޤނޫނު ނަންބަރު،  ންއޮންނާތީފައިވާކަން އެނގެބަޔާންކޮށްބާރާތުން  އިމި  

  އެ   މަާޤމަށްއަދާކުރަމުންދިޔަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  

ުރޫޖފަރާތް   ފަރާތަކީ  ުކުރަމށިާއ، ަޢައނުބާރ  ހުށަހެޅި  ަވިކވަެފިއާވ    ޙެާލްއަގިއެއްއެވްސ    މައްސަލަ  ަވޒީފިާއްނ 

ފިެށގްެނ، ެއ ަފރުާތެގ    ުޚްނަވީޒާފިއްނ ަވިކުކިރ ާތީރ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ަފާރެތްއަކުމަގިއ ުނބުެލަމާށއި،  
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ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ އާަދުކިރ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ، ަހަމއްަށ  ާޚ ަވޒާީފެގ ަކްނަތއަްތއް އުަލން ަހަމޖޭެހ ާތީރ

 ަނަގއިިދުނަމށް ަކނަޑައަޅްނ ޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ.   ާނަޔްތަތކްަށާވ ަފިއާސިޢާސަރާއިއ  ުމ  ަމާޤުމެގ

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  15ަޤިޟއްޔާގެ   HC-A/111/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .24

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

ކޮންޓްރެކްޓާ ެގއްލުން ކުޑަކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ޚިލާފުިވ ފަރާތްޫނން އަެނއް  ދިނުން ލާޒިމް ނޫން ކަމަށާއި، ލިބޭ 

ކަނޑައެޅުމުަގއި ބޭއިންޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ  ފަރާތުެގ ެވސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި، މުަވއްޒަފަށް ދެޭވ ބަދަލު

ތަެނއްގައި  އެހެން  ކަނޑައެޅުމުަގއި  އިާނޔަތް  މުސާރައާއި  ނޫންކަމަށާއި،  ޮގތެއް  އިންޞާފުވެރި  ކުރުމަކީ  އަމުރު  ޮގތަށް 

އެނޫން ޮގތަކަށް އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައިާވ ނަމަ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނެ ކަމަށް  ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ ނަމަ ނުަވތަ

ފާހަަގކޮށްފައިާވ ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ޤަޟިއްޔާަގއި  SC-A/36/2019ނަންބަރު   ެގދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓު

 ކުރެިވފައިާވ މައްސަލައިަގއި، ކަންހިާގފައިާވ ޮގތަށް ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެޭވީނ، ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ އިސްތިއުނާފު

ަވޒީފާއެއް  ފާ ދިން ދުަވހާއި ހަމައަށް ޢާއިޝަތު ނިޝާނާއަށްަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ދުަވހުން ފެށިެގން، އޭނާއަށް އަބުރާ ަވޒީ

ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނވަރެއް  އަދާކޮށްެގން ުނަވތަ އެނޫްނެވސް ޮގތަކަށް އާމްދަީނއެއް ލިބިފައިާވކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަްނއަށް

 އެކަންޏެެވ.' 

މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން  މިއިރު،  ބާރާތުން ބާޔާންކޮށްފައިވާއިމި  

މިއަދާހަމައަށް ވެސް އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށް މުސާރައެއް ލިބިފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ވަ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިނުވާތީ،  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ކިކުރި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް 

ދުވަހުން ފަށައިގެން، އޭނާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާދިން ދުވަހާ ހަމައަށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ  

އެއްވެސް    ފައިސާ  ނާޔަތްތަކަށްވާޢިރައްދުވި ފަރާތުގެ ބުނެވިދިޔަ ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ، ލިބޭނެ މުސާރައާއި  

 ޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. ގައިދޭން ކަނޑަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނައުނިކުރުމެއް ނެތި 

 

 

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު ޙަސަން ނަޞީރު   VTR/2020/165މައްސަލަ 

                                             

 

34 ގެ  33 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ރައްދު   ދެންފަހެ،  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ލިޔުންތަކަށާއި  ވިމައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލައިގެ   ،ފަރާތުން 

ވާހަކަތަކަށާއިދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި   ރި  ،ދައްކާފައިވާ  ބަޔާންތަކަށް  ބެލިއިރުޢާދީފައިވާ  ނަ ޔަތްކޮށް  ޙަސަން    ރު ޞީ ، 

ކާޑު ނަންބަރު:   އަންގައިދޭ  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  / ސ. ފޭދޫ(  އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ A015122)މޫނިމާގަސްދޮށުގެ   )

އެއްވެސް ުޞލޫކީ    ރަށްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު އޮފިސަރ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ޙަސަން ނަީޞ

ންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް  މަޑިޕާޓް  ސަލާމުގައި ހުއްޓާ  ނަީޞރު އި ޙަސަން  ގަ  2020ޖަނަވަރީ    30، ފިޔަވަޅެއް އެޅުމެއްނެތި

)ހައެއް(   06އާ ސުވާލުތަކެއް ކުރުމަށްފަހު، ބަޔާން ނެގިތާ  ނަީޞރު އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ޙާިޟރުކުރުވައި، ޙަސަން  

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ    05ރު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާކަމަށާއި،  ީޞލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޙަސަން ނަ ޞް މަސް ފާއިތުވި ފަހުން އި

  ނަީޞރު އެންގުމަށްފަހު، ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތުގައި ޙަސަން    ށްމުއްދަތެއް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދޭކަމަށް ޙަސަން ނަީޞރަ

ރާއި  ޙަސަން ނަީޞ،  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ރުީޞސަން ނަގައި ޙަ  2020އޮގަސްޓު    18ޖަވާބުދާރީވެފައިވީނަމަވެސް،  

މެދު ތުޙުމަތު ކުރެވުނު މައްސަލަ ތަޙުީޤުޤ ކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުނުކޮށް،  

ތީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ގައި ޙަސަން ނަީޞރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ 2020އޮގަސްޓު   18ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށް 

ން ފެށިގެން ޚުާޤނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށް ދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީ

ލް  ންޓް އޮފް ޖުޑީޝަ މައްސަލަ ނިމޭ ތާރީޚާއި ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް އެދި ޑިޕާޓްމަ

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލާގައި، ރައްދުވާގޮތަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

މުވަ އިޖުރާއީ    ދުލުވެރިކަންޢަ  ޢީމައުޟޫ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައިވަޒީފާއިން  އްޒަފަކު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  އަދި 

 އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  (ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ާޤނޫނުޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި، 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު ޙަސަން ނަޞީރު   VTR/2020/165މައްސަލަ 

                                             

 

34 ގެ  34 ޞަފްޙާ      
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  ޔަތްކޮށް، ޢާރި  ނަންބަރަށް  ވަނަ  1  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29ގެ  (  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ެލްއަގިއ ަވޒާީފިއން ަވކިވަެފިއާވ ަފާރެތްއަކުމަގިއ ނުބެލަުމާށިއ،  ާޙެއްއެވްސ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން    ކުރުމަށާއި،ރުޖޫޢަ  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ަފާރްތ

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ޙައްުޤވާނެ މުސާރައާއި ހަމައަށްފެށިގެން، ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ  

 ޢިނާޔަތްތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، 

 21  ރަސްމީ ބަންދުނޫން  އިން ފެށިގެން  (2021ސެޕްޓެންބަރު    12އެންމެހައި ކަންކަން މިއަދު )  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު

ތެރޭއެކާވީސް) ދުވަހުގެ  ބަންދުނޫން(    (  )ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު،  ( ތިނެއް)  03ފުރިހަމައަށް 

ންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް  ޑިޕާޓްމަމައްސަލަ ރައްދުވި  މި  ގުމަށް،  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެން

 އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް

 1443ޞަފަރު  05

 2021 ސެޕްޓެންބަރު 12

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ                                                        

 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް     

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު  


