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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/161 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020އޮގަސްޓު  27 : ހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީ

 2021 އޮކްޓޫބަރު 26 : ހު މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީ

 ޙުސައިން ރިާޟ އާދަމް، ީޝވީޑް، ކ. ގުރައިދޫ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A125332)ދިވެހި ރައްޔިރެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 

 

 ހުލާސާ މައްސަލައިގެ  

 
)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    އާދަމް  ރިާޟ  ޙުސައިން  ީޝވީޑް،  ގުރައިދޫ، .  ކމި މައްސަލައަކީ  

A125332)   ެމަގާމުގައި   އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  ވަޒީފާ  ދާއިމީ  މަގާމުގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއްގެ  ކޯޓު  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގ  

  ނެތި  ގެނައުމެއް  ބަދަލެއް  އެއްވެސް   މުސާރައަށް  މަގާމަށާއި  އާދަމްގެ  ރިާޟ  ޙުސައިން  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  ވަޒީފާ   ދާއިމީ

  ސަދުގައި މަގް   ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ހަވާލުކުރުމަށްފަހު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރކަން   ޗީފް  ގޮތުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  މަގާމުގެ
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  ދާއިރާގެ   ަޝރުޢީ  އިާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަނޑައެޅިގެން  ގެއްލޭގޮތަށް  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ

  މަސްދުވަހުގެ(  ހައެއް)  06  މަގާމް  ދާއިމީ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އާދަމް  ރިާޟ  ޙުސައިން  ހިލާފަށް   ގަވާއިދާ  މުވައްޒަފުންގެ

 ނޯޓިހެއްދިނުމެއްނެތި،   ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  އާދަމް  ރިާޟ  ންޙުސައި  ބަދަލުކޮށް  މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް  ޕްރޮބޭަޝން

  ލް ތިބާ  ނިންމުމަކީ  ނިންމާފައިވާ  ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  ލާފަށްހި   ާޤނުނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ސަބަބަކާނުލައި  އެކަށީގެންވާ

  އުނިކަމެއް   އެއްވެސް  ކަށްގައް ހަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  އެނިންމުމުގެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނިންމުމެއްކަމަށް

  އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި،   އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން   ފަރާތުން  އެ  އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އް ގެއްހަ   އެ  ލިބިއްޖެނަމަ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް    އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  ނާޔަތްތައްއި  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް ދުވަހާ  ލިބޭ  އަނބުރާ  ވަޒީފާ

ބަލާފައިވާ  ހުށަހެޅުމުން  ގައި   2020އޮގަސްޓު    27  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް

 މައްސަލައެކެވެ. 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 ރައުޔު  މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ފާތިމަތު  

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

 (A125332)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    އާދަމް   ރިާޟ  ޙުސައިން  ީޝވީޑް،  ގުރައިދޫ،.  ކ .1

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

ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު"  ހުށަހަޅާ  "މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކޯޓު    2011މޭ    10ނަޒަރުކުރާއިރު،  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  ފެށިގެން  އިން 

ފަރާތް އަދާކުރަމުން   ހުށަހެޅި  ފަރާތެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ  ވަޒީފާއަދާކުރަމުންއައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަގާމުގައި 

  ރުފިޔާ( ގެ އިތުރުން ފަސް  ރ. )ނުވަ ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް  -/9,435ދިޔަ މަގާމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

 ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  ރ. )އަށް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރު/8,974-އިނާޔާތުގެ ގޮތުގައި 
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އެފަރާތް   އަސާސަކީ،  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކްރިމިނަލް  މައްސަލަ 

)ނުވައެއް( އަހަރު އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، އެ މުއްދަތުގައި    09ކޯޓުގެ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަގާމު  

 85ނަސޭހަތެއް އަދި އިންޒާރެއްވެސް ދީފައިނުވާކަމަށާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އެވްރެޖްކޮށް %

)ނުވަދިހަ    99.1ސް %ވަނަ އަހަރުވެ  2019)އަށް ޑިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ( އިން މަތިން މާކްސް ލިބޭކަމަށާއި،  

ހުރި   ވަޒީފާއެއްގައި  ދާއިމީ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބުނުކަމަށާއި،  އިންސައްތަ(  އެކެއް  ޕޮއިންޓް  ނުވައެއް 

އެ   ޕްރޮބޭަޝންއަކަށްލައި،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވާއިރު،  ފަރާތެއްކަމަށް 

މުއްދަތު   މަހަ)ތިނެ  3ޕްރޮބޭަޝންގެ  މުއްދަތަކީ  ށްއް(  ޕްރޮބޭަޝންގެ  އިތުރުކޮށް،  މަސްދުވަސް    6ވުރެ  )ހައެއް( 

ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތުގައި  ޕްރޮބޭަޝން  މި  އެންގިކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމުގައި 

ޔަތުތަކާ ގުޅުމެއްނެތް ބަޔަކު ލައްވާ،  މުގެ މަސައޫލިއްގާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބޭނުމަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމުތަކެއް ފުރާފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 ރުގައި ކަމަށާއި، ިޟފަރާތުގެ ޣައިރު ހާ 

މަސްދުވަސްކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގައި   )ތިނެއް(  3ނީ  ވޭމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭަޝންގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅެ

މަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެނެއުމެއްނެތި،  ގާބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް،  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  މުސާރައަށް  މަށާއި 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރކަން  ގާމަ ޗީފް  ގޮތުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ  ވަކިކުރުމުގެ ހަމުގެ  ވަޒީފާއިން  ވާލުކުރުމަށްފަހު 

ދުގައި މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގެއްލޭގޮތަށް ކަނޑައެޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ގުސަ މަ

ގެންދިޔަ    ލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ހިއާ    2011ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

މަ ފަރާތް )ހައެއް(    6މު  ގާ ދާއިމީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަދަލުކޮށް  މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް  ޕްރޮބޭަޝން  މަސްދުވަހުގެ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް    03ން އަންގައި  އެނިންމުން ރިވިއުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން އެނިންމުން ބާތިލުކުރިކަ 

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން    ޅިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދީފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެ

ގެ މުވައްޒަފުންގެ  ނިންމާފައިވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ދީފައިވާ ލިޔުމުގައި، ހަވާލާދީފައިވަނީ ަޝރުޢީ ދާއިރާ
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ވަނަ މައްދާއަށްކަމަށް ވާއިރު، އެ ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވަނީ އެ މާއްދާގެ ކޮން އަކުރެއްގެ    96ގެ  2011ގަވާއިދު  

މުގެ ފެންވަރު ބަލާފައިވަނީ  ގާމައްޗަށް ކޮށް އުސޫލަކުންކަން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަ 

ރައްދު  އުސޫލާ  މައްސަލަ  އެކުލަވާލާފައިވާ  ފަރާތުން  ވަޒީފާއިން  ހި ވި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  ލާފަށް 

އަދު  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ  ނިންމާފައިވަނީ  ކަމުގައިވާތީކަމަށް  ވަކިކުރުމަށް  ގާއިމުނުކޮށް  ލުވެރިކަން 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހު .2 ފަރާތް  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތް   ވަކިކުރަން   ވަޒީފާއިންށަހެޅި 

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ސަބަބުން  އެނިންމުމުގެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނިންމުމެއްކަމަށް  ލްތިބާ  ނިންމުމަކީ  ނިންމާފައިވާ

  އަދާކުރަމުން   ފަރާތް  އެ   އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އްގެއް ހަ   އެ  ލިބިއްޖެނަމަ   އުނިކަމެއް  އެއްވެސް  ކަށްގައްހަ   ފަރާތުގެ

  މުސާރައާއި   ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ލިބޭ  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  އިއާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ގެންދިޔަ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަގައިދިނުމަށްކަން އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ނާޔަތްތައްއި

ށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ "މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ މި މައްސަލައަ .3

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އި ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލަފޯމު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  

ގެ ކްލެސިފިކޭަޝން އަދި    1ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ )ޑިރެކްޓަރ އީ.އެކްސް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  

ނަންބަރު    މަގާމުން/ވަޒީފާއިންރޭންކް(   ާޤނޫނު  މެދުވެރިވީ،  ސަރވިސް   2008/10ވަކިކުރުމަށް  )ޖުޑީަޝލް 

ވަނަ އިސްލާހާ ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން    2އި  އަށް ގެނަ  ގެ ާޤނޫނު(ކޮމިަޝނު 

މަާޤމުގެ   މުވައްޒަފުންގެ  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި  ޗީފް  "ކޯޓުތަކުގެ  އެކުލަވާލާފައިވާ 

ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު"ގައިވާ ގޮތުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް  

ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ ގޮތުގައި އައު  މަތިން، ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަގާމު އުވި، އަދި އޭގެ ބަދަލުގައި  

އުފެދިގެންކަމަށާއި، ފަރާތުން    މަގާމު  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދުރުކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު އާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ    )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  2008/2ލުކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  އަމަ
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ަޝރު  2011 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދުރުކުރުމުގައި  މުވައްޒަފަކު  ވަޒީފާއިން  އަދި  މަތިން  ގޮތުގެ  ކޯޓުތަކުގައި    އީގައިވާ 

 އިސްތިގްރާރުވެފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްކަމަށާއި،

  2  އަށް  ގެ ާޤނޫނު()ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނު   2008/10)ާޤނޫނު ނަންބަރު    2019/11ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ނޫނުން އައި ބަދަލާ ގުޅިގެން، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން  ާޤގެނައުމުގެ    ޙުލާޞް ވަނަ އި

މަާޤމުގެ   މުވައްޒަފުންގެ  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި  ޗީފް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،  "ކޯޓުތަކުގެ 

ޫޞލު" އެކުލަވާލައި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އު

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ    2019އޮކްޓޫބަރު    23ދެންނެވުނު އުސޫލު އާންމުކޮށް    ސިޓީއިންއާންމު    2019/11

 އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  

ފެށުމާއެކު، ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް  ގައި، އެ އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން    ގެ )ހ(  1އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އުސޫލުގެ  

ނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެކޯޓެއްގެ ނުވަތަ އެ ޖުޑީަޝލް  ާޤގެނައުމުގެ    ޙުލާޞް އިވަނަ    2ނޫނަށް  ާޤކޮމިަޝނުގެ  

އޫލިއްޔަތު ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުކުރެވި އެކޯޓެއް ނުވަތަ އެ ދާއިރާގެ އިދާރީ  އިދާރާއެއްގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަސް

ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ވަގުތީގޮތުން  އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައި  

ހުރި ކޯ  ،ފަރާތް  އުވިފައިވާ މަގާމުކަމަށްވާ  އަލަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ޓުމިހާރު  މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށްވުރެ  ގެ 

ވަނަ    6އުފެދުނު ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބޮޑުކަން/ގިނަކަން އިސްވެދެންނެވި އުސޫލުގެ  

 ނުކުތާއިން އެނގޭކަމަށާއި،  

އެ މުވައްޒަފަކު    ހަމަޖެހުނަސް،  ވަގުތީގޮތުންކޯޓުގެ ނުވަތަ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފު ކަމުގައި  

މަސައްކަތް ކުރާ މަގާމުގެ ނަމަކަށް، ދަރަޖައަކަށް ނުވަތަ އުޖޫރައަކަށް މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އަސަރެއް ނުކުރާނެކަން  

އުސޫލު  ބަޔާންކޮށްއިސްވެދެންނެވުނު  ފަރާތަކީ  އި،  ށާފައިވާކަމަގައި  ހުށަހެޅި  ކޯޓު    ކްރިމިނަލް މައްސަލަ  ކޯޓުގެ 

ފަރާތްކަމަށްވާތީ،  މަގާމުގައި    ގެއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ވަގުތީގޮތުން    އެމަސައްކަތްކުރާ  މަތިން  ގޮތުގެ  އުސޫލުގައިވާ 

ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެފަރާތާ ހަވާލުކުރެވުނުކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި   އެކޯޓުގެ

ވަގުތީގޮތުން   އެއްބަސްވެ  އުސޫލަށް  އެ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ފަރާތް  މަގާމުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ  ޗީފް 
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މަސައްކަތު    އިކާތަވަރު ބެލުމުގެ މުއްދަތަށް އައި ބަދަލުއަދާކުރަމުންދިޔަކަމަށާއި، އެއުސޫލުގެ ދަށުން މަސައްކަތު ފެން 

ފެންވަރު ބެލުމަށް ކުރެވުނު އެސެސްމަންޓުގައި ބައިވެރިވެ، ފެންވަރު ބެލުމުގެ މުޅި ނިޒާމަށް ރުހި އެއާ އެއްގޮތަށް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށާއި، 

ކޯޓެއްގެ  ބަޔާންކު ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(    1އިސްވެދެންނެވުނު އުސޫލުގެ   އެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން  ކޯޓު  ރާގޮތުން، 

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  އެ   6އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވާ ތާރީހުން ފެށިގެން  

އަށްވުރެ މަދުން މާކްސް ލިބޭ )ހަތްދިހަ އިންސައްތަ(    70ފަހު، %މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް

،  ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭނެކަމަށާއި  ޢީކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ަޝރު

އުސޫލުގެ   ބަޔާންކުރާ    1އިސްވެދެންނެވުނު  މާއްދާގައި  ބެ  6ވަނަ  ފެންވަރު  ތެރޭ          ލިފައިނުވަނީ މަސްދުވަހުގެ 

ފުރަބަންދުކުރެވުމާ    19-ކޮވިޑް ރާއްޖެ  މުޅި  ބަންދުކުރެވި،  އޮފީސްތައް  ސަރުކާރުގެ  ފެނި  ރާއްޖެއިން  ބަލި 

ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައިވާކަން،    ގެ  2020ޖުލައި    31ގުޅިގެންކަމަށާއި، މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މުއްދަތު  

( ސަރކިއުލަރއިން  2020ޖޫން    28)  2020/12ނިސްޓްރޭަޝންގެ ނަންބަރު  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމި

ޙަވާލުވެތިބި  ވަގުތީގޮތުން  މަސްޢޫލިއްޔަތާއި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ  ޗީފް  ކޯޓުތަކުގެ  "ަޝރުޢީ  އާންމުކޮށްފައިވާ 

ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  ބެލުމުގައި  ފެންވަރު  މަސައްކަތު  މުއްދަތުގައި  ޕްރޮބޭަޝން    އިން އުޞޫލު"    ފަރާތްތަކުގެ 

ގެ މަގާމުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ންވަގުތީގޮތުން ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުއެނގޭކަމަށާއި،  

( ވަށައިޖެހޭ  ތެރެއިންކަމަށް    360ބަލާނީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ  ޑިގްރީ( ނިޒާމެއްގެ  ޗީފް  "ކޯޓުތަކުގެ 

ރީ އިންތިޒާމުތައް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާއެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަާޤމުގެ  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެއަށް އަމަލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރާ    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  9ގެ    ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު" 

  ވަގުތީގޮތުން މިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ  ޑްއުސޫލެއް އެކުލަވާލެވޭނެކަމަށާއި، އެއީ ަޝރުއީ ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެ

ރާތްތަކުގެ ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކުގެ  ހަވާލުވެ ތިބި ފަ 

އި، އެ އުސޫލުގެ ދަށުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ށާއުސޫލުކަމަ

މާކްސްކަމަށާއި، މިއީ    އިންޓް ސައުވީސް އިންސައްތަ()ފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް ޕޮ  69.24%ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ  
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)ހަތްދިހަ   70ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަގާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަސާސީ ަޝރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ %

ދާއިރާގެ    ޢީމާކުހަށްވުރެ ދަށް މިންވަރެއްކަމުން، މިކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާ، ަޝރު އިންސައްތަ(  

ގަވާއިދު މާއްދާއަށް    96ގެ    2011  މުވައްޒަފުންގެ  ވަޒީފާއިން  ވަނަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިއާޔަތްކޮށް، 

 މަށާއި،ދުރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަ

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި، އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ބޭނުންތަކަށް   ފަރާތެއްގެ ހާލަތަށާއި ވަޒީފާ ދޭވަނަ މާއްދާއިން މަނާކުރިނަމަވެސް، ވަޒީފާގެ ގުޅުމަކީ  21ނޫނު(ގެ ާޤ

އެކަށީގެންވާ   ނެތިދިޔުމަކީ  ވަޒީފާއެއް  ގުޅިގެން  ބަދަލަކާ  އަންނަ  އެހާލަތަށް  ގުޅުމެއްކަމުން  ވުޖޫދުވާ  ބިނާވެގެން 

ފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިންސާފުވެރިކޮށްނަމަ، އެއީ އެކަށީގެންވާ  ކަމެއްކަމުން، އެފަދަ ހާލަތުގައި މުވައްޒަ

އޮވެގެން   ބެލެވޭނެކަމަށާއި،ސަބަބެއް  ވަކިކުރީކަމުގައި  ދޭ  ވަޒީފާއިން  ނުވަތަ   ވަޒީފާ  މަގާމެއް  ނެތް  ފަރާތުގެ 

ފަރާތަށް   ވަޒީފާ ދޭނުވަތަ މަގާމަށް ަޝރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތެއް ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް  

ރިޑަންޑަ ނުވަތަ  އުވިދިޔުމަކީ  މަގާމު  އެކަށީގެންވާ ކުރެވޭނެކަމެއްނޫންކަމަށާއި،  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ންޓްވުމަކީ 

ވަކިކުރުމުގައި   މުވައްޒަފު  ވަޒީފާއިން  ބެލެވޭނެކަމަށާއި، ސަބަބެއްކަމުން  ގާއިމުވީކަމުގައި  އަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟއީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ނިންމާ    96ގެ    2011ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު    ޢީަޝރު 

ކުރަންޖެހޭއިރު،  ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން އެހެން ވަޒީފާއެއް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްހާލަތުގައި މުވައްޒަފަށް  

ވަޒީފާއެއް އިތުރު  ހަމަޖެއްސޭނެ  ތެރެއިން  ދާއިރާގެ  ަޝރުއީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ނެތްކަމަށާއި    މައްސަލަ 

)ތިނެއް(    3އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލާ ހާލަތުގައި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއެކު  

-198ނަންބަރު    އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ތީ،ވާމަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުން ލާޒިމްކޮށްފައި

A/2020/64  (03    ު2020އޮގަސްޓ  )ްވަޒީފާގެ    03އެފަރާތް    ސިޓީނ ވަންދެން  މަސްދުވަސް  )ތިނެއް( 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ދުރުކުރުމުގައި   މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން މަތީ ދެމިހުރުމަށް އަންގާފައިވާތީ

 ވެ. އަމަލުކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވާގޮތަށްކަމަށެ

 ދޭ ގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުން އެ  ރައްދުވިމައްސަލަ   .4
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ގާނޫނާ އެއްގޮތަށްކަމަށާއި، އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަކީ މިހާރު ަޝރުއީ ދާއިރާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާފައިވާ 

، މައްސަލަ  އިއާދަކުރެވޭނެ ވަޒީފާއެއް ނެތްކަމަށާއިއަނބުރާ  ގޮތުން އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަގާމަކަށް ނުވާތީ އަލުން  

)ތިނެއް( މަހުގެ ނޯޓިސް މުއްދަތުގައި    3ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އިނާޔަތާއެކު ދޭންޖެހޭ  

ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާގޮތަށް މައްސަލަ  އެފަރާތް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގެ ފުރުސަތުދިނުމާއެކު ކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ  

 މައްސަލަ ނިންމައިދިނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި  ނިންމައިދޭނެ ތަނެއް

 މަސްއޫލިއްޔަތު  ގެމަގާމު '  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ކޯޓު'  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކޯޓުގައި  ކްރިމިނަލްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   .5

  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ގައި  2020އޮގަސްޓު    10  ހޯދުމަށް   މީހަކު  ށްމަގާމަ  ހިމެނޭ

  ވަޒީފާއާބެހޭ   ހަމަވާތީ،  ގައި  2020  އޮގަސްޓު  19  މުއްދަތު  ގެއިއުލާނު   A/2020/102-198  ނަންބަރު   ކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ    ނަގައިފިނަމަ،  ފަރާތެއް  އެހެން  ވަޒީފާއަށް  އެ  ކުރިން  ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  މައްސަލައަށް  މި  ޓްރައިބިއުނަލުން

އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތް    ފުރުސަތު  ކުރުމުގެރުޖޫއަ  ވަޒީފާއަށް  އެ  އަނބުރާ  އަލުން  ގެއްލި،  ވަޒީފާ  ހުށަހެޅި 

  ހަމައެކަނި  ފެންވަރުގެ  އެ  ކޯޓުގައި  އެ  ކީމަގާމަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފެންނާތީ،  ކަމަށްނުލިބިދާނެ

  ޓްރައިބިއުނަލުން   ވަޒީފާއާބެހޭ  ދެމެހެއްޓުމަށް  ގައިމަގާމު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދާ  ކަމަށާއި،މަގާމު

  އަނބުރާ   އަލުން  މަގާމު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ  ނަގާފައިވާނަމަ،  މުވައްޒަފަކު  ށްމަގާމަ  އެ  ލަތެއްގައި،ހާ   އަންގާ

 ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް   ކުރިން،  ނިމުމުގެ  މައްސަލަ  މި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ   ތީ،ނުލިބޭނެ

 އެ  އަދި  ނުނެގުމަށާއި،  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ގެއިއުލާނު  A/2020/102-198  ނަންބަރު  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ

 ޑިޕާޓްމަންޓް  ރައްދުވާ   މައްސަލަ  މި  ހުއްޓާލުމަށް  ކަންކަން  އެންމެހައި  ކޮށްފައިވާ  މިހާތަނަށް  ނެގުމަށް  މީހަކު  ށްމަގާމަ

  މޭރުމުން   އެދިފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  މައްޗަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ  ޖުޑީަޝލް  އޮފް

 ވަކިގޮތެއް   ގައިމައުޟޫ   މައްސަލައިގެނަޒަރުކޮށް، މި    ނޫނީގޮތުންގާ  އަދި  އީަޝރު  ނެރެދިނުމާމެދު   އަމުރެއް  ވަގުތީ

  ޖުޑީޝަލް   އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އަންގަންދެން،  ގޮތެއް  ވަކި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނުވަތަ  ކަނޑައަޅަންދެން

  ކްރިމިނަލް   ދަށުން  ގެ އިއުލާނު(  2020އޮގަސްޓު    10)  A/2020/102-198  ނަންބަރު  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ 

  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ  ށް މަގާމަ  އެ  ނުކުރުމަށާއި،  އައްޔަން  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ  ށްމަގާމަ'  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ޗީފް'  ކޯޓުގެ



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށ
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  ވަޒީފާއާބެހޭ   މައްސަލައިގައި  މި  ހުއްޓާލުމަށާއި،  ވަގުތީގޮތުން  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވެމުންދާ  ކުރުމަށްޓަކައިއައްޔަން

  ގެއްލިދާނެފަދަ   ބާރުވެރިކަން  ނޫނީގާ  ނިންމުމުގެ  އެ  ހުރަސްއެޅި،  ކުރުމަށްޒުންފީތަ  ނިންމުމެއް  ނިންމާ  ޓްރައިބިއުނަލުން

 މައްޗަށް   އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  މި  ނުކުރުމަށް  ކަމެއް  އެއްވެސް

 އަންގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވާނެއެވެ. 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހެޅުމަށް   .6

 އެނގެއެވެ.    ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައިނުވާކަންފުރުސަތު އޮތް ނަމަވެސް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން  

ަވިކކޮށަްފިއަވީނ    ، ަލެއްއަގިއަމްއަސ  ުހށެަހޭޅ   ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .7 ަވޒާީފިއްނ  ދުުލެވިރ  ައުމަވްއޒުަފ 

ުއްނ ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  އަެކީށގްެނާވ  ުނަވަތ  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއުސިންނުމަމުކްނޯތ  ެއީއ    ، ެރްއ 

އުިޖާރީއ    (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައ  ީއަމުއޫޟ  (procedural fairness)ެވިރަކްނ  އަދުުލއިަދ 

 HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނންބުަރ    ، ުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނާގިއުމ

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ދޭ    ، ދުުލެވިރަކަމީކައ  ީއަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، ިމޮގުތްނ ަމުއޫޟ

ދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވުމގެ  ައފަަދ   ެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރާޔުރުކާރ ައާސިހަފާރަތުކްނ  

ުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  ުސާޔުރުކރާ ައާސެސްއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނިހިއުތުރްނ އެ  

ދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ  ައ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ    ، ިއުމުކުރަމީކާގދުުލެވިރަކްނ  ައިއުޖާރީއ    ، ެއނޭގަކާމިއ

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ުލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނިސާވ

ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނ ެދްނެނުވނު  ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  ެއ ަހިއޯކުޓްނ  އެެހން   ިއ  ިމާބވުަތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނޮއެވެއެވ. 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއަކީ އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ    ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .8

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ނު ނަންބަރު  ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ާޤނޫ

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 27ގެ 
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ކުރި  "މުަވއްޒަފަކު ަވޒިފާއިން ަވކިކުރުމާ ުގޅިެގން، އެ މުަވއްޒަފަކު ހުށަހަޅާ ޝަކުާވއެއް ނުަވތަ ދަޢުާވއެއްަގއި، އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކި

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިާވ ޙާލަތު ފިޔަވައި،   29ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، މި ޤާނޫުނެގ  ސަބަބަކީ އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްކަްނ  

 އެހެނިހެން ޙާލަތުތަކުަގއި ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެެވ."

ގުޅިގެން،  އިމި   މައްސަލައާ  މި  ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން  ަފާރތްުނ  ބާރާތުން  ުހށެަހިޅ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ަމްއސަަލ 

ަފާރްތވަޒީފާއިން   ުހށެަހިޅ  ވަޒީފާއިން    ަމްއސަަލ  މުވައްޒަފަކު  އޮވެ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  ސާހަމަކުރުމަށްފަހުގައިކަން  ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރި 

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ، ުލުވަމްށަޓަކިއިސ ާލައަކްށ ާވަސދުުލެވިރ ަފިއައުހށެަހޅަިފިއ ިމާވ ަމްއސަަލިއަގއި   .9

އަދި    (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައ  ީއަމުއޫޟއް މެދުވެރިވެގެން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެ

ށްފިައޯތ ބަަލްނޖޭެހަކާމިއ، ެއ ަފާރތް އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ  ިއުމޮކާގ  (procedural fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައިއުޖާރީއ  

  ަކަމްށ ަކނަޑއޭެޅެނ މާިހުރެވްސ ަވޒާީފަގިއ ުހިރ މެީހްއއަެފާރަތީކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކވަެފއާިވ މެީހްއަކުމަގިއ ުނބުެލަމާށއި  

ާނަޔތަްތއް  ިއާފ ައނުބާރ ިއއަާދުކުރާމ ަހަމައްށ މާުސަރާއިއ  ްނ ެފިށެގން ަވީޒާތރުީހާއިއ ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރ  ަހަމެއްއ ޮއްތޯތ

މައްސަލަ  ބަަލްނޖެހިޭހނުދ،    ަނަގއެިދވާިދެނޯތ ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  ރައްދުވި މައްސަލަ  ފަރާތުން 

 ވެ. އެރުކުރިއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެޒަނަ ލިޔެކިޔުންތަކަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ   .10 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ޖުޑީަޝލް  މި  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

 ، ސިޓީގައި( 2020އޮގަސްޓު  03) 2020/64A/-198ނަންބަރު  ގެއެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން

ސިޓީ އިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ    އާންމު(  2019އޮކްޓޯބަރ    20)  11/2019' މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު  

، ލިއްޔަތާއި އޫ މަސް  ނާއި، އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަާޤމުގެކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން" 

ވަނަ މާއްދާގެ   9އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޫޞލު" ގެ  ކޯޓުތަކާއި، ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ   ޗީފް  ކޯޓުތަކުގެ  "ަޝރުޢީ  މަތީން،  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ( 

ވާލުވެތިބި ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ޙަވަގުތީގޮތުން    ލިއްޔަތާއިޢޫ މަސް
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ޖޫން   28)  2020/12  މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު  ރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލު" ވަޒަންކު

ގެ  ޙުސައިން ރިާޟ އާދަމްލާ އެއްގޮތަށް އަލްފާިޟލް  ސޫކޮށް އެ އު  އާންމު( ސަރކިއުލަރ އިން  2020

ދާއިރާގެ    ލިބިފައިވާތީ، ަޝރުޢީ އަށްވުރެ ދަށުން މާކްސް    70މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުން %

ދަށުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާ އިރު، ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ ވަނަ މާއްދާގެ    96ގެ    2011ދު  ގަވާއިމުވައްޒަފުންގެ  

ކަންކަން ދުގަވާއި މުވައްޒަފުންގެ   އެންމެހައި  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  ޑިޕާޓްމަންޓުން  މި  ދަށުން  ގެ 

ފެށިގެން  އި  2020  ގަސްޓުއޯ  01ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި،   )  3ން  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ   2020މަސް 

ހުރި ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަށް މިހާރު    ޙުސައިން ރިާޟ އާދަމްނިޔަލަށް( އަލްފާިޟލް  ގެ    31  ބަރުއޮކްޓޫ

    ނިންމާފައިވާތީ އެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ." 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ހުށަހެޅި  މިސިޓީ  މިފަދައިން  މައްސަލަ  ބަޔާންކުރާ އަކީ  ދޫކޮށްލާކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

ވަކިކުރިކަން އެންގި ލިޔުމުގައި    ސިޓީއެއްކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް 

ތިބި  ވާލާދީފައިވާހަ ޙަވާލުވެ  ވަގުތީގޮތުން  މަސްޢޫލިއްޔަތާއި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ  ޗީފް  ކޯޓުތަކުގެ   "ަޝރުޢީ 

ަޝރުޢީ  ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތުގައި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" އަށާއި  

 މާއްދަތަކަށް ބަލާއިރު،ގެ  2011 ގަވާއިދު ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  

ޙަވާލުވެ ތިބި ފަރާތްތަކުގެ   ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވަގުތީގޮތުން.  10.1

 ގައި،ވަނަ މާއްދާ  4ގެ  ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތުގައި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ަވުގތީ ޮގތުން ޗީފް އެޑްމިިނސްޓްރޭޓަރުންެގ މަސްޢޫލިއްޔަތާ ޙަާވލުެވ ތިބި ކޯޓް އެޑްމިިނސްޓްރޭޓަރުންެގ މަސައްކަތުެގ  '

އޮކްޓޯބަރ   23އެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ަވުގތީޮގތުން ޙަާވލުިވ ތާރީޙު ކަމުގައިާވ  ފެންވަރު މި އުޞޫލާ އެއްޮގތަށް ަވޒަންކުރާނީ  

 ' ެގ ނިޔަލަށެެވ.2020ޖޫން  30އިން ފެށިެގން  2019

 ވަނަ މާއްދާގައި،  10ލުގެ ސޫ ތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ އުއިބާރާމި 

މަސައްކަތު ފެންަވރު ބެލުމުން ލިބުނު މާކްސްެގ ޖުމްލަ ނަތީޖާތައް ބަލައި މަސައްކަތުގައާއި މަސައްކަތްކުރާ ޮގތުަގއި ޗީފް '

 ބަދަލު ެގންނަން ޖެހޭ ކަންކަން ހުރިނަމަ އެކަންތައްތައް ކަނޑައަޅައި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުްނެގ ކިބައިަގއި އަދި މާޙައުލުަގއި

ޗީފް  ަވުގތީޮގތުން  އަދި  ާވނެއެެވ.  އަޅަން  ފިޔަވަޅު  އެކަންކަމާމެދު  މަތިން  ޮގތެއްެގ  ކަނޑައަޅާ  ޑިޕާޓްމަންޓުން 
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ކަތު ފެްނަވރު ބެލުމުެގ ނިޒާމުން މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ޙަާވލުެވ ތިބި ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިްނ މަސައްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުްނެގ  

 ' އަށް ވުރެ ދަށުން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލެޭވެނއެެވ. 70%

ވަނަ މާއްދާއަކީ    96ގެ    2011  ގަވާއިދު  މުވައްޒަފުންގެ  ދާއިރާގެ  ަޝރުޢީމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

 ، އެހާލަތްތަކަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ލަތްތައްހާމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭ 

 އަދި ؛ މު އުވާލުމާގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުންގާ)ހ( މަ

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

 އަދި ؛ ދޫކޮށްލަންޖެހުން

 އަދި؛ ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ މުވައްޒަފުން ގިނަވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން )ނ(

 އަދި ؛ ބިލުކަން ނެތިގެން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުންގާމުވައްޒަފުގެ  )ރ(

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

 އަދި ؛ ވާ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ޖެހުންއުޒުރުވެރި

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

 އަދި ؛ ދޫކޮށްލަންޖެހުން

ރާއިން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުން ބައެއް އެހެން ކޯޓަކަށް  ކޯޓުން ނުވަތަ އިދާ  )ކ(

 . ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް ބަދަލުވާއިރު އިތުރުވާ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން

 މިއެވެ. 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން  ޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އާއިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާތަކަށް ރި.  10.2

ލިޔުމުގައި ދީފައިވާ  ނުވަތަ  ފޮނުވާފައިވާ  އެފަރާތަށް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  އަންގާ  ވަޒީފާއިން  ،  އެފަރާތް 

ނަންބަރު   އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  އިން   2020/12ޑިޕާޓްމަންޓް  ސަރކިއުލަރ 

އުސޫލާއާންމުކޮށްފައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭ  އެއްގޮތަށް  ވާ  ވަގުތީގޮތުން ޗީފް  މަސްއޫލިއްޔަތާ  ޓަރުގެ 

ކަން އެނގެއެވެ.  ލިބިފައިނުވާތީ)ހަތްދިހަ އިންސައްތަ(    70ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތުގައި %



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށ
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 ދާއިރާގެ ޢީ އަދި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ސިޓީގައިވާ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ަޝރު

   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަން އެނގެއެވެ. 96ގެ   2011 ދުމުވައްޒަފުންގެ ގަވާއި

 ، ަޤިޟއްޔާގައި HC-A/280/2014 ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ    10.3

 ،"ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ފޮުނިވ ސިޓީގައި އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 

ަވކިކުރުމާގުޅިެގން  ަވޒީފާއިން  ޢަލީ  މައްސަލަ   ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ަވޒީފާއާބެހޭ  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

ަވކިކުރުމަށް ފޮުނިވ ލިއުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެްނ   ، ހުށަހެޅުމުން ަވޒީފާއިން  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ 

ޕްރިސިޝަން އެސަބަބުތަކަށް   ސަބަބުތަކެއް  ހުށަހަޅާފައިީވނަމަެވސް  ފަރާތުްނ  ލިމިޓެޑްެގ  ޕްރައިެވޓް  މެރިްނ 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ    ، ރިޢާޔަތްނުކުރެޭވނެކަމާއި  ލިއުމުަގއި  ަވކިކުރި  ަވޒީފާއިން  ސަބަބުކަމަށް  ަވކިކުރި  ަވޒީފާއިން  މުަވއްޒަފު 

ެގއްލިެގްނ އެސަބަބުތަކަށް،  ސަބަބު ފިޔަަވއި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައި  ރިޢާޔަތްކުރެުވމަކީ މުވައްޒަފުްނެގ ޙައްޤުތައް 

 ،ހިނަގއިދާނެކަމެއްކަމާއި

ަވޒީފާއިން  ، މިމައްސަލާަގއިެވސް ބަލަން ޖެހޭނީ   ، އެހެންކަމުން ަވކިކުރުމަށް ފޮުނިވ ސިޓީގައި އޭާނ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ 

އަދި އޮތްނަމަ އެއީ ަވޒީފާއިން   ، އެސަބަބު އޮތް ތޯއާއި  އިެވސްޙަޤީޤަތުަގ  ، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު 

 " … ، ަވކިކުރުމަށް އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްތޯކަމާއި

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    ވުމުން،އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިމި  

 ، ވަކިކޮށްފައިވަނީ

 އަދި؛ ތޯގެން އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާ އުވި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް .1

ގަވާއިދުގެ   .2 މުވައްޒަފުންގެ  ދާއިރާގެ  ހާލަތެއް   96ަޝރުޢީ  ތެރެއިން  ހާލަތްތަކުގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 އަދި ؛ މެދުވެރިވެގެންތޯ

 އަދި ؛ ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތުގައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން .3

)ތިނެއް(   03މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން، އިސްވެ ދެންނެވުނު ގަވާއިދުގެ ދަށުން   .4

 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމުމުން ކުރާ އަސަރު 

 ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. މި ނުކުތާތަކާ ގުޅިގެން 



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށ
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 ގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު،އިމައްސަލަ .11

ސިޓީއަށް (  2019އޮކްޓޯބަރު    20)  2019/11ގެ ނަންބަރު  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން 11.1

ްޞލާޙު ވަނަ އި  2އަށް    ނު()ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ާޤނޫ  2008/10ބެލުމުން، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އިސްލާ  ގެނެވުނު  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ޖުޑީޝަލް ހުގެނައުމުގެ  ާޤޫނނުގެ         ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  ތަކަށްފަހު 

ހިންގައި  ވަނަ ނަންބަރުގައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް  1ގެ   )ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  21-1

މުވައްޒަފެއް  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  ނުވަތަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް  ޗީފް  ކޯޓުތަކުގައި  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، 

"ކޯޓުތަކުގެ    ރުމަށްއަމަލުކު  އިން ފެށިގެން  2019  އޮކްޓޫބަރު  23ހުންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  

ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި  

އާންމުކޮށްފައިވާކަމަށް   އުޞޫލު"  ހަމަޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމްތައް  އިދާރީ  ހިންގުމުގެ  ދާއިރާތައް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގޮތުން، ކޯޓުގެ ނުވަތަ ދާއިރާގެ އެންމެ އިސް  ވާ  ގެ )ހ( ގައިވަނަ މާއްދާ   1ސޫލުގެ  އިސްވެދެންނެވުނު އު  11.2

ފަރާތްތައް   ތިބި  ގޮތުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތާ  މުވައްޒަފުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ   ވަގުތީގޮތުން ޗީފް 

މަގާމުގެ ނަމަކަށް ދަރަޖައަކަށް ނުވަތަ   ހަވާލުކުރެވޭނެކަމާއި އެހެން ނަމަވެސް، އެމުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ

 އެވެ. ކަން ފާހަގަކުރެވެއުޖޫރައަކަށް އަސަރެއްނުކުރާނެ

އުސޫލުގެ   11.3 މާއްދާގެ    1އިސްވެދެންނެވުނު  ކޯޓު    )ނ(ވަނަ  ތިބި  ކޯޓުތަކުގައި  މިހާރު  ގޮތުން،  ގައިވާ 

ތާރީހުން  އެޑްމި ހަވާލުވާ  މަސްއޫލިއްޔަތާ  މުވައްޒަފުގެ  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  އެކޯޓުތަކުގެ  ނިސްޓްރޭޓަރުން، 

ބެލޭނެކަމާއި،    6ފެށިގެން   ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  އެމުވައްޒަފުންގެ  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  މަސް  )ހައެއް( 

ނިޒާ ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ގާއިމުކުރެވޭ  ދަށުން  އިންސައްތަ )ހަތްދިހަ(    70%މުން  އުސޫލުގެ 

އަށްވުރެ މަދުން މާކްސް ލިބޭ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ނުވަތަ މި އުސޫލުގައި ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ  

  ޢީ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ަޝރު   ަޝރުތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ ަޝރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ

 އިދާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ.  ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާ
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އުސޫލުގެ   11.4 އަމަލުކުރާނީ    8މި  ހޮވުމުގައި  މީހުން  މަގާމަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ  ޗީފް  މާއްދާގައި  ވަނަ 

"ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަާޤމަށް   ފައިވާޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން އެކުލަވާ 

ހޮވުމުގައި   އުޫޞލު" މީހުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  މަތިންކަމަށް  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އާ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އާންމު ސިޓީގައިވާ ގޮތުން އެސިޓީއާއެކު އާންމުކުރި    2019/11އިސްވެ ދެންނެވުނު ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު   11.5

 މަާޤމުގެ   މުވައްޒަފުންގެ  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި  ޗީފް  ކޯޓުތަކުގެ" 

ގެ  "  އުޞޫލު   ހަމަޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމްތައް  އިދާރީ  ހިންގުމުގެ  ދާއިރާތައް  ކޯޓުތަކާއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،

އެއްގޮތަށް    1 އާ  )ހ(  މާއްދާގެ  ތިބި   2019  ބަރުއޮކްޓޫ  23ވަނަ  މިހާރު  ކޯޓުތަކުގައި  ފެށިގެން  އިން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ   ޗީފް  އުފެދޭ  އަލަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަގާމުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން   ވަގުތީގޮތުން ގެ 

 އެނގެންއޮވެއެވެ.  ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަން

މަސްޢޫލިއްޔަތާއި  ަޝރު  .12 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ  ޗީފް  ކޯޓުތަކުގެ  ފަރާތްތަކުގެ   ވަގުތީގޮތުން  ޢީ  ތިބި  ޙަވާލުވެ 

އުޞޫލު ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  މުއްދަތުގައި  މައްސަލަ    2020ޖޫން    28  އާންމުކޮށްފައިވަނީ  ޕްރޮބޭަޝން  ގައެވެ. 

ގައި    2019  ބަރުއޮކްޓޫ  23  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ވަގުތީގޮތުންމަގާމަށް    ގެޓަރޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭހުށަހެޅި ފަރާތް  

 އެވެ.  ފާހަގަކުރެވެ ކަން)އަށެއް( މަސްދުވަސް ފަހުން 8މި އުސޫލު ވުޖޫދެވެފައިވަނީ އޭގެ މަށްވާއިރު، ކަ

ކޮމިަޝނުގެ ާޤނޫނު( )ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް    2008/10އިސްވެދެންނެވުނު އުސޫލުގައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު   12.1

، ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިންގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތަށް ވަނަ އިސްލާހުގެ ދަށުން  2އަށް ގެނެވުނު  

ވަނަ މާއްދާގެ   96ގެ    2011ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު    ޢީބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާތީ، ަޝރު

  ޢީަޝރު   މަންޓުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،ގެ ދަށުން އަމަލުކުރުމުގައި ޑިޕާޓް  )ހ(

މަާޤމު އުވާލުމާގުޅިގެން ވަޒީފާއިން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ،  96ގެ  2011ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ދޫކޮށްލަންޖެހުން ކޯޓުގެ  އެނގެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  އުވުނު   މިފަދައިން  މަގާމު 
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ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަލަށް އުފެދުނު ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ އަސާސީ  މަގާމުގައި    އެ   ނަމަވެސް

ކޯޓުތަކުގެ   އެ  ފަރާތްތަކަކީ  ހުރި  ގާބިލުކަން  އަދާކުރުމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އަދި  ހަމަވާ  ޗީފް  ަޝރުތު 

ހަމަޖެއްސުމަ އެންމެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންކަމުގައި  އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި  ޗީފް  "ކޯޓުތަކުގެ  ށް 

އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް 

  23 ގޮތުން  ގާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމުގެ   ކުގެފަރާތްތަ  ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި، އެ  ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު" 

ފެށިގެން    2019  ބަރުއޮކްޓޫ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ  )ހައެއް(    6އިން  ޗީފް  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  މަސް 

ރާއްޖެއިން ފެނި، ސަރުކާރު   19-ކޮވިޑްހަވާލުކުރެވުނު ނަމަވެސް،  ވަގުތީގޮތުންމަސްއޫލިއްޔަތު އެފަރާތްތަކާ 

ވަނަ   31ޖުލައި މަހުގެ    ން އެ މުއްދަތުފުރަބަންދު ކުރެވުމާ ގުޅިގެއޮފީސްތައް ބަންދުކުރެވި، މުޅި ރާއްޖެ  

 އިތުރުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 

ތިބި ' 12.1.1 ޙަވާލުވެ  ވަގުތީގޮތުން  މަސްޢޫލިއްޔަތާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ  ޗީފް  ކޯޓުތަކުގެ  ޝަރުޢީ 

ސައްކަތް ފެންވަރު ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތުގައި މަ 

)ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި،   ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަގާމްތައް...  " ގައި،    '2020

މަސައްކަތްތައް( އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ  ކޯޓު  ސީނިއަރ  ޖެނެރަލުންނާއި  އުވި    ސެކްރަޓަރީ 

އެޑްމިނި ޗީފް  މަ އިސްވެދެންނެވުނު  އުފެދިފައިވާތީާޤސްޓްރޭޓަރުންގެ  މިފަދައިން .  ..  މްތައް   "

އަދާކުރަމުންދިޔަ    މުން،ބަޔާންކޮށްފައިވު ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އުވިފައިވޭތޯ  މައްސަލަ  ވަޒީފާ 

 ބަލަންޖެހެއެވެ. 

 ؛ ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/89/2011 ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 12.1.2

ތިންަވނަކަމަކީ، ިވޔަފާރީެގ ނަފާ ހޯދުމުެގ ޮގތުން ހިންާގ ކުންފުނިތަކުަގއި، އެކުންފުނިތައް ހަރުދަނާކޮށް،  ] )ނ(  

ނަފާ އިތުރުާވނޭ ޮގތެއްެގމަތިން ހިންުގމަށްޓަކައި ނުަވތަ ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން ފަދަ ކަމަކަށްޓަކައި 

ުނަވތަ މުަވއްޒަފުންތަކެއް ދޫކޮށްލަން  ޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް )ރިޑަންޑަްނސީެގ ޙާލަތު( މެދުެވރިެވދާނެމުަވއްޒަފަކު 

ޤަބޫލުކުރަން އެފަދަ   ކަމަށް  އެކަމަކީ  މުވައްޒަފުންދޫކުރެެވްނނެތްަނމަ  ޙާލަތެއްަގއި  މިފަދަ  އަދި  ޖެހޭކަމާއި، 

އަތުެވދާނެފަދަ  ހީނަރުކަމެއް  ިވޔަފާރިއަށް  ކުންފުީނެގ  މެދުެވރިެވ،  ހުރަސްތަކެއް  ިވޔަފާރިއަށް  ކުންފުނިތަކުެގ 



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށ
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ނޫުނެގ ދަށުން ހެދިފައިާވ  ޤާެވސް އަދި އެ ޫނނުަގއިޤާބެހޭ އި ޖެހޭކަމާއި، ަވޒީފާއާ  ސަބަބެއްކަމުަގއި ޤަބޫލުކުރަން

ަގާވއިދެއްގައި ެވސް "ރިޑަްނޑަންސީ" އާއި ގުޅޭޮގތުން އެއްެވސް އުޞޫލެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ނުިވނަމަެވސް، އަދި  

"ރިޑަންޑަންސީ" ެގ ޙާލަތަކީ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރަން އެކަށީެގންާވ ސަބަބެއްކަމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި  

މަެވސް، ިވޔަފާރީެގ ނަފާހޯދުމަށް ހިންޭގ ކުންފުނިތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް ުނަވތަ ކުންފުނީެގ މާލީ  ނެތްނަ

ޙާލަތު ދަށްުވންފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިެވެގން މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެަނމަ، އެފަދަ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަކު 

ަވކިކުރުމަކީ، މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިްނ ަވކިކުރުމަށް އޮތް އެކަށީެގްނާވ ނުަވތަ މުަވއްޒަފުްނތަކެއް ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާ  

ަވކިކުރާ ކުރުމުަގއި   ަވޒީފާއިން  ސަބަބެއްކަމުަގއި ބެލެިވދާނެކަމާއި، ނަމަެވސް މި ސަބަބަށްޓަކައި މުަވއްޒަފަކު 

ފުނީެގ ހެޔޮނިޔަތުގައިތޯއާއި،  ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވފައިޭވތޯއާއި، އެކަން ކޮށްފައިަވނީ ކުން

އަދި މިއީ ަވކި މުަވއްޒަފަކު ުނަވތަ މުަވއްޒަފުންތަކެއް ކަނޑައެޅިެގން ަވޒީފާއިން ބޭއިންސާފުން ަވކިކުރުމަށްޓަކައި 

ޮގތަކާއި، އެ  ަވކިކުރާނެ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުނު  ަވޒީފާއިން  ުނަވތަ ނޫްނތޯއާއި، އަދި  ކޮށްފައިާވ ކަމެއްތޯ 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މުަވއްޒަފަކު މައުޟޫޢީ  ނިްނމުމުގައި  ނިންމި  ަވކިކުރުމަށް  ަވޒީފާއިން   (substantive 

fairness)    ޢަދުލުވެރިކަްނ އެކަންކަްނ  ޤާއިމުކޮށްފަ  (procedural fairness)އިޖުރާއީ  ބަލާ  އިޭވތޯ 

 ކަށަވަރުާވން ޖެހޭނެއެެވ. [ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،   އިބާރާތުން  ނަންބަރު ދިވެހިރާއްއަދި  މި  ހައިކޯޓުގެ           ޖޭގެ 

2011/HC-A/180  ިަޤިޟއްޔާގައ، 

މުވައްޒަފުްނ   ކުންފުނިތަކުން  ޙާލަތްތަކުގައި،  ޚާއްޞަ  ކުރިމަތިާވ  އިޤްތިޞާދަށް  ުނަވތަ  ]...ިވޔަފާރިއަށް 

ކުރާ  ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ  ހޯދުމަށްޓަކައި  ކުންފުންޏަށް ނަފާ އިތުރުާވނެ  މަދުކުރުމުެގ ބޭނުމުަގއި ނުަވތަ 

ކުރުމުެގ ކުރިން، މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާ ކުރުްނ  ކުރުމުގައި، ރިޑަންޑަންޓްާވ މުވައްޒަފުން ަވޒީފާއިން ަވކި

ޢަދުލުވެރިކަމާއި   މައުޟޫޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ަވޒީފާދޭ  ނުަވތަ  ޢަދުލުެވރިކުރުުވމަށްޓަކައި 

(substantive fairness)    ްޢަދުލުެވރިކަނ ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި    (procedural fairness)އިޖުރާއީ 

ން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތްތަކެއް ނުަވތަ އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަކެއް، އިނގިރޭސިިވލާތް، އޮސްޓްރޭލިއާ  އެކުންފުންޏަކު 

ޢަމަލުކުރަމުްނދާ   މުޖުތަމަޢުތަކުން  ދިމިޤްރާތީ  ހުޅުިވެގންާވ  ފަދަ  ނިއުޒީލަންޑް  ނޫނުތަކުަގއާއި، ޤާއަދި 

ޝަން އޮފް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ކޮްނެވންޝަްނ  އިންޓަރޭނޝަނަލް ލޭބަރ އޮަގަނއިޒޭޝަން )އައި.އެލް.އޯ( ެގ ޓަރމިނޭ

(  166)ނަންބަރު    1982( އާއި ޓަރމިޭނޝަން އޮފް އެމްޕްލޮއިމަންޓް ރެކޮމެންޑޭޝަން  158)ނަންބަރު    1982

 ފަދަ ކަމާުގޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިާވކަމާއި...[
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ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އިބާރާތުން  ސުޕްރީމް،  މި  ނަންބަރު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ        ކޯޓުގެ 

2014/SC-A/48 ،ިަޤިޟއްޔާގައ 

'މުއައްސަސާއެއްެގ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުެގ ޮގތުން އެތަނެއްެގ އިދާރީ އޮިނަގނޑަށް ޒަމާާނ 

ތެރެއިން ބަދަލެއްެގ  ެގްނނަޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ރިޢާޔަތްކޮށް  ތަޢުލީމީ   ޙާލަތަށް  ޝަރުޠުތަކާއި  މުވައްޒަފުންެގ 

ކޮްނމެހެން ބޭނުންާވ ކަންތައްތަކެއްެގ ދަށުްނ،  މިންަގނޑުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމުެގ ޮގތުން

ކޮންމެހެން  ޮގތުން  އިންތިޒާމީ  މުއައްސަސާއަކަށް  ކަނޑައެޅުުނ  އެ  އަލަށް  ދަށުން  ބަދަލެއްެގ  ެގންނަްނޖެހޭ 

ނުަވތަ މުަވއްޒަފުން ތަކެއްެގ ކިބައިަގއި ފުރި ހަމަުނާވ  ޢުލީމީ މިްނަގނޑުތައް މުަވއްޒަފެއްެގޝަރުޠުތަކާއި ތަ

ކަނޑައެޅިފައިާވ ޙައްޤެއް ފުރިހަމައަށް ލިބިދިުނމާއެކު، އެފަދަ  ޙާލަތުަގއި، އެފަދަ މުަވއްޒަފުންަނށް ޤާނޫނުަގއި

ދި އިޖުރާއީ މިންަގނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ކުރިްނސުރެ  ެގނެިވދާނެ މައުޟޫޢީ އަ  މުަވއްޒަފުްނެގ ޚިދުމަތް ިނމުމަކަށް

ެގނައުމަށް   ބަޔާންކުރެިވ، ނިމުމަކަށް  ޚިދުމަތް  މުަވއްޒަފެއްެގ  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްެގ  ބެލެޭވ  އެނިގފައިާވކަމަށް 

 ަވނަ މާއްދާއިން ުނަވތަ އެނޫން މާއްދާއަކުން ިވޔަސް   21)ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ    2008/2ނަްނބަރު   ޤާނޫނު

ުނާވކަން އެނެގން އޮތްއިރު، ޢަބްދު  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނގެ -އެންޓި  ޔާމީނު، هللاއެ ޤާޫނނު ހުރަސްއަޅާފައި 

ޔާމީްނ   هللاއިސްެވ އިޝާރާތް ކުރެުވނު ަވޒީފާއިން އިސްެވ އިޝާރާތްކުރެުވނު ތާރީޚުަގއި ަވކިކޮށްފައިަވީނ، ޢަބްދު

އަދާކުރަމުްނދިޔަ   ކޮމިޝަުނގައި  މިްނަގނޑުއެ  އިޖުރާއީ  އަދި  މައުޟޫޢީ  ަވކިކުރެިވދާނެ  ތަކާއި   ަވޒީފާއަކުން 

ނިޒާމެއްެގ   ޔާމީން އަށް އެްނިގފައިާވކަމަށް އަދި އެނިގފައި ާވކަމަށް ބެލެޭވ هللاއުޞޫލުތައް ކުރިންސުރެ ޢަބްދު

އެނެގްނ އޮްނނާތީ  ލުމުން ތެރެއިންކަން މަތީަގއި ބަޔާންކުރެިވދިޔަ އެންމެހާ ކަންކަމުެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެ

 هللا ކޮމިޝަނުަގއި ޢަބްދު  ޔާމީން ހުއްޓައި، އެ هللاކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނެގ މުަވއްޒަފެއްެގ ޮގތުަގއި ޢަބްދު-އެންޓި

ބަޔާންކޮށް ަވކިކުރަންޖެހުނު ސަބަބުތައް  ަވޒީފާއިން  އިސްެވ އިޝާރާތް ކުރެުވނު އެ  ޔާމީން އަދާކުރަމުްނދިޔަ 

ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ޗިޓް" ެގ ދަށުްނ " ެގ( 20211އޮކްޓޫބަރު  11) VV-2011/15ކޮމިޝަުނެގ ނަންބަރު 

 2008/2ަވޒީފާއިން ަވކިކޮށްފައިަވނީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު   އިން ފެށިެގން  2011އޮކްޓޯބަރ    12ޔާމީން،   هللاޢަބްދު  

  އެނެގން އޮންނައޮތުމެެވ.' ޚިލާފަށް ކަމަށް ބެލެޭވނެ ތަެނއް ެނތްކަން ަވނަ މާއްދާއާ  21)ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ  

ބަޔާންކޮށްއިމި   އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަބާރަތުން  ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ށް ފައިވުމުން، 

ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެތަނެއްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް  

ރިހާލަތަޒަމާނާ   ތެރެއިންއާށް  ބަދަލެއްގެ  ގެންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  މުވައްޒަފުންގެ   ޔަތްކޮށް 
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ތަަޝރުތު ކުރުމުގެއުތަކާއި  ހަރުދަނާ  ވަރުގަދަކޮށް  އިތުރަށް  މިންގަނޑުތައް   ގޮތުން   ލީމީ 

ކޮންމެހެން  ގޮތުން  އިންތިޒާމީ  ކޯޓަކަށް  އެ  ދަށުން،  ކަންތައްތަކެއްގެ  ބޭނުންވާ   ކޮންމެހެން 

ލީމީ މިންގަނޑުތައް  އުތަކާއި ތަަޝރުތުގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއްގެ ދަށުން އަލަށް ކަނޑައެޅުނު  

ފުރިހަމަނުވާ   މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިގައި  މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ  އެފަދަ ގައިހާލަތުނުވަތަ   ،

އެފަދަ  ހައްގެކަނޑައެޅިފައިވާ   ނޫނުގައިގާމުވައްޒަފުންނަށް   ލިބިދިނުމާއެކު،  ފުރިހަމައަށް  އް 

 ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ގެނެވިދާނެ ތް ނިމުމަކަށްހިދުމަމުވައްޒަފުންގެ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ "ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް  އުވިފައިވަނީ    މަގާމުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   12.1.3

ހިންގުމުގެ  ދާއިރާތައް  ކޯޓުތަކާއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،  މަާޤމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އިސް  އެންމެ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ކަމަށް  އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު" ގެ ދަށުން

ކުރަން ފެށުމާއެކު، އަމަލުގައި، އެ އުސޫލަށް  (  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  1  ލުގެސޫ އު  ބަޔާންކުރާއިރު، އެ

ާޤނޫނު ނަންބަރު އަތޮޅުތަކުގެ ޖުޑީަޝލް ދާއިރާތަކުގައި މިހާރު ތިބި ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނަކީ  

އެ    2008/10 ނުވަތަ  އެކޯޓުގެ  ބޭނުމަށް،  ގެ  ާޤނޫނު(  ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  )ޖުޑީަޝލް 

އެޑްމިނިސް ޗީފް  ދާއިރާއެއްގެ  މަސްޖުޑީަޝލް  ވާލުކުރެވޭ ހަ  ވަގުތީގޮތުންލިއްޔަތު  އޫޓްރޭޓަރގެ 

ގޮތުގައި   މުވައްޒަފުގެ  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  ދާއިރާގެ  އެ  ނުވަތަ   ވަގުތީގޮތުން އެކޯޓެއް 

ގެ ނަމަށް، މަގާމު، މިގޮތަށް ހަމަޖެހުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކުގެ  ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމާއި

ވަނަ   1ލުގެ  ސޫ އަށް އަދި އުޖޫރައަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެ އުދަރަޖަ

ދަށުން،  މާއްދާގެ   ގެ  ފެންވަރު   6)ނ(  މަސައްކަތުގެ  މުއްދަތަކަށް  މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް( 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ  ބެލުމަ ޗީފް  މި މަގާމަށްފަހު  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ހިޖުރަކުރާނެކަމަށް  ށް 

 އިދާރީ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ކޯޓުގެ  ސަބަބުން  ލުގެސޫއު

 ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިހަމައެކަ  ބުރަނުވެވޭކަމާއި،  އައިސްފައިވާކަމަށް  ބަދަލެއް  އޮނިގަނޑަށް

ބަދަލުވެ،    ގެމަގާމު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުވެންގެންދިޔައީކަމާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތުތައްނަން 
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 އެނގެން  އަދާކޮށްފައިވާކަން  ޒިންމާ  ގެމަގާމު  އިތުރުކުރުމުން،  މަސްއޫލިއްޔަތު  ގެމަގާމު  ފަރާތުން

 ނެތުމުން،   ަޝކުވާއެއްކޮށްފައި  އެކަމުގެ  އިތުރުކުރުމުން  ޒިންމާތައް  ގެ މަގާމު  ފަރާތުން  އެ  އޮތަތީއާއި،

 ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އިތުރުކުރިކުރުމާމެދު  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ގެމަގާމު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

ޗީފް ވޭކަމާއި،  ބުރަވެ  ރުހިފައިވާކަމުގައި  ފަރާތުން "ކޯޓުތަކުގެ  ފަދައިން  އިސްވަބާޔަންކުރެވުނު 

މުވައްޒަފުންގެ  އެޑްމިނި އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، މުާޤމަސްޓްރޭޓަރުންނާއި  ގެ 

އިންތިޒާމު އިދާރީ  ހިންގުމުގެ  ދާއިރާތައް  ދަށުން ކޯޓުތަކާއި  ގެ  އުޫޞލު"  ހަމަޖެއްސުމުގެ  ތައް 

 ބަދަލެއް   އޮނިގަނޑަށް  އިދާރީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒިފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ކޯޓުގެ

ނަން   ގެމަގާމުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ލުން  ސޫ ބުރަނުވެވޭތީއާއި، އެ އު  އައިސްފައިވާކަމަށް

އައިސްފައިވާކަމަށް    ބަދަލުވެ، ބަދަލެއް  އިތުރު  ފިޔަވައި  އިތުރުވުން  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

މައްދާގައި ވަނަ    96  ގެ  2011  ގަވާއިދު  މުވައްޒަފުންގެ  ދާއިރާގެ  ަޝރުޢީބުރަނުވެވޭތީ،  

 ލަތެއް މެދުވެރިފައިވާކަމަށް ނުދެކެމެވެ. ހާ ތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތްބަޔާންކޮށްފައިވާ 

)ުޖީޑޝްަލ    10/ 2008ްތުކާރިއުރ، ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  ިރާއަޔ ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ަކނަްތްއތަަކްށ   12.1.4

  10/ 2008ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ  11/ 2019ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ ާޤޫނުނ )ައްށ ާޤޫނނު ަނނަްބުރ 

ަވނަ ިއޞާްލުޙ ެގަނުއުމެގ ާޤޫނނު( ެގ ަދށްުނ    2  )ުޖީޑޝްަލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ ާޤޫނުނ( އްަށ

ިއ ާގޫނުނަތަކށްފުަހ  ުހާލްސެގެނުވުނ  ުޖީޑޝްަލ    21- 1ެގ  އެ  އްޮފ  )ިޑޕްާޓަމންްޓ  ާމއްދާ  ަވަނ 

ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނ އެުފއުްދްނ( ެގ )ރ( ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ އާަދުކަރުމްނ ެގނިްދޔަ  

ުއވަާލްނޖޭެހަކަމްށ ަބާޔނޮްކށަްފިއ ނަެތީތާއއި، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ެއކަުލވާލަާފިއާވ    ަމާގުމ

އެޑްމިނިސްޓް  ޗީފް  މަޤާމުގެ "ކޯޓުތަކުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  ރޭޓަރުންނާއި 

އިންތިޒާމު އިދާރީ  ހިންގުމުގެ  ދާއިރާތައް  ކޯޓުތަކާއި  ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،  ތައް 

އުވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު،   މަގާމުއުޞޫލު" ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ  

ފައިނުވާތީއާއި، އުވާލާ  މަގާމުށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ  ގެ ދަލުސޫއެ އު



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށ
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ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެއް މައްސަލަ ހުށަހެލި ފަރާތް ވަޒިފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވާ  

 ފައިވާކަން އެނގެން ވި އުވާލެ  މަގާމުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ    ،ގެނެސް

ދޭނެތަތީއާއި،   މުވައްޒަފެއްގެ  ވަޒީފާ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  އެ  ނަން މަގާމުފަރާތުން  ގެ 

 މަގާމު ގެ ޒިންމާތައް އިތުރުކުރުމަކީ އެ  މަގާމު ބަޔާނަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހި،    ވަޒީފާބަދަލުކޮށް،  

އު އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ބުރަނުވެވޭތީއާއި،  ދިއުންކަމުގައި  މައްސަލަ ސޫއުވިގެން  ދަށުން  ލުގެ 

 ފަރާތުން ޅިވުނު ފަހުންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެކުރެ ގެ ޒިންމާތައް އިތުރުމަގާމުހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އޮންނާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީ  ގައި ދެމިހުރިކަން އެނގެން މަގާމު

 އެވެ. ވެ މެދުވެރިވެގެން ކަމުގައި ބުރަނުވެ ހާލަތުއުވުމުން، ރިޑަންޑަންސީގެ   މަގާމުއެ ފަރާތުގެ 

 ގެ މު ާޤމަ  މުވައްޒަފުންގެ  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި  ޗީފް  ކޯޓުތަކުގެ"  12.2

  ގެ "  އުޞޫލު   ހަމަޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމްތައް  އިދާރީ  ހިންގުމުގެ  ދާއިރާތައް  ކޯޓުތަކާއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،

 އެ  ގައި،(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  1  އުޞޫލުގެ  އެ   ބަޔާންކުރާއިރު،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމަށް  ދަށުން

  ކޯޓު   ތިބި  މިހާރު   ދާއިރާތަކުގައި  ޖުޑީޝަލް  އަތޮޅުތަކުގެ  ފެށުމާއެކު،  ކުރަންއަމަލު  އުސޫލަށް

  ގެ (  ާޤނޫނު  ކޮމިަޝނުގެ   ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް )  2008/10  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނަކީ

 ވަގުތީގޮތުން   ލިއްޔަތުއޫ މަސް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ  ޗީފް  ދާއިރާއެއްގެ  ޖުޑީޝަލް  އެ  ނުވަތަ  އެކޯޓުގެ  ބޭނުމަށް،

 ވަގުތީގޮތުން   ގޮތުގައި  މުވައްޒަފުގެ  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  ދާއިރާގެ  އެ  ނުވަތަ  އެކޯޓެއް  ވާލުކުރެވޭހަ

 އަށް ދަރަޖަ   ނަމަށް،   ގެމަގާމު   ފަރާތްތަކުގެ  އެ  ކަމުގައިވީނަމަވެސް  ހަމަޖެހުނު  މިގޮތަށް  ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމާއި، 

 ގެ (  ނ)  ނަންބަރުގެ  ވަނަ  1  ލުގެސޫއު  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  ނުކުރާނެކަމަށް  އަސަރެއް  އުޖޫރައަށް  އަދި

  ޗީފް   ބެލުމަށްފަހު  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުއްދަތަކަށް  މަސްދުވަހުގެ(  ހައެއް)  6  ދަށުން،

ޗީފް    ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   ހިޖުރަކުރާނެކަމަށް  ށްމަގާމަ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ ކޯޓުތަކުގެ  ަޝރުޢީ 

ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތުގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާ ވަގުތީގޮތުން ޙަވާ ލުވެ 

ބެލުމުގައި   ފެންވަރު  އުޫޞލު  އަމަލުމަސައްކަތް  ގޮތުގެ  "އަދި،    3ގެ    2020ކުރާނެ  ސަފްހާގައި  ވަނަ 
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އުހަވާލާ  )ނ(  1ލުގެ  ސޫ ދެވުނު  ނަންބަރުގެ  މުއްދަތުގައި    ވަނަ  މި  މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

 ރު، ވާއި" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް  )ޕްރޮބޭަޝން(

 ވަނަ މާއްދާގައި،  14ގެ )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   12.2.1

 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން )ތިނެއް(    3ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ވަގުތީ މުއްދަތުކަމުގައި  ')ހ(  

 .މުއްދަތެއް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

ގައި ބަޔާންކުރާ ވަގުތީ މުއްދަތުގައި، އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި،   )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ފަރާތަކަށްވެ ވަޒީފާގެ ކޮންމެ  ފަރާތުންކުރެ  ދެ  އިޚްތިޔާރު  ބާޠިލުކުރުމުގެ  ސް  އެއްބަސްވުން 

ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް    57ވަނަ މާއްދާއިން    32އެހެންނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ   .ލިބިގެންވެއެވެ

ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް، ވަގުތީ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް   ހުރި މާއްދާތަކުގައި

 މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ  59މި ޤާނޫނުގެ   ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި

ދޭންޖެހޭ  ގޮތުގެމަތިން،   ކުޑަމިނުން  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި  މި  ޙައްޤު،  ލިބިގަތުމުގެ  އުޖޫރަ 

 '.މުއްދަތުގައި ލިބިގެންވެއެވެ ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް އެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އިބާރާމި   މޭ    10  ކޯޓުގައި   ކްރިމިނަލް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ ތުން 

 ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އޮންނާތީ  އެނގެން  ގޮސްފައިވާކަން  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  އިން  2011

 ވަކި  ވަޒީފާގެ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  13  ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތަކީ،

 ހުށަހެޅި   މައްސަލަ   ންނާތީއެނގެން އޮ  ފަރާތެއްކަން  ހުރި  ވަޒީފާއެއްގައި  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  މުއްދަތެއް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މާއްދާގައި  ވަނަ  14  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް

ބޭނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ކަމާއި، ބަހުސްގެނަންއެނގެން އޮ  ނޫންކަން  މުއްދަތުގައި  ވަގުތީ  ވަޒީފާގެ

 ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ފެށިގެންން  ތާރީހުކުރެވުނު  އައްޔަނުށް  މަގާމަގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ފަރާތް ޗީފް  

 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލިކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ކަމުގައި  ވާލުކުރެވުނީހާ  މެއްގާމަ  އައު  ށްފަރާތަ

 މަސްއޫލިއްޔަތު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ޗީފް    ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ   ރައްދުވި   މައްސަލަ

 ފާއިތުވި މުއްދަތެއް ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ( ތިނެއް) 3 ވާލުކުރެވުނުތާހަ ފަރާތާ ހެޅިހުށަ މައްސަލަ
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 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައިވެސްހާލަތު  މި  އޮންނާތީ،  އެނގެން  ފަހުންކަން

 ވަގުތީ   ވަޒީފާގެ  ބަޔާންކޮށްފައި  މާއްދާގައި  ވަނަ  14  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ

 އެވެ.ވެބުރަނުވެ މުއްދަތުގައިކަމަށް

ހިޖުރަކޮށްފައިވަނީ   12.3 މަގާމަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ޗީފް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    2019  ބަރުއޮކްޓޫ   23މައްސަލަ 

އުސޫލު ބަލާނެ  ފެންވަރު  މަގާމުގެ  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  އޭގެ    ގައިކަމާއި،  )އަށެއް(   08ވުޖޫދުވެފައިވަނީ 

)ތިނެއް(    03ގައިކަމުން، ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މަގާމަށް ހިޖުރަކޮށް    2020ޖޫން    28މަސްފަހުން،  

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ އެފަރާތުގެ ވަޒީފާއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނެތުމުން އެއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

 އިވާކަމަށް ބެލުމަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރިގޮތްކަމުގައި ދެކެމެވެ. ހިޖުރަކުރި މަގާމަށް ދާއިމީވެފަ

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު    2020  އޮގަސްޓު  03މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .13

198-A/2020/64   ީހަތްދިހަ އިންސައްތަ(   70، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުން %އަށް ބެލުމުންސިޓ(

ވަނަ މާއްދާގެ   96ގެ  2011އަށްވުރެ ދަށުން މާކްސް ލިބިފައިވާތީ، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 

ޑިޕާޓްމަ ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ދާއިރާގެ  ޝަރުޢީ  ދޫކޮށްލާއިރު،  ވަޒީފާއިން  ންޓުން  ދަށުން 

)ތިނެއް(    03އިން ފެށިގެން    2020  އޮގަސްޓު  01ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި،  

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ    ނިންމާފައިވާކަމަށްމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިހާރު ހުރި ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަށް  

 ބުރަވެވެއެވެ. ކަމުގައި ދީފައިވާ  ކުރިން ނޯޓިސް  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެހުށަހެޅި ފަރާތް

އަދުުލެވިރ ިންނުމަމުކްނޯތ    މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާ ނޯޓިސްދީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ .14

ަމުއޫޟީއ   ެއީއ  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ،  ުއނުްސެރްއ  ެދ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސަބެބއް  ެއަކީށގްެނާވ  ުނަވަތ 

އަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)އަދުުލެވިރަކްނ   ިއުޖާރީއ   (procedural fairness)އަދި 

ިދވިެހ ބުެލްނކްަނ،  ަނނަްބުރ  ާގިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ަހިއކުޯޓެގ             ާއިއ   HC-A/24/2010ާރްއޭޖެގ 

2011/HC-A/134    ްަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، ިމޮގުތން ަމއޫުޟީއ އަދުުލެވިރަކަމީކ، ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއނ
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ޭދަވިކުކުރަމްށ   ުހއަްދުކރާފަަދ    ަވޒާީފ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ައާސަސީކ  ިހާޔުރުކާރ  ަފާރަތކްުނ 

އަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވުމެގ ިއތުުރްނ ެއ ިހާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ  

އަދުުލެވ ިއުޖާރީއ  ެއނޭގަކާމިއ،  ބުެލްނަކްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުމަވްއޒަަފުކ  ާގިއުމުކުރަމީކ،  ިރަކްނ 

ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތއް  ބަލްަނޖޭެހ  ާވސުިލުވަމްށަޓކިައ  ިންނމަުމަކްށ  އަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ 

ަތުކްނާނއި  ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ޤިަޟްއާޔ

 ެއ ޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ބަާވުތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކން އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  އީ ަމުއޫޟވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  14.1

 (procedural fairness)ދުލެުވިރަކްނ  ައއިަދ ިއުޖާރީއ    (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައ

 ުރަމށްފުަހޯތ ބަަލްނޖެެހއެެވ.  ިއުމުކާގ

ކުރިން ެއޮގުތްނ   14.2 ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ގާއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ައދުުލެވިރަކން މުވައްޒަފަކު           ަމުއޫޟީއ 

(substantive fairness )    އަންނަނިވި ކަންކަން ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ާގިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ

    ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ދުލުވެރިކަން އަ އީއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟގާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  ފަރާތުންވަޒީފާ ދޭ  14.3

(substantive fairness)  ީ؛ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ    ަވޒާީފ ޭދ .1 ާޔރުުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ  ިހަފާރުތްނ ުމަވްއޒުަފން 

 ؛ ދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނައ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ

ުއްނުސުރަތއް  ިހ  ެއ .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ާޔުރުކާރ 

 އަދި ؛ ަކާމިއުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމ
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ވިަކުކުރުމަގިއ  ިހެއ   .3 ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ދުަށްނ  ައާސެސްއެގ  ޭދާޔުރުކާރ  ަފާރތްުނ    ަވޒާީފ 

 ؛ޮކށަްފިއާވ ަހަމައކީ ެއަކށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ ތީުބުގަތ

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

 ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

މަގާމު 14.4 ވަޒީފާގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތުން   އުވިފައިވާކަން  އެފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ހަމަވުމަށް  ވާތީއާއި،ސާބިތުކޮށްދީފައިނު މުއްދަތު  ވަގުތީ  ހުރި  ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާއެއްގައި  ދާއިމީ  ފަހު، 

މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއް،   ތަބާވާންޖެހޭ  އެ   އަހްލާގީ މުވައްޒަފަކު  ތަބާނުވާނަމަ  މިންގަނޑުތަކަށް 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ާޤނޫނު ނަންބަރު    އިސްލާހީ މުވައްޒަފަކާމެދު އެކަށީގެންވާ  

ށުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމާއި، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަ  19ާޤނޫނު( ގެ  

އެޅުމުގެ  އިސްލާހީ ތެރޭގައި  ފިޔަވަޅު  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އެޅިދާނެ  ލިޔުމުން  ނަސޭހަތް  ،ގޮތުން  ތެރިވުމާއި 

ނުކުތުން   މަސައްކަތަށް  ވަޒީފާގެ  މުއްދަތަކަށް    14އިންޒާރުދިނުމާއި  ދިގުނޫން  ދުވަހަށްވުރެ  )ސާދަ( 

ހުރި   ދަށް  މަގާމަހުއްޓުވުމާއި  ހިމެނޭކަން، މަގާމަށްވުރެ  ބަދަލުކުރުން  މުވައްޒަފު  ކަށް 

މާއި،  ތްކުރުމުން އެނގެން އޮންނަކައާޔަރިވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް    19  ާޤނޫނުގެ   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ

ާޤނޫނުގެ  މާއްދާއަށް    21  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  މަސައްކަތުގެ ރިއާޔަވަނަ  މުވައްޒަފެއްގެ  ތްކުރުމުން 

ވަނަ މާއްދާގެ   19ގެ އެ ގާނޫނު މިންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށް  އަހްލާގީކަން ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ  ގާބިލު

އެޅިނަމަވެސް،   ފިޔަވަޅު  މަސައްކަތުގެ  ދަށުން  ވަޒީފާ    އަހްލާގުމުވައްޒަފުގެ  މުވައްޒަފުގެ  ނުވަތަ 

ކަން އެ މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި ނެތުމަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ގާބިލުއަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ  

ކުރެވުނު  ން އެނގެންއޮތްއިރު، އިސްވެބަޔާންވެރި ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްކައަދުލުނިންމުމުގައި  

ފިޔަވަޅެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި އިސްލާހީ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ    19ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ނެތްއިރު،   ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަޅާފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެނގެން
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

 މުއްދަތެއް   ވަކި  ވަޒީފާގެ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މާއްދާގައި  ވަނަ  13  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ

  މާއްދާގައި   ވަނަ  14  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  މުވައްޒަފެއް،  ހުރި  ވަޒީފާއެއްގައި  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ

މު  މުއްދަތު  ވަގުތީ  ވަޒީފާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން އެ  މަސައްކަތުގެ ހަމަވުމަށްފަހު،  ވައްޒަފެއްގެ 

 19ނޫނުގެ  ވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤށްކަން ދަގާބިލު

އި ނުވަތަ ގާލާހް ފަހުވެސް، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަށްފިޔަވަޅު އެޅުމަ  އިސްލާހީ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  

ގޮތުގައި ރަނގަޅު  ތަން  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ޒިންމާ އޭނާ  އޭނާގެ  ގުޅިފައިވާ  ނުކުރާކަމުގެ  ހިންގުމާ  އަދާ   

ގެ  މަގާމު އޮންނާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ކަން އެނގެންއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން

ފަރާތުން ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭކަމަކީ    ލާހުކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވިސްޒިންމާ އަދާނުކުރެވޭނަމަ، އެކަން އި

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  ފިޔަވަޅުމައްސަލަ  ފިޔަވަޅުއެޅުންކަމާއި،    އިސްލާހީ  ނުލައި،    އިސްލާހީ  އެޅުމަކާ 

މައްސަލަ ރައްދުވި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން  ހިނދު،  ވޭވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް ބުރަނުވެ

ހުށަހެޅި ފަ  ފިޔަވަޅުރާތަށް  ފަރާތުން މައްސަލަ  ގެ  މަގާމު ނެތަތީ،    އަޅާފައިވަކާން އެނގެން  އިސްލާހީ 

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

ވަނަ މާއްދާގެ    21ލިބުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ސް  އަށްވުރެ ދަށުން މާކް

  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެއެވެ. ދަށުން

، ވަނީތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިރިއާޔައިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް   14.5

ނުކޮށް ކަމުގައި  ގާއިމުރިކަން  ވެ ދަލުއަ  މައުޫޟއީކުރަންޖެހޭ  ގާއިމުމުގައި  ރު މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކު

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.

އިޖުރާއީ   .15 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވެރިކަން  އަދުލުމައްސަލަ 

ހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަ، އިސްވެފާ ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރުގާއިމު

  އުފެއްދުނު  ( ކަމަށާއި، އަދި އަލަށްހާލަތްއުވުމުން )ރިޑަންޑަންސީގެ    މަގާމުއެ ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ  

  މަސައްކަތުގެ   ގެމަގާމު   ހަވާލުކުރެވި،  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  މަސްއޫލިއްޔަތު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ  ޗީފް



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށ
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 ސް މާކް  ދަށުން  އަށްވުރެ(  އިންސައްތަ  ހަތްދިހަ)   70%  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒަންކުރުމުން  ފެންވަރު

ގައިވެސް  ހާލަތުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން( ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަތީ، މި ދެ    21ލިބުމުން )ވަޒީފާއަބޭހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއިން  އިޖުރާ ގާއިމު  މުވައްޒަފަކު  ފަރާތުން  އަދުލުއީ  ކުރަންޖެހޭ  ރައްދުވި  ވެރިކަން މައްސަލަ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކޭހިނދު، ގާއިމު

 ފަރާތުން  ވަޒީފާ ދޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ގައިހާލަތު  ގެ  ( redundancy)   ރިޑަންޑަންސީ .15.1

 ކޮށްފައިވާތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު، ގާއިމު(  procedural fairness) ވެރިކަންއަދުލު  އިޖުރާއީ  ކުރަންޖެހޭގާއިމު

 ވަޒީފާ ދޭ ގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  ހާލަތުގެ    (redundancy)  ޑަންޑަންސީރި .15.1.1

އިޖުރާއީ  ގާއިމުފަރާތުން    (procedural fairness)ވެރިކަން  އަދުލުކުރަންޖެހޭ 

ވަޒީފާ ތުތައް  އަތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ އަންނަނިވި އިޖުރާހާލަތް  އާންމު ކުރެވިފައިވާކަމުގައި  ގާއިމު

 HC-A/180/2011ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    ދޭ

ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( އިން އެނގެން އޮންނަކަން   3ަޤިޟއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި ތިބި ގެ ސަބަބުން،  ހާލަތުދީ  ސާތި ގްކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ އި .1

ކުންފުނީގެ   ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން،  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  މުވައްޒަފުންތަކެއް 

 ؛މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން

ކުންފުނީގެ   .2 ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ބަޔަކު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ 

ކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި  އަމަލު މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ

 ؛ލުތަކަކީ ކޮބައިކަން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުންސޫއު



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށ
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ވަކިކުރެވޭނީ، ރިޑަންޑަންސީއަކީ   .3 ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން 

އެކަށީގެންވާ   ވަކިކުރެވޭފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަކިކުރެވޭ   ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ބަލައިގެންކަމަށްވުމާއެކު،  ސަބަބެއްކަމަށް 

ކުރި  ވަކިކުރުމުގެ  ާޤނޫނުގެ  ، ން މުވައްޒަފު  ދަށުން    21ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް    22ގެ  އެ ގާނޫނުޒަފުންނަށް،  ވަކިކުރެވޭ މުވައް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ    25ގެ  އެ ގާނޫނުނުވަތަ  

 ؛ދީފައިވުން

މުވައްޒަފުންނަށް   .4 ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ނާޔަތްތަކެއް  އި  ހާއްސަ ރިޑަންޑަންޓްވެގެން 

ކަނ ކުންފުނިން  އެ  ދިނުމަށް  ލިބިދެވޭނެގޮތާއި އިޑައަޅާފައިވާނަމަ،  ނާޔަތްތައް 

 މިންގަނޑުތައް ކުރިން ކަނޑައެޅި، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިފައިވުން. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކޮށްފައިވޭތޯ  ގާއިމުވެރިކަން  އަދުލު  ކަނޑައެޅުމަށްޓައި،  ނުވޭތޯ  ނުވަތަ 

 އިޖުރާއަތުތަކަށް ވަކިވަކިން ނަޒަރުކޮށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 20)  ސިޓީ  އާންމު  2019/11  ނަންބަރު  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް .15.1.2

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

 1  ގެ( ރ) މާއްދާގެ  ވަނަ 21-1 ގެ އެ ގާނޫނު ށްފަހުހަލާސް އި ވަނަ  2 ގެނެވުނު އަށް( ާޤނޫނު

 ހިމެނޭ   ދަށުގައި  ބާރުގެ  މުކުރުމުގެގާއި  ފުސާ އިން  އަދުލު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަރުގައިނަން  ވަނަ

 ޗީފް  ކޯޓުތަކުގައި  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  ހިންގައި  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި  އިދާރީ   ކޯޓުތަކުގެ

  ކަމަށް  ހުންނަންވާނެ  މުވައްޒަފެއް  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  ނުވަތަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް

 މުވައްޒަފުން   އިސް އެންމެ އިދާރީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި ޗީފް ކޯޓުތަކަށް ންކޮށްފައިވާތީ،ބަޔާ



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށ
VTR/2020/161  މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުަށހެޅި މައްސަލަ  ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް
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 ޗީފް   ކޯޓުތަކުގެ"   އެކުލަވާލާފައިވާ  ޑިޕާޓްމަންޓުން  އެ   ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،   މަޤާމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ   އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި

 ސިޓީއާއެކު އެ" އުޫޞލު  ހަމަޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމުތައް އިދާރީ  ހިންގުމުގެ   ދާއިރާތައް ތަކާއިކޯޓު

އުންމުއާ އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ފަރާތުގެ  ސޫ ކުރާކަމުގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   މަގާމު ލުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުންނާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް  ނެވޭއު ކަމުގައި 

ވަޒީފާގައި ސަބަބުން  ބަދަލެއްގެ   ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ތިބި  ގެންނަ 

ކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި އާންމު ލު  ސޫ ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން، އިސްވެބާޔަންކުރެވުނު އު

އެނގެން އަންގާފައިވާކަން  އު  2019އޮކްޓޫބަރު    20ނެތްއިރު،    ފަރާތަށް  އެ  ލު ސޫގައި 

ކުރަން ފަށާފައިވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި އަމަލުގައި    2019އޮކްޓޫބަރު    23ކުރުމަށްފަހު،  އާންމު

ންތަކެއް ރިޑަންޑަންޓްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން، މުވައްޒަފު  ތިބި  ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި

 ކަމަށް ބުރަނުވެއެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވާ 

ވަނަ ބާބުގައި، ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން   8ގެ    2011ގަވާއިދު  ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ   .15.1.3

ލުގައިވެސް ސޫކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އިސްވެބާޔާންކުރެވުނު އު އަމަލުގައި  މު ދޫކޮށްލު

މުވައްޒަފު  ދޫކޮށްލެވޭ  މައްސަލަ އަމަލުނާމެދު  ންވަޒީފާއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،  ގޮތް  ކުރެވޭނެ 

ފަރާ  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ބަޔަކު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ތުގެ ރައްދުވި 

އުއަމަލުއި  ވަކިކުރުމުގަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  އިޖުރާއަތުތަކާއި  ލުތަކަކީ ސޫ ކުރާނެ 

 ކަމަށް ބުރަވެއެވެ. ކޮބައިކަން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވާ

( ސިޓީގައި، 2020ޖުލައި    23)   A/2020/34-198މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު   .15.1.4

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފައިން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް   2020އޮގަސްޓު    01

ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށ
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( ސިޓީގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 2020އޮގަސްޓު    03)  A/2020/64-198ނަންބަރު  

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

ގެ ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމު    ގައި

  ގެ އެ ގާނޫނު  މުވައްޒަފުންނަށް،  ވަކިކުރެވޭ   ދަށުން  މާއްދާގެ   ވަނަ  21  ާޤނޫނުގެ  ކުރިން ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ދީފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ. ސްނޯޓި ދޭންޖެހޭ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 22

މައްސަލަ .15.1.5 ފަދައިން،   ބަޔަކު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު 

 ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ

 ކުރިއާލައި  މުވައްޒަފުންނަށް  ކޮބައިކަން   ލުތަކަކީސޫއު  އިޖުރާއަތުތަކާއި   ކުރާނެއަމަލު

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ އަންގާފައިވާކަމާއި،  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ 

ނޯޓިސް  22ާޤނޫނުގެ   ދޭންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ބުރަވެވުނުނަމަވެސް،   ވަނަ  ދީފައިވާކަމަށް 

 ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ތިބި  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ

ބުރަނުވެވޭތީ،   އަންގާފައިވާކަމަށް  ލައި ކުރިއާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން،

ވަކިކުރުމުގައި  ހާލަތުރިޑަންޑަންސީގެ   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އިޖުރާއީ ގާއިމުގައި  ކުރަންޖެހޭ 

 އެވެ. ވެމުގައި ބުރަނުވެ ކަ ކޮށްފައިވާގާއިމުވެރިކަން އަދުލު 

  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފުކު  ގެ ދަށުންމާއްދާވަނަ    21ނެތުމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ކަންގާބިލު  މަސައްކަތުގެ .15.2

 (procedural fairness) ވެރިކަންއަދުލު އިޖުރާއީ  ކުރަންޖެހޭގާއިމު  ފަރާތުން  ވަޒީފާ ދޭ  ވަކިކުރުމުގައި

 ތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު،ކޮށްފައިވޭގާއިމު

 ވަޒީފާ ދޭ ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ  21 ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .15.2.1

  ވަޒީފާ ދޭ   ކަނޑައެޅޭނީ  ވެފައިވާކަމަށްގާއިމު  ވެރިކަންއަދުލު  އިޖުރާއީ  ނިންމުމުގައި،  ފަރާތަކުން
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އެ އަމަލު   ގޮތުގެމަތިން  އަންނަނިވި  ކުޑަމިނުން  އެންމެ  ފަރާތުން އެއީ،  ކޮށްފައިވާނަމަކަމާއި، 

 ؛މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން

މިންގަނޑު ރަނގަޅުނޫންކަމަށް    ގީލާހް މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ އައެ   .1

ހުންނަ ހުރިހާ ތަފްސީލަކާއެކު(    ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ފެންނަ ސަބަބުތައް )އޭރަކު ދެވެން 

ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު  ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގައި، އެކަންކަމާމެދު    ވަޒީފާ ދޭ

 ؛އެ މުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށްފަހު

މިންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި   ގީލާހް އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ އަ .2

މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ކޮބައިކަން  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  އެޅިދާނެ  ނުވަތަ  ކަންތައްތަކަކީ  ކުރެވިދާނެ 

 ؛ގުމަށްފަހުއެން

ން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ދެވޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި، އެކަނޑައެޅި  އެކަންކަ .3

ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ  ،މުއްދަތަކާއި އެކަމެއް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  މުވައްޒަފަކު  ،  އެ  އެ 

 ؛ގުމަށްފަހުވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން އެ މުވައްޒަފަކަށް އެން

ރަ .4 ދޭނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް  އެމުވައްޒަފަކު  އެންގުނު    ވަޒީފާ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ފަރާތުން 

ތެރޭގައި ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ ކަމަކާމެދު    ކަންތައްތައް، ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ

 ؛ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް އެ މުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށްފަހު

ރި .5 ޖަވާބަކަށް  ދޭ  މުވައްޒަފަކު  ފިޔަވަޅުތައް  އާއެ  އަޅާނެ  މުވައްޒަފަކާމެދު  އެ  ޔަތްކޮށް، 

 ؛ނިންމުމަށްފަހު

ވަކިކުރި   .6 ވަކިކޮށްފައިވާކަން،  އެމުވައްޒަފަކު  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ 

 އަދި ؛ ސަބަބުތަކާއެކު އެމުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން
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އެދިއްޖެނަމަ،  އެމުވައްޒަފަކަށް   .7 މުވައްޒަފަކު  އެ  ފުރުސަތުތަކުގައި،  ދެވޭ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

ތުވެސް އެ މުވައްޒަފަކަށް  ސައެމުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ފުރު 

 ދެވިފައިވުންކަމަށް 

ކޯޓުން ަޤިޟއްޔާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި  HC-A/134/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 ނިންމާފައިވާ މިބާވަތުގެ އެހެން މައްސަލަތަކުން އެނގެންއޮވެއެވެ. 

ަޤިޟއްޔާއާއި   HC-A/134/2011  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ .15.2.2

ވަކިކުރިކަން،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ސަބަބާއެކު އެންގުންފިޔަވާ އިތުރުކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ވަކިކުރެވުނު

 ކަން ގާބިލު  ނެތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި، މަސައްކަތުގެ  އެނގެން

 ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ކުމުވައްޒަފަ  ދަށުން  މާއްދަގެ  ވަނަ  21  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނެތުމުން

ދޭ  (procedural fairness)  ވެރިކަންއަދުލު  އިޖުރާއީ  ކުރަންޖެހޭގާއިމު  ފަރާތުން  ވަޒީފާ 

 ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.ވާކޮށްފައި ގާއިމު

ނުކުތާތަކަށް   .16 ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ، ތްކުރާއިރުރިއާޔައިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދި   (substantive fairness)ވެރިކަން  އަދުލު  މައުޫޟއީކުރަންޖެހޭ  ގާއިމުމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

ހުށަހެޅި  ގާއިމު  (procedural fairness)ވެރިކަން  އަދުލު އިޖުރާއީ   މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީ،  ކުރުމެއްނެތިކަމުގައި 

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

ސްމިސަލް   ލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ އަންފެއަރ ޑިހިއާ  

(unfair dismissal)  .ެއެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވ 



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށ
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ވަޒީފާއިން    ،ކޮށްރުޖޫއައެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ    އެދިފައިވާ ފަދައިން   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .17

ވާ މުސާރައާއި  ހައްގުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް  ތާރީހުކުރާ  ރުޖޫއަ ން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ  ތާރީހުވަކިކުރެވުނު  

 މިހާރު   ވަޒީފާއަކީ  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ނަޒަރުކުރާއިރު  ނަގައިދެވިދާނެތޯނާޔަތްތައް  އި

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ނުވާތީ،   ކަށްމަގާމަ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އޭގެ  އެކުލެވިފައިވާގޮތުން،  އޮނިގަނޑު  ދާއިރާގެ  އީަޝރު

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

  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،   މަާޤމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އިސް  އެންމެ   އިދާރީ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި  ޗީފް   ކޯޓުތަކުގެ" 

އަށް (  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ   1  ގެ"   އުޫޞލު  ހަމަޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމުތައް  އިދާރީ  ހިންގުމުގެ   ދާއިރާތައް  ކޯޓުތަކާއި

  ބުރަވެވޭތީއާއި، ާޤނޫނު ކުރެވިދާނެކަމަށް  ރުޖޫއަށް  މަގާމަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ  ރިއާޔަ

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

ލިބޭ   މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ނަންބަރު  ހަނޫނީ  ގާވަޒީފާއިން  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އްލުތަކަށާއި 

2016/HC-A/555   ިަޤިޟއްޔާގައ 

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

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

ކަނޑައިބާރާމި   އެނގެއަޅާތުން  ވަކިކުރުމުގައި    ،އޮތަތީއާއި  ންފައިވާކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 (procedural fairness)ވެރިކަން  އަދުލު އަދި އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ވެރިކަން  އަދުލު  މައުޫޟއީ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2ވެރިގޮތަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރ  އަދުލު މި މައްސަލައިގައި އެންމެ    ،ކޮށްފައިނުވާތީގާއިމު

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

އަނބުރާ   ފަރާތަކީ  ރުޖޫއައެފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ލެއްގައިހާ   އްވެސްއެކުރުމަށާއި، 

ަޤިޟއްޔާގެ    HC-A/111/2018ކަނޑައަޅައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    ނުބެލުމަށް  ފަރާތެއްކަމުގައި

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  15



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށ
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މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިނުން ލާޒިމް  ހިނާގ މުޅި'މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރުމާއި ަވޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު  

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

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

ުނަވތަ ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ ނަމަ  ޮގތަކަށް  ނޫންކަމަށާއި، މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްަގއި  އެޫނން 

 SC-A/36/2019ަނންބަރު   ެގއާމްދަީނއެއް ހޯދާފައިާވ ނަމަ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނެ ކަމަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓު

އިސްތިއުނާފު ޤަޟިއްޔާަގއި ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ނުކުތާއަށް  ޮގތަށް   ފާހަަގކޮށްފައިާވ  ކަންހިާގފައިާވ  މައްސަލައިގައި،  ކުރެިވފައިާވ 

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

ިނޝާނާއަށް ޢާއިޝަތު  ފެނަކަ  ހަމައަށް  ލިބިފައިާވކަން  އާމްދަނީއެއް  ޮގތަކަށް  އެނޫްނެވސް  ުނަވތަ  އަދާކޮށްެގން  ަވޒީފާއެއް 

 ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނަވރެއް އެކަންޏެެވ.'  ކޯޕަރޭޝަްނއަށް

  މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން މިއަދާ މައްސަލައިގައި   މިތުން ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އިބާރާމި  

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަން  މުސާރައެއް  އަދާކޮށް  ވަޒީފާއެއް  އެއްވެސް  ހަމައަށްވެސް 

  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން 

އަނބުރާ   ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ވަޒީފާގައި ރުޖޫއަފެށިގެން،  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމައަށް،  ދުވަހާ  ކުރެވޭ 

 ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.   ފައިސާ  ނާޔަތްތަކަށްވާއި ހުރިނަމަ، ލިބޭނެ މުސާރައާއި  

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ  هللاއަބްދު 

މެންބަރު   ބެލެހެއްޓެވި  ރިޔާސަތު  މަޖިލީހުގެ  ބެލި  މައްސަލަ  އަޅުގަނޑު  މުޙައްމަދު  މަހީރާ  ފާތިމަތުމި  ރައުޔަށް  ގެ 

ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަނޑުވެސް މި މައްސަލަ  މުޙައްމަދު    މަހީރާ  ފާތިމަތުތާއީދުކުރަމެވެ. އަދި މެންބަރު  

 ކަންތައްތަކެވެ.ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ 
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 ގެ ރައުޔު މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

މެންބަރު   ބެލެހެއްޓެވި  ރިޔާސަތު  މަޖިލީހުގެ  ބެލި  މައްސަލަ  އަޅުގަނޑު  މުޙައްމަދު  މަހީރާ  ފާތިމަތުމި  ރައުޔަށް  ގެ 

އަޅުގަނޑުވެސް މި މައްސަލަ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ  މުޙައްމަދު    މަހީރާ  ފާތިމަތުތާއީދުކުރަމެވެ. އަދި މެންބަރު  

  ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.
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 ނިންމުން 

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

ކޯޓު  ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް ޙުސައިން ރިާޟ އާދަމް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތްކޮށް ބެލިއިރު،ރިއާޔަ ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް

ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތެއް ހިމަނައި، އެމުއްދަތުގައި   ،އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ވަޒީފާދާއިމީ    މުގައިގާ މަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއްގެ

ބަލައި ވަކި އަދަދަކަށް މާކްސް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއިން އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ތަފާތުކޮށް ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު  

ނާއި،  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫ  ފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީވަކިކުރުމަށް ނިންމާ 

 ފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށްވާތީ، އެނިންމިދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ ހިލާ  ޢީމީ އުސޫލުތަކާ އަދި ަޝރުބައިނަލްއަގުވާ 

އަމަލުކުރަމުންދާ    ނިންމުން މިހާރު  ރޭންކް  މަގާމުގެ  އަދާކުރަމުންދާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބާތިލްކުރުމަށާއި 

ހުށަ މައްސަލަ  ނުބެލުމަށާއި  މީހެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތަކީ  ހިމެނިފައިވާތީ،  ހެޅި  އޮނިގަނޑުގައިވެސް 

އެދި   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  މީހެއްކަމަށް  ހުރި  ވަޒީފާގައި  މިހާރުވެސް  ޖުޑީަޝލް  ފަރާތަކީ  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

  ގައި،އިށަހެޅި މި މައްސަލަ ހު އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށްކަމަށާއި، އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަކީ 

އަލުން  އެފަރާތް  މިހާރު ަޝރުއީ ދާއިރާގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުން އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަގާމަކަށް ނުވާތީ  

ވަޒީ އިއާދަކުރެވޭނެ  ކުރިން  އަނބުރާ  ވަކިކުރުމުގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތްކަމަށާއި،  ފާއެއް 

ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގެ ފުރުސަތުދިނުމާއެކު ކަމަށްވާތީ،   )ތިނެއް( މަހުގެ ނޯޓިސް މުއްދަތުގައި   3އިނާޔަތާއެކު ދޭންޖެހޭ  

ނިންމައި މައްސަލަ  އެދިފައިވާގޮތަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ތަނެއްމައްސަލަ  މައްސަލަ    ދޭނެ  ކަނޑައަޅައި  ނެތްކަމަށް 

 ވީނަމަވެސް،ނިންމައިދިނުމަށް މައްސަރަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައި

 ނިންމުމަށް   އެ  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން   ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު

  ކަންކަމުން   ހުށަހެޅިފައިވާ  ހަމައެއްކަމަށް   އެކަށީގެންވާ   ހަމައަކީ  ތަތުބީގުކުރި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ވާސިލުވުމަށް

  އަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟއީ  ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތަތީ،  އެނގެން

  އިޖުރާއީ   ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި،  ގާއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް
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  ކުރުމަކީ   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގާއިމުކޮށްފައިނުވާތީ،(  procedural fairness)  އަދުލުވެރިކަން

 ކަނޑައަޅައި،  ގޮތުގައި އެއްގެ( unfair dismissal) ޑިސްމިސަލް އަންފެއަރ

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

ފަރާތް   ފަރާތަ  ، ުކުރަމާށިއުރޫޖައައނުބާރ  އެފަރާތް    ށްމަގާމައަދާކުރަމުންދިޔަ  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  ެއްއެވްސ ކީ  މައްސަލަ 

ްނ  ާތރުީހަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ    ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅިެލްއަގިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކވަެފިއާވ ަފާރެތްއަކުމަގިއ ުނބުެލަމާށިއ،  ާހ

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ އާަދުކިރ  އެފަރާތް    ، ަހަމައްށ  ާހެފިށެގްނ، ެއ ަފރުާތެގ ަވޒާީފެގ ަކްނަތއަްތްއ އުަލްނ ަހަމޖޭެހ ތީާރ

 ަނަގއިިދުނަމށް ަކނަޑައަޅިއ، ާނަޔތަްތކްަށާވ ަފިއާސ  ިއ  ެގ ުމާސަރާއިއަމާގުމ

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

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް   3  ކުރުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫންޒުތަންފީ

މައްސަލަ ރައްދުވި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކޮށް  ލިޔުމުން އެންގުމަށް،

 .ގެ އިއްތިފާގުން މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެންމައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ މެންބަރު
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 
 
 
 

 

 
 
 
 

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

 )ރިޔާސަތު( 

 މެްނބަރު ެގ ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު    

 


