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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/116 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019ޖޫން  03 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ޖޫން 10 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 / މާލެ( 7831ދަފްރަތު. ނަންބަރު ރސ ) ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަޙްމަދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A059139: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ޖުޑީަޝލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

  
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

  ކާޑު  އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި) ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަޙްމަދު 7831މާލެ، ދަފްރަތު. ނަންބަރު ރސ  މައްސަލައަކީ މި

ކޯޓު  ފެށިގެން  އިން  2013އޮގަސްޓު    A059139) ،26:  ނަންބަރު   ވަޒީފާ   މަޤާމުގައިޑްރައިވަރެއްގެ  ގައި  ފެމެލީ 

މާރިޗު    20އާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް    2011ގަވާއިދު  ، ަޝރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް

ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    2019 ވަޒީފާއިން  އަޙްމަދު  ގައި  ޚިލާފަށްކަމަށް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

އަޙްމަދު  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   ވަޒީފާއަށް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  ދިޔަ    ވަޒީފާއިން  ޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،އި  އަލުންއަދާކުރަމުން 

  އެދި   ށްނަގައިދިނުމަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާއި  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
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ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2019  ޖޫން  03  އްދުވާގޮތަށްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންއަށް ރަ 

 .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ

 

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 

 ރައުޔު  ގެ ޒުހައިރު  هللاއަބްދު އާމިނަތު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ަފާރްތަކުމގިައާވ   .1 ުހށެަހިޅ  ރސ  ަމްއސަަލ  ނަންބަރު  ދަފްރަތު.  )ދިވެހި   7831މާލެ،  އަޙްމަދު  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ،  (A059139ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ    ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން،

ވަޒީފާއަށް އެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    ،މަާޤމު ކަމަށާއި  ފެމެލީ ކޯޓުގެ ޑްރައިވަރެއްގެއަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ގައިކަމަށާއި،  2013އޮގަސްޓު    26މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ  

ގޮތުގައި   މުސާރައިގެ  މަާޤމުގެ  )3،670/-އަދާކުރި  ހަތްދިހަރ.  ސަތޭކަ  ހަ  ހާސް  ސަރވިސް  ރުފިޔާ(  ތިން   ،

ރ. )އެއް ހާސް ރުފިޔާ(، ޖުޑިިޝއަރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ  1،000/-އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

 ލިބިދެވޭކަމަށާއި،)ސާޅީސް އިންސައްތަ(  40%

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ

ފައިދާވާގޮތަށް  އެންމެ  ތަނަށް  އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ފެށި  އަދާކުރަން  ވަޒީފާ  ކޯޓުގެ  ފެމެލީ 

އާއި   2011  ވާއިދުވަޅެއް އެޅުމެއްނެތި، ަޝރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ާޤމަސައްކަތްކުރަމުންދަނިކޮށް، އިޞްލާޙީފިޔަ 

ޚިލާފަށް   ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ  2019މާރިޗު    20ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާއިން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  ކަމަށް 

 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
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ހުށަހެޅި ފަރާތް   ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ،  ސަަލ ުހށެަހިޅމައް .2 ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ 

އަލުން  ވަޒީފާއަށް  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނޫނާ 

ލިބެންޖެހޭ   ހަމައަށް  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާއި  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، 

 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ިއްސެވަބާޔްނޮކށްފިައާވ    ނަގައިދިނުމަށްކަންތްތައް  މުސާރައާއި ޢިނާޔަ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ަވޒާީފާއބޭެހ   .3 ަފރުާތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގުޮތން  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ެގ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނަޒުރުކުރުމްނ،  ްޓަރިއިބުއނަަލށް ުހށަަހޅަާފިއވާ 'ަމްއސަަލިއ

ުހށަަހޅަަފިއާވ ިމ ަމްއސަަލައްށ އްިނާކުރ ުކާރަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ަޝރީުޢ  

ުމަވްއޒުަފްނެގ   )   212ެގ    2011ާވއުިދ  ަޤާދިއާރެގ  ެގ  )ށ(  ާމއާްދެގ  ) 1ަވނަ  ަނނަްބާރިއ  ަވނަ  ަވަނ  2(   )

    ަޤާވއުިދގެ ަވަނ ންަނބާަރިއ، ެއ    17ވަަނ ަންނަބާރިއ    12ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    212ާވއުިދެގ  ަޤަންނަބާރިއ، ެއ  

ާވއާިދ  ަޤަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށން ާޤޫނާނިއ  93ާވއުިދެގ ަޤވަަނ ންަނަބަރްށ ރާިޢޔްަތކްޮށ، އެ  2ަވަނ ާމއާްދެގ  213

ަކިއވިެނަތަކށް  ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމ  ޮކށެްދވޭ  ޭބުރން  ކުޯޓެގ ަފާރުތން ާޙޟުިރާވ އިޮފޝުަލްނ  ިތްނ ަކަމާށިއ، ޯކުޓން 

ަފާރުތގެ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެގނޮްގސިްދުނަމީކ  ަވުގތްަށ  ަކނަޑެއޅަިފިއާވ  ަމޖިލަީހްށ  ަކިއެވީނެގ 

ިލްއަޔެތްއަކަމްށާވިއުރ، ބެައްއ ުދަވްސަތުކަގއި ިދުނަމށް ކަނަޑެއޅަިފިއާވ ަގިޑއަށް ާޙިޟރުުނޭވޮގަތށް ަމްއސަަލ  ޫޢަމްސ

ަޢމުަލަތްއ ބަަހްއާޓަކުމެގ ާޝުކވިާލިބ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް   ަގއި    2017އްެޕރްީލ    24ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ 

ބޭެހގުޮތްނ  'ިލުޔުމްނ ަނޭޞޙަތް' ެދވަިފިއވަާކަމާށިއ، ަމްއަސ ުމަވްއޒުަފްނަތަކކާ  ފާަރުތްނ ެފމީެލ ޯކުޓގެ  ަލ ުހށެަހޅި 

ަހޑުިހުތުރބުަހްނ މާުޢމާަލްތކޮށަްފިއާވީތ، ެފމީެލ ޯކުޓެގ ަބެއްއ މަުވްއޒުަފްނާނ ބޭެހޮގުތން ޮދުގވަާހަކ ަފުތަރުމނާްދަކަމށް  

ދަީފިއާވީތާއިއ،   މަޢޫުލާމުތ  ަހވުާލުކުމަވްއޒުަފްނ  މަަސްއަކްތ  ަރްސީމ  ަހވުާލުވަމްށ  ޯކުޓެގ  ަމަސްއަކާތ  ުރުމްނ 

ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( އިަދ    215ެގ    2011ެއ ާޢމަަލީކ ަޝރީުޢ ާދިއާރެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ  ިއްނާކުރުކާރީތ،  

އެފަަދ ަކްނަކްނ ަތުކާރރު ުނުކުރމާަށިއ އެފަދަ ަކެމްއ    ަވނަ ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނކުރާފަަދ ޯގާނެގ ަޢމަަލަކްށާވީތ   216

ުޖީޑޝްަލ  ަތުކާރުކާރަނ އްޮފ  ިޑާޕރްޓަމްންޓ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 VTR/2019/116މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
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ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ދަީފިއާވ 'ިލުޔުމނޭްދ    2018ެފުބުރަވީރ    25ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނައްށ ޮފުނވެޭނަކަމްށ  

 ިއްނާޒރު ެދުވުނ ފުަހްނވްެސ އެފަަދ ަޢމުަލަތއް  ިއްނާޒުރ' ަގއި ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތްށ 

ަތުކާރުރަވުމްނ ައްނނީާތ، ެއަކމާ ުގިޅެގން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރާތިއ އެެހން ުމަވްއޒުަފްނެގ ބާަޔްނެނުގުނަކަމާށއި،  

އޮފް ުޖީޑޝްަލ  ުދ ގެޮތްއ ނިނުްމަމްށ ެފމީެލ ކުޯޓން ިޑާޕރްޓމްަންޓ  ެމަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރާމ

ަޝރީުޢ ާދިއާރެގ  ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނައްށ ޮފުނވި ަކަމާށިއ، ިސީޓަގިއ ފަާހަގޮކށަްފިއާވ ަކްނަތއަްތަކށް ރާިޢަޔްތކްޮށ  

( ަވަނ ަންނަބާރއި، އެ  2( ަވަނ ަނނަްބާރިއ ) 1ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ގެ )  212ެގ  2011ާވއުިދ ަޤުމަވްއޒުަފްނެގ 

ަވނަ    213  އުިދެގާވަޤަވނަ ަންނަބާރއި، އެ    17ަވނަ ަނނަްބާރިއ    12( ެގ  ަވނަ ާމއާްދެގ )ނ   212ާވއުިދެގ  ަޤ

ަފ  ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ޯކޓްަށ    ަދިއްނާމއާްދަގިއ  ބަހްައަޓއިިފަނަމ  ިއުތަރށް  ަވޒާީފަގިއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ވަަނ ާމއާްދެގ ަދުށން    93  ެގ  2011ާވއުިދ  ަޤެގއުްލްނަތެކްއ ާވެނަކމްަށ ެފްނނީާތ، ަޝރީުޢ ާދިއާރެގ ުމަވްއޒަފްުނެގ  

ުޖީޑޝްަލ   އޮފް  ޑާީޕރްޓަމންްޓ  ެފްނަނަކަމށް  ަވިކުކަރން  ަވޒާީފިއން  ިދުނެމްއނިެތ  ނޯޓެިހްއ  ިއުތުރ 

ަވޒާީފިއްނ   ފާަރްތ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ންިނިމކަަމާށިއ،  ޮކެމީޓްނ  ިރޯސްސ  ިހުއަމްނ  ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނެގ 

ްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ެއްނުގުނަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ަގިއ ަމ  2019ާމިރުޗ    20ަވިކޮކށަްފިއާވަކްނ  

ަގިއ ަމއުޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއވެާނަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ  ުމަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރ

ަރްއިޔުތްނ ެފމީެލ ޯކަޓްށުކާރ އުިތާބރު   ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ެފމީެލ ޯކުޓަގިއ ބެެހްއުޓަމީކ ޭއެގ ަސބުަބްނ ުމވްައޒުަފްނާނިއ

ަމްސ ުމަވްއޒުަފްނެގ  ޯކުޓެގ  ެފމީެލ  ުބޫރައާރނަެކެމްއަކުމަގިއާވީތ،  ޫޢެގއިްލ،  އާަދުކުރަމށް  ާވިޖުބަތްއ  ިލްއަޔުތަކާކިއ 

ަފާރުތެގ ަވޒާީފ ައނުބާރ ުރޖަޫޢޮކށިްދުނުމގެ ައުމެރްއ ެނރެެދޭވެނަތެންއ އްޮތކުަމަގިއ ނެުދޭކަކާމިއ،    ިޅަމްއސަަލ ުހށެަހ

ިއުޖ ޢަދުަލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ  ާޤިއމުުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ވަޒާީފިއްނ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ    ރާޢީ ަމްއސަަލ 

ަފ ާޤިއުމޮކށަްފިއާވތީ، ަމްއސަަލ  ުހށެަހޅި  ަވޒާީފ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ެފިށެގން  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ާތީރުޚން  ާރތް 

ަވޒާީފ   ެނތަްކަމާށިއ،  ަހަމެއްއ  ެއްއެވްސ  ާޤޫނީނ  ަނަގއެިދޭވ  ިޢާނަޔތަްތްއ  ުމާސަރާއިއ  ަހަމައްށ  އިޢަާދުކުރާމ 

ަނަގިއނެުދވެޭނަކަމާށ އަެލަވްންސަތެކްއ  ުހރާިހ  ިލެބުމނިްދަޔ  ުމަވްއޒަަފްށ  ޙަާލުތަގިއެވްސ  މިފަަދ  ުރޖަޫޢޮކށެްދޭވ  ިއ، 

ަލުތްނ މާިހުރ ަޢމުަލުކަރުމނާްދ ާޢްނުމ ސާިޔަސަތީކެވްސ، ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ާޤޫނާނއި  ދުަޢަމްއސަަލ ަތުކަގއި  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 VTR/2019/116މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
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ެވްސ  ަޤ ޙަާލުތަގިއ  ަކނޑެައޭޅ  ޚިލަާފްށަކަމްށ  ިޢާނަޔްތަތއް    1ަވއާިދ  ުމާސަރާއިއ  ުދވުަހެގ  އަަހުރ  )އެެކްއ( 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ދުަލެވިރ ބަދެަލްއަކުމަގިއ ެދޭކަކުމަގިއ  ިދުންނަކަމާށިއ، މި ބަދަަލީކ ަޢ

ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ،   .4 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

( ަވނަ  2( ވަަނ ަނނަްބާރިއ ) 1( ެގ ) ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ   212ެގ    2011ަޝރީުޢ ާދިއާރެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ  

ާވއުިދެގ  ަޤަވަނ ންަނބާަރިއ، ެއ    17ވަަނ ަންނަބާރިއ    12ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    212ާވއުިދެގ  ަޤަންނަބާރިއ، ެއ  

ާވއާިދ  ަޤަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށން ާޤޫނާނިއ  93ާވއުިދެގ ަޤވަަނ ންަނަބަރްށ ރާިޢޔްަތކްޮށ، އެ  2ަވަނ ާމއާްދެގ  213

ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތްިނަކަމްށވީާތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަވޒާީފ ައނުބާރ ުރޖަޫޢޮކށޭްދެނ ތެަންއ ެންތަކުމަގއި  

ނަޒަރުިއްސވަެބާޔްނކޮށަްފިއާވ    ްނަކނަޑައަޅއިިދުނަމްށަކ އަށް  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު   ކުރުމުން 'މައްސަލައިގެ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އޭނާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން )ފެމިލީ   .5

، ގެ މަާޤމަށް މީހަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 02ކޯޓު( ގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ޑްރައިވަރ، އެސް. އެސް  

އެޑްމިނިސްޓް އެ  ޖުޑީަޝލް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކޮށްފައިވާތީ،  އިޢުލާން  އިން  ކޯޓު(  )ފެމިލީ  ރޭަޝން 

 ޛު މަާޤމަށް އަލުން އަނބުރާ އިޢާދަކުރުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފިހިނދެއްގައި އެ ނިންމުން ތަންފީ

ފައިޞަލާކުރަނިވި   މައްސަލައިގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އޮތަތީ،  އިޙުތިމާލު  ނުކުރެވުމުގެ 

ނުނެގުމަށް،   މުވައްޒަފަކު  މަާޤމަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އަޙްމަދު  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  ކުރިން  ނިންމުމުގެ  ނިންމުމެއް 

ން )ފެމިލީ ކޯޓު( ގެ މައްޗަށް އަންގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝ

ހުށަހަ  2019ޖުލައި    15އެދި   އިންޅާގައި  އެދޭ ފޯމު'  'ވަގުތީ އަމުރަށް   އެދުނު އެދުމަށް ރިޢާޔްތޮކޮށް   ފައިވާ 

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  މައްސަ  VTR/VA2019/22-200ވަޒީފާއާބެހޭ  އެދުނު  އަމުރަށް  ލައިގައި  'ވަގުތީ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލައިގައި    ،( ގައ2019ި  އޮގަސްޓު  27ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް' )

ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން، މައްސަލަ ހުށަހަޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް އެހެން މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރުމަކީ،  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 VTR/2019/116މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

                                             

 

29 ގެ 6    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:  
 

 

ޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަ 

މައްސަލައިގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ    VTR/2019/116ނަންބަރު  

އެޑްމިނިސް ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އަޙްމަދު  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  ގައި ހުށަހެޅި  ކޯޓު(  )ފެމިލީ  ޓްރޭަޝން 

އަދާކުރަމުންދިޔަ ޑްރައިވަރ، ގެ މަާޤމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަން ނުކުރުމަށް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް  

 މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކުރެވިފައިވެއެވެ.  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން )ފެމިލީ ކޯޓު( ގެ 

  މައްސަލަ ރައްދުވި   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްޢަދުލުވެރި ފައިޞަލާއަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،    މި މައްސަލައިގައި .6

އޮވެފަރާތު ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ، ގެ 

އިޖުރާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  އަދި    ޢީމައުޫޟޢީ  ފުރިހަމަކޮށްފައިތޯއާއި  ފަރާތުން ޢަދުލުވެރިކަން  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް ، އެދިފައިވާގޮތަށް އެ ފަރާތުން އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށް

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ލައާ ގުޅިގެން  މި މައްސަ   ،ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނަގައިދޭންޖެހޭތޯ ބަލަންޖެހޭހިނދު

ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު     ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ދާ އޮފިަޝލުންގެ އެއްބަސްވުން' ގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފެމެލީ ކޯޓުގެ 'ކައިވެންޏަށް .6.1

ގަޑީގެ    7 ހަމަޖެހިފައިވާ  ކައިވެނިކުރުމަށް  އޮފިަޝލުން  ކައިވެނި  މާއްދާގައި  މިނިޓް   20ވަނަ  )ވިހި( 

 15ކުރިން ކައިވެނި ސެކްަޝނަށް ހާިޟރުވާނެޖެހޭނެކަމާއި، ކައިވެނިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިޖެހުމަށް  

( މިނިޓަށްވުމުން ކައިވެންޏަށް ދިއުމަށް ކާރު ހަމަޖައްސަން ވާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ފަނަރަ)

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމުގައި  ކޮށްފައިވާކަން    2016އޮކްޓޫބަރު    09މި  ގައި ސޮއި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ކައިވެންޏަކަށް ގައި ސްޓެލްކޯގައި ބޭއް  20:00ގެ ރޭގަނޑު    2017މާރިޗު    30 .6.2

އޮފީސްކާރުގައި ދިއުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، ކައިވެންޏަށް ދިއުމަށް 
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މިނިޓަށް ވީއިރުވެސް ސްޕަވައިޒަރަށް ވަކި އެއްޗެއް އެންގުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި   05ގަނޑިޖެހެން  

ގަޑި ދެވުނީ  ފަރާތުން  ކައިވެންޏަށް  އޮފިަޝލުންނަށް  ކައިވެނި  ސަބަބުން  ޙާިޟރުނުވުމުގެ  އަށް 

އަށް އަދި   20:30އެ ރޭގެ  ގަނޑިޖެހިގެންކަމާއި، ފުރަތަމަ ކައިވެންޏަށް ގަޑިޖެހިގެން ދެވުމުގެ ސަބަބުން  

މި ކައިވެނި  ވެސް ދެވިފައިވަނީ ގަނޑިޖެހިގެންކަމާއި،  ނިތަކަށް  ކައިވެތާވަލު ކުރެވިފައިވާ    އަށް  21:00

ދަތުރުތަކަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ކުރުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ކައިވެނި 

ދާއިރާގެ  ރުދަތު ަޝރުޢީ  ނުކުރުމަށާއި،  ތަކުރާރު  އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް  މިފަދަކަމެއް  ތަކެއްކަމާއި، 

ގެ   2011ވާއިދު ޤަ މަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  ވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުޤަ މުވައްޒަފުންގެ  

ގައި   2017އެޕްރީލް    24ވަނަ ނަންބަރަށް ހަވާލާދީ    07އަދި    01ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    212

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  ފެމެލީ  ދިފައިވާކަން  އެނގެން    02/2017ނަޭޞޙަތް  އިން  ނަޭޞހަތް'  'ލިޔުމުންދޭ 

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފެންވަރެއްގައި މަ .6.3 އެކަށީންނުވާ  ކުރުން  މުޢާމަލާތް  މާހައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ބެހޭގޮތުން ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރައި ހަޑިހުތުރުބަހުން މުވައްޒަފުންނާއި  މުޢާމަލާތް ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންނާ  

މުވައް ދާއިރާގެ  ަޝރުޢީ  މިކަންކަމަކީ  ގަވާއިދު  ވާހަކަދައްކާފައިވާތީ،  ވަނަ    215ގެ    2011ޒަފުންގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ގޯނާގެ ޢަމަލަކަށްވުމާއެކު، މިފަދަކަމެއް ކުރިއަށް    216މާއްދާގެ )ހ( އަދި  

މުވައްޒަފުންގެ   ދާއިރާގެ  ޝަރުޢީ  ނުކުރުމަށާއި،  ތަކުރާރު  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ޤަ އޮތްތަނުގައި  ވާއިދަށް 

ކަމެ މިފަދަ  ވަކިކުރުމަށް  ހިތުމަށާއި،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވެއްޖެނަމަ  ތަކުރާރު  އް 

 2018ފެބުރުވަރީ    25ަޝންއަށް ފޮނުވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް،  ޓްރޭ ޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޖުޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  

'ލިޔުމުންދޭ އިންޒާރު' މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދެވިފައިވާކަން    01/2018ފެމެލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
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ގައި   2018ޑިސެންބަރު  02ފެމެލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނިކޮށްދިނުމާއި، ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭ ސެކްަޝންއިން  .6.4

'އޮފީސް މެމޯ' ގައި، ކޯޓުން ބޭރުގައި    D1/2018/183ނުވާފައިވާ ނަންބަރު  އެޗް.އާރް ސެކްަޝނަށް ފޮ

ކޮށްދެވޭ ކައިވެނިތަކަށް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ޙާިޟރުވާ އޮފިަޝލުންނަށް ކައިވެނީގެ މަޖިލީހަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ވަގުތަށް ވަގުތަށް ޙާޟިރުނުވެވޭހެން  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަމުންދާތީ،   

ކައިވެނީގެ މަޖިލީހަށް ޙާިޟރުވެ ތިބުމަށް ދަތިވަމުންދާކަމުގެ ަޝކުވާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާތީ، 

ށްވާތީ ދަރު ކުޑަވެ ކޯޓުގެ އަގު ވޭއްޓޭފަދަ ޢަމަލަކަަޤމިކަމަކީ ޢާންމުންގެ ކުރިމަތީގައި ކޯޓުގެ ހައިބަތާއި  

 މިކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި ފެމެލީ ކޯޓަށް   2019ޖަނަވަރީ    30ސަން  ޙަފެމެލީ ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާސިފް   .6.5

ޢާންމުކަމެ ދެއްކުމަކީ  ވާހަކަ  ރުޅިއައިސް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާނުގައި،  އްކަމާއި،  ދީފައިވާ 

 ނަމަވެސް މިހާރު އެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މުޙައްމަދު  ޢަފެމެލީ ކޯޓުގެ އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް   .6.6 ފެމެލީ  ގައި    2019ޖަނަވަރީ    30ބުދުއްނާިޞރު 

ބަޔާނުގައި،   ދީފައިވާ  އޮފި  15ކޯޓަށް  ކައިވެނި  ކުރިން  އަންގާފައި  މިނިޓް  ފެށުމަށް  ދަތުރު  ަޝލުން 

ވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވީހާވެސް ދުރު މަގުތަކުން ދަތުރުކުރުމާއި، އެޑްރެސް ސާފު  

ބައެއްފަހަރު   ދިއުމަކީ  އެޑްރެސްތަކަށް  އެހެން  ނޫން  އެޑްރެސް  ސްލިޕްގައިވާ  ސަބަބުން  ނުކުރުމުގެ 

 5ވުމުގެ ސަބަބުން ކައިވެނީގެ މަޖިލީހަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ    ހިނގާކަމެއްކަމާއި، މިގޮތަށް ކަންކަން

ވޭކަމާއި، ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތަކަށް މަޑުނުކޮށް ކާރު ދުއްވުމަކީ ވެސް  ޓް ލަހުން ދެނެ)ފަހެއް( ވަރަކަށް މި

އޮފިަޝލުން   ކައިވެނިތަކަށް  ކުރެވޭ  ކެފޭގައި  ސޯލްޓް  ކަމެއްކަމާއި،  ކުރާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރިއަށް  ބޭލުމަށްފަހު އެމް.އެމް.އޭ ކައިރީގައި ކާރުބޭއްވުމަށްފަހު، ބަލާ އައުމަށް ގުޅުމުން އެމް.އެމް.އޭ ކައި

އޮންނަ   ޖެހިގެން  ކުރުމުން  މިގޮތަށް  މިކަން  އަންގާކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އައުމަށް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 VTR/2019/116މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
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ކައިވެންޏަށް ގަޑިއަށް ޙާޞިރުވެވޭތީ އެކަމުގައި ަޝކުވާ ކައިވެނީ އޮފިޝަލުން އަބަދުވެސް ކުރާކަމުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ    2018ގައި ފެމެލީ ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،    2019ޖަނަވަރީ    30ރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ .6.7

 19:00އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އާޓިފިަޝލް ބީޗް ސަރަހައްދާކައިރީ ތަނެއްގައި ރޭގަނޑު  

މަށާއި، ވެފައިވާކަ  19:45ލުން ނުކުތްއިރު ގަޑިން  ޝަ އަށް ހަމަޖެހިފައިއޮތް ކައިވެންނި ނިންމާފައި އޮފި 

ކައިވެނި    20:00 ގުޅުމުން  އާދަމް  ބަދޫރާ  ނައްޓާލިތަނުން  ދިއުމަށްޓަކައި  ކައިވެންޏަށް  އޮތް  ގައި 

ކައިވެނި   ދިޔަކަމަށާއި،  އިރު  ސެ  ސެކްަޝނަށް  ދެވުނު  ކައިވެނީގެ    19:50ކްަޝނަށް  ވެދާނެކަމާއި، 

ގާފައި އޮތްނަމަވެސް ގާތްގާތުގައި )ފަނަރަ( މިނިޓް ކުރިން ކައިވެންޏަށް ނައްޓާލުމަށް އަން  15އޮފިަޝލުން  

ހުންނައިރު އެއްކައިވެނި ނިންމާ އަނެއް ކައިވެންޏަށް ދިއުމަށް ކައިވެނި ސެކްަޝނަށް ގޮސް ކައިވެނިތައް  

އަނެއްކާ އެހެން ސަރަހައްދަކަށް މާލޭގެ މަގުތައް ހުރިގޮތުން ދިއުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، 

އާ ހަމައަށް ވަރަށް   21:00އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު  16:00ދަކީ ހަވީދު ސޯލްޓް ކެފޭ ހުންނަ ސަރަހައް

ކަމަށާއި،   19:58ބާރުބޮޑު ސަރަހައްދެއްކަމަށާއި، އެރޭ ސޯލްޓް ކެފޭއަށް ވަތްއިރު ގަޑިންވާނީ ގާތްގަޑަކަށް  

ގައި ކަމަށާއި، ކައިރީގައި މަޑު ނުކުރެވޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މަޑުކުރަނީ އެމް.އެމް.އޭ ކައިރީ  ސޯލްޓް ކެފޭ

ކުރުމުގެ  ވަގުތު ސަލާމަތް  ދާންޖެހޭނަމަ  ކައިވެންޏަކަށް  އެހެން  ގޮތުން،  އޮންނަ  ޓްރެފިކް  ބައެއްފަހަރު 

ގޮތުން އޮފިަޝލުން ކައިރީގައި އެމް.އެމް.އޭ ކައިރިއަށް އަންނަން ބުނާ ކަމަށާއި، ކައިވެނި ސެކްަޝން  

ކުރިން ކާރު ސްޓަރޓްކޮށްފައި ބޭއްވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް،    ނެޓް)ތީރީސް( މި  30ކައިރީގައި ގަޑި ޖެހުމުގެ  

މިކަން ހައްލުކުރުމަށް )ދިހައެއް( މިނިޓް ކުރިން ކަމަށާއި،    10އޮފިަޝލުން ކާރަށް އަރަނީ ގަޑި ޖެހުމުގެ  

 އެކި މީޓިންޓަކުގައި އަދި ވެރިންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެޑްމި .6.8 ކޯޓުގެ  އާދަމް  ފެމެލީ  ބަދޫރާ  އޮފިސަރ  ދީފައިވާ    2019ފެބުރުވަރީ    23ނިސްޓްރޭޓިވް  ގައި 

ކެފޭގައި    2018ބަޔާނުގައި،   ސޯލްޓް  ތެރޭގައި  މަހުގެ  ޑިސެންބަރު  އަހަރު  އޮތް    20:00ވަނަ  އަށް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 VTR/2019/116މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
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ދިއުމަށް   ހުށަހެޅި   19:45ކާއިވެންޏަކަށް  މައްސަލަ  ގުޅިކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ކަމަށާއި،    19:48ން  ތުރާފަ އައި  ފޭބިއިރު  ސޯ ގައި  ކެފޭގެ ދޮރުމަށްޗަށް  ވެފައިވާކަމަށް    20:00ލްޓް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި ފެމެލީ ކޯޓަށް   2019ޖަނަވަރީ    30ފެމެލީ ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނަްޞރާ އިބްރާހިމް   .6.9

ހުށަހެ މައްސަލަ  ބަޔާނުގައި،  ދުއްވަނީ  ދީފައިވާ  ކާރު  ޙާއްަޞކުރެވިފައިވާ  ކައިވެންޏަށް  ފަރާތުން  ޅި 

ބާރަށްކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޯއަނބުރާކަމަށާއި، މި ގޮތަށް ބާރަށް ކާރު ދުއްވާއިރު މަގުމަތީގައި 

ތަކާއި ހެދިފައިހުންނަ އަޑިގުޑަންތަކަށް ވަރަށް ބާރަށް ޖެހޭކަމަށާއި، އެގޮތަށް ބާރަށް ޖެހޭގޮތްވަނީ އަޑިގުޑަން

 ރާތީކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކުޑުނުމަބަންޕަރުތަކަށް 

ޙަލީލް   .6.10 އާމިނަތު  އޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކޯޓުގެ  ދީ  2019ފެބުރުވަރީ    23ފެމެލީ  އިވާ ފަގައި 

ބޭއްވުނު    2018،  ބަޔާނުގައި ތެރޭގައި  މަހު  ޑިސެންބަރު  އަހަރުގެ  ކޯޓުގައި ވަނަ  ކައިވެންޏަކަށް 

ބަންޕަރުތަކަށްވެސް  ކާރުދުއްވާފައިވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރިއިރު  ދަތުރު  ކައިވެންޏަކަށް 

މަޑުނުކޮށް ވަރަށް ބާރަށްކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބަޔާންދެވުނު ދުވަސްވަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކާރު 

 ންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ދުއްވަނީ ވަރަށް ބަލައިގެންކަމަށް ބަޔާ

ޢަބުދުއްރަޙީމް   .6.11 އަޙްމަދު  ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް  ކޯޓުގެ  ދީފައިވާ    2019މާރިޗު    03ފެމެލީ  ގައި 

ގުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ނެމައްސަލައެއްގެ ބަޔާނެއް    އް()ދޭ  2ބަޔާނުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅޭ  

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި ކުރެވުނު ކައިވެންޏަކަށް   2018ޙާިޟރުކުރުމުން،  ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ގަޑިޖެހިގެން ކާރުގައި ދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިންބަޔާނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއި ކުރި ނަމަވެސް  

ދުއްވާއިރު ކާރު  ކޯޓުގެ  ދެކޮޅުހެދިކަމަށާއި،  ޖެހުމަށް  ކާރުން  ބަންޕަރު  ފިންގަރޕްރިންޓް  ނުބަލައި  ތަކަށް 

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ދުއްވާ  ބާރަށް  ގެއްލުންވާގޮތަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ދަތުރުކުރާ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   އިންކާރުކުރާކަމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންދިނުމަށް  ފަރާތުން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތަށް   .6.12 ހުށަހެޅި  އިންޒާރުދީފައިވަ  2018ފެބުރުވަރީ    25މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ނިކޮށް،  ގައި  މައްސަލަ 

ފަރާތުގެ ޢަމަލުތަކަށް ތަކުރާރުވަމުންދާކަމުގެ ަޝކުވާ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، މި ަޝކުވާތަކާ  

ރާތުން ތަކުރާރު ގުޅިގެން ބަޔާން ނަގަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ބަޔާން ނަގާފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

ތަކަކީ ތަކުރާރުނުކުރުމަށް އިންޒާރުދެވިފައިވާފަދަ ޢަމަލުތަކެއްކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ  ލުކޮށްފައިވާ ޢަމަ 

ބާޔަންތަކުން އެންގެން އޮންނާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފެމެލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

146-A1/198/2019/40  (03    ުޖުޑީަޝލް  2019މާރިޗ އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ސީޓިން   )

 އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގައި އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މާރިޗު   14)  01/2019-10ޑީޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންގެ ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު   .6.13

ގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، އެ  ފާހަ ( 'ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާ' ގައި  2019

ސިޓީ  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ކޮށްފައިވަނީ  އެޖެންޑާ  ގޮތެއް ބައްލުވުމަށް  މައްސަލައަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ން 

ބަލާއިރު،  ނިންމުންކަމާއި،   ކަންތައްތަކަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  އެ  މެންބަރު  ކޮމެޓީގެ 

ދާއިރާ ދާއިރާގެ  ަޝރުޢީ  ބަހައްޓަންވާނީ  ޢަމަލުތައް  އުޅޭއިރު  މަސައްކަތުގައި  ރަސްމީ  މުވައްޒަފުން  ގެ 

ހިފެހެއްޓޭގޮތަށްކަމަށް ޤަދަރު  ސުލޫކީ    އިއްޒަތާއި،  މުވައްޒަފުންގެ  ދާއިރާގެ  ަޝރުޢީ 

ކޯޓު ހުންނަގޮތުން  ޢަމަލުތައް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ން މިންގަނޑުގައިބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ   ފަރާތުން  ކޯތުގެ  ކައިވެނިތަކަށް  ކޮށްދެވޭ  ގަޑިއަށް ބޭރުގައި  އޮފިޝަލުންނަށް 

ޙާޟިރުވުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާކަމަށް ަޝކުވާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   19ގެ    2011ދު  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މިޢަމަލަކީ ަޝރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއި

ޚިލާ އާއި  )ނ(  ޢަމަލެއްކަމާއި،  ފު އަދި  ޙިދުމަތްތަކަށް  ކޯވާފަދަ  ދޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ޢާންމު  ޓުން 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
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29 ގެ  12   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:  
 

 

މަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ަޝރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  ޢަހުރަސްއެޅޭފަދަ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ގެ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން   2ދާގެ )ށ( ގައި ހިމެނޭ ކުށުގެ ދަރަޖަ  ވަނަ މާއް  212ގެ    2011ވާއިދު  ަޤ

ނަންބަރުގައި    2އަދި    1އެއަކުރުގެ   ތަކުރާރުވެއްޖަނަމަ   ވަނަ  ކުށެއް  މިފަދަ  ކުށްތަކެއްކަމަށްވާއިރު، 

 ގެ   2011ވާއިދު  ޤަ ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ަޝރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ    ށް ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކާރު ދުއްވާއިރު،   17)ޏ( ގެ  

ދުއްވަމުންދިއުމާއި،   ކާރު  ބާރަށް  ބެލުމެއްނެތި  މުވައްޒަފުންނަށް  ތިބޭ  ކާރުގައި  އެއްވެސްވަރަކަށް 

ބިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތުމުގެ ސަބަބުން ބަންޕަރުތަކަށް މަޑުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންނަށް ގެއްލުން ލި

ށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މި ޢަމަލަކީ  ގިނަ މުވައްޒަފުން ކާރަށް ނޭރުމަށް ަޝކުވާ ކޮ

ވަނަ    216ވަނަ މާއްދާއާއި،    215ވަނަ ބާބުގެ    22ގެ    2011ވާއިދު  ަޤަޝރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  

މުވައްޒަފުންގެ   ދާއިރާގެ  ަޝރުޢީ  އެއީ  ބެލެވޭތީ،  ގޯނާތަކެއްކަމަށް  ބަޔާންކުރާފަދަ  ވާއިދު  ަޤމާއްދާގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިރުމަށް ހުށަހެޅިދާނެ ފަދަ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއަކުރުގެ    212ގެ    2011

ގޯނާއެއްކަމަށް ބަލެވޭކަމާއި، މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަނަ ދަރަޖައިގެ    3ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމެނޭ    12

( ަވނަ ންަނަބާރިއ  1ަވނަ ާމއާްދެގ )ށ( ގެ )  212ގެ  2011ާވއުިދ ަޤަޝރީުޢ ާދިއާރެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ 

ަވަނ    17ަވަނ ަނނަްބާރިއ    12ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    212ވާއުިދެގ  ަޤ( ވަަނ ަނނަްބާރިއ، ެއ  2) 

ަވނަ ާމއާްދަގއި ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ ފާަދިއްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތް    213ަންނަބރާ ަޙވާލީާދ އެ ަގާވއުިދެގ  

ާދިއާރެގ   ަޝރީުޢ  ެފނާްނތީ،  ވެާނަކަމްށ  ެގއުްލްނަތެކއް  ޯކޓަށް  ބަަހްއަޓއިފަިނަމ  ިއުތަރށް  ަވޒާީފަގިއ 

ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ިއުތުރ ނޯޓެިހްއ ިދުނެމްއެނތި ވަޒާީފިއްނ    93ެގ    2011ާވއުިދ  ަޤުމަވްއޒުަފްނެގ  

 ަވިކުކަރްނ ެފްނަނަކަމށް ަބޔްާނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

 A1/2019/5ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒީފިާއްނ ަވިކކްޮށ އެ ަފާރތްަށ ދަީފއާިވ ެފމީެލ ޯކުޓގެ ަނނަްބުރ   .6.14

ަވަނ ާމއާްދެގ    212ެގ    2011ާވއުިދ  ަޤިއާރެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ  ( ަގިއ، ަޝރީުޢ ާދ2019ާމިރުޗ    19) 

(  12ަވނަ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ )   212ާވއުިދެގ  ަޤ( ަވނަ ަނނަްބާރިއ، ެއ  2( ަވަނ ަނނަްބާރިއ ) 1)ށ( ގެ ) 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
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 ( ަނނަްބާރިއ  ަންނަބާރިއ، އެ  17ަވަނ  ަވނަ  )   213  ަޤާވއުިދެގ(  ާމއާްދެގ  ަންނަބަރށް  2ަވނަ  ަވނަ   )

ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތް    2019ާމިރުޗ    20ަދުށން  ަވަނ ާމއާްދެގ   93ާވއުިދެގ  ަޤރާިޢަޔްތޮކށް ެއ  

 ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއާވަކުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ. 

)ަވޒާީފއާބޭެހ    2/ 2008ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ ެއަކީށެގްނާވ ަސބެަބްއ ޮއެވގްެނަކަމްށ ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ   .7

ާޤޫނުނ( ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއ ޮއނަްނަކާމިއ، ެއ ސަަބަބކީ ެއަކީށެގނާްވ ަސަބެބްއަކމްަށ ނެުފްނނަ ޙާލުަތަތުކަގއި ަޝުކާވ  

ެއ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ  ، ަވަނ ާމއާްދިއްނ ުމަވްއޒަަފަކްށ ިލބިދަީފިއާވިއުރ 28އުފުުލުމެގ ަޙްއުޤ ެއ ާޤޫނުނެގ 

ަވަނ    27ްނާވ ސަަބެބއަްކްނ ާސބުިތޮކށިްދުނަމކީ ަވޒާީފ ޭދ ަފާރުތެގ ިޒްނާމެއްއަކްނ އެ ާޤޫނުނެގ  ަސަބަބީކ ެއކީަށެގ

ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނޮކށަްފިއ ޮއްނނަަކާމިއ، 

 ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ގެމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށެްގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއ، ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ   .8

ބެލުުމަގިއ ެދ ުޢްނުޞެރްއ ުފ ޮއެވެގްނތޯ  ރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ، ެއީއ  ިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ ެއކީަށގްެނާވ ަސަބެބއް 

ޢުަދުލެވިރަކާމިއ ަހިއޯކުޓެގ  ، ަމުއޟީޫޢ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ބުެލްނަކްނ،  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ 

ަމުއޟީޫޢ    HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ަންނަބުރ   ިމޮގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ަޤިޟްއާޔިއްނ 

ަވީޒ ުމަވްއޒުަފްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ޢަދުުލެވިރަކަމީކ،  ައސަާސީކ  ިޚާޔުރުކާރ  ަފާރަތުކްނ  ޭދ  ަވޒީފާ  ަވިކުކުރަމްށ  ާފިއްނ 

ަދުށްނ   ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ  ިއުތުރްނ  ަސަބަބަކްށވުުމެގ  ޢަދުުލެވިރ  ުހއަްދުކރާފަަދ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ 

ބުެލްނަކްނ   ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުޢްނުޞުރަތްއ  ެއްނމަެހިއ  ިއުޖާރުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ޢަދުުލެވިރަކްނ    ީޢއެނޭގަކާމިއ، 

ާޤިއުމުކުރަމީކ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވީޒާފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތއް  

ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިނނަްމވަާފިއާވ ިއްސެވ  

 ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ ެއ ޯކޓްުނ ިންނަމވަާފިއާވ މި ބަާވުތެގ އެެހން ަމްއސަަލަތުކން އެނެގްނ ޮއްނަނކަން  ެދްނެނުވުނ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 VTR/2019/116މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
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  ަސަބުބ   ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއން   އިަދ  ަޢަމުލުކަރްނޖޭެހީނ  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .9

ިމްނ  ާސިބުތކޮށޭްދްނޖޭެހީނ ދުަޢާވެއްއ    ، ަކާމިއ  ( balance of probabilities) ަގނުޑްނ  މަަދނީ  ިޖނީާޢ 

ިޖނީާޢ ދުަޢާވ ާސިބުތުވަމީކ ޮކްނމެެހްނ ާލިޒމަުކެމްއ ޫންނަކްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ    ، ުކެރުވުނަނަމެވްސ

24 /HC-A/2010  ަކްނ ފަާހަގކެުރެވެއެވ. ަޤިޟްއާޔގިައ ަބަޔްނކޮށަްފިއާވ 

ރައްދުވި   .10 ފަރާތްމައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ރިކަން ޢަދުލުވެ  މައުޟޫޢީވަކިކުރުމުގައި    ފަރާތުގެ 

 ؛ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު

 2011  ވާއިދު ޤަ   މުވައްޒަފުންގެ  ދާއިރާގެ  ަޝރުޢީވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .10.1

 212  ވާއިދުގެަޤ  އެ  ނަންބަރާއި،  ވަނަ(  2)  ނަންބަރާއި  ވަނަ(  1)  ގެ(  ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  212  ގެ

  ވަނަ   213  ވާއިދުގެަޤ  އެ  ނަންބަރާއި،  ވަނަ (  17)  ނަންބަރާއި  ވަނަ(  12)  ގެ(  ނ)  މާއްދާގެ  ވަނަ

، އެ ފަރާތް ދަށުންކަމަށް  މާއްދާގެ  ވަނަ  93  ވާއިދުގެަޤ  އެ  ކޮށްރިޢާޔަތް  ނަންބަރަށް  ވަނަ(  2)  މާއްދާގެ

ވަޒީފާއާބެހޭ   ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ލިޔުމުގައި  ކަމުގެ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ދީފައިވާ  ވަޒީފާއިންވަކިކޮށް 

ޓްރައިބިއުނަލުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި  

ބަޔާން ޗިޓުގައި  ވަކިކޮށްދީފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަޒީފާއިން  ރިޢާޔަތްކޮށްކަމަށް  ސަބަބުތަކަށް  ކޮށްފައިވާ 

ަޤިޟއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   HC-A/280/2012ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 ތުން ބުނާފަދަ ޢަމަލުތަކެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  ނަންބަރުތަކުގައިވާ  ވާއިދުގެަޤ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ؛ށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރުކޮ

 ަވަނ ާމއާްދަގިއ،   212ެގ    2011ާވއުިދ  ަޤަޝއީުޢ ާދިއާރެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ   .10.1.1

ުކުށެގ ދަރަަޖަތްށ  ާދ'ޝުަރީޢ ަވީޒާފެގ  ިފަޔވުަޅ އުެޅުމގިައ  ަވީޒާފ އާަދކާުރ ުމަވްއަޒފުންނާމުެދ ިއްޞލީާޙ  އާިރަގިއ 

 ގިންިތ ކެުރވޭނީ ތީިރގިައ ިމާވ ޮގަތެށެވ. 

 )ެއކެއް(:   1ަވީޒާފެގ ުކުށެގ ދަރަަޖ  )ހ(  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 VTR/2019/116މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
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ުމވްައަޒފުންނަްށ   ެއަކީށގެންާވ ފަިޔވުަޅ އަޅިައގެން  ކަަމަކްށ  ުކްށުކށީަކ، ނަޞަޭޙތީްދގެންނާ ެއ ނޫންެވްސ ެއ  ިމ 

 ިއްޞލުާޙވަުމްށ ފުުރަޞުތ ދޭންވާނެފަަދ ުކްށުކެށެވ. 

 ... 

 )ދްޭއ(:   2ަވީޒާފެގ ުކުށެގ ދަރަަޖ  )ށ(  

 ްށ ފުުރަޞތީުދ ަތކުރުާރވާނަަމ، ަވީޒފާއިން ަވިކކުރަުމްށ ުހަށހެޅޭނެ ކްުށުކެށެވ. ިމުކްށަތަކީކ، ިއްޞލުާޙވަުމ

މަންްޓ ޮއްފ ުޖީޑަޝލް  ްޓޤާނޫނިާއ، ާޤަވޢާިދއ، ޝްަރޢީދިާއާރެގ ުމވްައަޒފުންެގ ުސޫލީކ މިންގަނޑިާއ، ިޑާޕ .1

އެންގުންަތކިާއ، އެ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފ އާަދކާުރ  ެއޑްމިނިްސޓޭްރޝަނުެގ ސަރކުިއލަރަތކިާއ، ޢާންމު ިސީޓތަކިާއ  

ެއަކށައާަޅފިައާވ   ޮގުތގަެމތީން  ިޚާލފުނުާވ  ަޤާވޢާީދިއ  ިމ  ަގާވޢިދިާއ،  ހާަދފިައާވ  އިދާރާއިން  ނުަވަތ  ޯކޓުން 

 ޮޕިލީސަތކިާއ ަގްސުތގިައ ިޚާލުފވުން ނުަވަތ އެއިން ކަަމަކށް ިއހާުމުލވުން ނުަވަތ ފުަރާވުކަޑކުރުން. 

ނު .2 އުިރޝަާދަކްށ  ޯކުޓެގ  ޭދ  އްެއޮގްތާވޮގަތްށ  ަޤާވޢާިދ  ޤާނޫނިާއ  ވިެރަޔކު  ހުންނަ  ިއްސޮކށް  އިދާާރެގ  ަވތަ 

 ަކްތ ަގްސުތގިައ ނުކުުރން، ނުަވަތ ކުރުުމގިައ ިއހާުމުލވުން. ސްައތަބާނުެވ، ަމ

 ... 

 )ތިންެއ(:   3)ނ( ަވީޒާފެގ ުކުށެގ ދަރަަޖ  

 ަފހުަރެވްސ ަވީޒފާއިން ަވިކކުރަުމްށ ުހަށހެޅިދާނެ ކްުށަތެކެވ. ، އެނެްމ ފަުރތަަމ  ީކިމުކްށަތަކ

 ... 

 )ތިންެއ( ވަނަ ދަރަޖަައްށ ެފޭތފަަދ ގޯނާއްެއ ކުރުން.   3 .11

 ... 

 ' )ދްޭއ( ގިައާވ ކުށްެއ ިއްޞލްާޙ ނުެވ ަތކުރުާރވުން.   2ކުުށެގ ދަރަަޖ  .  17

 ްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކ

ަންނަބުރ   .10.1.2 ޯކުޓެގ  ެފމީެލ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  -146ަމްއސަަލ 

A1/198/2019/40    ްެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނައށ ުޖީޑޝްަލ  އްޮފ  ޑާިޕްޓަމންޓް  ސީިޓން 

ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ިސީޓަގިއ  ެއ  ޮއްތިއރު،  ެއނެގްނ  ުގިޅެގނަްކްނ  ަކނަްތްއަތކާ  ުހށެަހުޅުނ 

ވަތަ އާިދާރެގ ިއްސކޮށް ުހްނނަ ެވިރަޔކު ާޤޫނާނިއ ަޤވާޢާިދ ެއްއޮގްތާވޮގތްަށ  ޯކުޓެގ ުނަފާރުތްނ  

ަވޒާީފިއން    ރްާތޭދ ިއުރޝަާދަކްށ ަތާބުނާވަކުމަގއި ފަާހަގޮކށަްފިއުނާވިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފ
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ަވިކުކުރަމްށ ިންނުމނު ޑާިޕްޓަމންްޓ އްޮފ ޖީުޑޝްަލ ެއްޑިމިންސޓޭްރަޝްނެގ ިހުއަމްނ ިރޯސްސ  

ތުަކެގ ެތޭރަގިއެވްސ، ަމްއސަަލ  ްއޮކށަްފިއާވ ަކްނަތީޓެގ ަބއްދުަލުވުމެގ  ަޔުއިމްއާޔަގިއ ފަާހަގޮކެމ

ަޤވާޢާިދ  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ   ާޤޫނނިާއ  ެވިރަޔުކ  ުހްނަނ  ިއްސޮކްށ  އާިދާރެގ  ުނަވތަ  ޯކުޓެގ 

ަޢމެަލްއަކ ޮކްނ  ކޮށަްފިއަވީނ  ޮގތްުނ  ަތބުާނުވުމެގ  ިއުރޝާދަަކްށ  ޭދ  ްނ  ެއްއޮގްތާވޮގތްަށ 

ާވއުިދ  ަޤފަާހަގޮކށަްފިއ ެނުތުމްނ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ާޝރީުޢ ާދިއާރެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ 

( ަވަނ ަނނަްބުރަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ފަަދ ަޢމެަލްއ  2ަވނަ ާމއާްދެގ )ށ( ެގ )   212ެގ    2011

 ޮކށަްފިއާވަކުމަގިއ ުބަރުނެވެއެވ. 

ފަރާތުން   .10.1.3 ހުށަހެޅި  ކޯޓުގެ   2016އޮކްޓޫބަރު    09މައްސަލަ  ފެމެލީ  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ގައި 

ވަނަ މާއްދާގައި ކައިވެނި އޮފިަޝލުން    7'ކައިވެންޏަށްދާ އޮފިޝަލުންގެ އެއްބަސްވުން' ގެ  

ގަޑީގެ   ހަމަޖެހިފައިވާ  މި  20ކައިވެނިކުރުމަށް  ކައިވެނި ސެކްަޝނަށް  ނެ)ވިހި(  ކުރިން  ޓް 

ހަމަޖެހިފައި ކައިވެނިކުރުމަށް  ގަޑިޖެހުމަށް  ހާިޟރުވާނެޖެހޭނެކަމާއި،  )ފަނަރަ(   15ވާ 

ޓަށްވުމުން ކައިވެންޏަށް ދިއުމަށް ކާރު ހަމަޖައްސަން ވާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ނެމި

ގުޅިގެން   މައްސަލައާ  އާދަމް  ފެމި  ބަދޫރާ  އޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކޯޓުގެ   23މެލީ 

ރު ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި  ވަނަ އަހަ  2018ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،    2019ފެބުރުވަރީ  

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި   19:45އަށް އޮތް ކާއިވެންޏަކަށް ދިއުމަށް    20:00ސޯލްޓް ކެފޭގައި  

ލްޓް  ސޯގައި އައި ކަމަށާއި،    19:48ތުން  ރާފަރާތަށް ގުޅިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،    20:00ކެފޭގެ ދޮރުމަށްޗަށް ފޭބިއިރު  

ވަނަ އަހަރުގެ    2018ގައި ފެމެލީ ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،    2019ޖަނަވަރީ    30ފަރާތުން  

  19:00ނޑު  ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އާޓިފިަޝލް ބީޗް ސަރަހައްދާކައިރީ ތަނެއްގައި ރޭގަ 

ކައިވެނި  ހަމަޖެހިފައިއޮތް  އޮފި   އަށް  ގަޑިން    ޝަލުންނިންމާފައި   19:45ނުކުތްއިރު 

ގައި އޮތް ކައިވެންޏަށް ދިއުމަށްޓަކައި ނައްޓާލިތަނުން ބަދޫރާ އާދަމް    20:00ވެފައިވާކަމަށާއި،  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
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  19:50ކްަޝނަށް ދެވުނު އިރު  ސެ  ގުޅުމުން ކައިވެނި ސެކްަޝނަށް ދިޔަކަމަށާއި، ކައިވެނި

ޓް ކުރިން ކައިވެންޏަށް ނައްޓާލުމަށް  ނެ)ފަނަރަ( މި  15ވެދާނެކަމާއި، ކައިވެނީގެ އޮފިަޝލުން  

އަންގާފައި އޮތްނަމަވެސް ގާތްގާތުގައި ކައިވެނިތައް ހުންނައިރު އެއްކައިވެނި ނިންމާ އަނެއް  

 މާލޭގެ  ކައިވެންޏަށް ދިއުމަށް ކައިވެނި ސެކްަޝނަށް ގޮސް އަނެއްކާ އެހެން ސަރަހައްދަކަށް

މަގުތައް ހުރިގޮތުން ދިއުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެރޭ ސޯލްޓް ކެފޭއަށް ވަތްއިރު  

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފެމެލީ    19:58ގަޑިންވާނީ ގާތްގަޑަކަށް  

ގައި ދީފައިވާ   2019ފެބުރުވަރީ    23ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ބަދޫރާ އާދަމް  

ސެކްަޝނަށް   ކައިވެނި  ފަރާތް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާނުން،  ދީފައިވާ  ބަޔާނުގައި 

އާއި،  )ތިނެއް( މިނިޓް ފަހުންކަން އެނގެންއޮތަތީ  3ރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ  ޙާޟި ރުވެފައިވަނީ  ޙާިޟ

ސެކްަޝނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ވެސް އެ ފަރާތަށް ކައިވެނި  

އިރު   ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  19:50ދެވުނު  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ވެދާނެކަމުގައި  ،  މައްސަލަ 

)ފަނަރަ( މިނިޓް   15ފެމެލީ ކޯޓުން އަންގާފައިވާގޮތަށް ކައިވެނިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ  

ރާތުން ަޝރުޢީދާއިރާގެ  ކުރިން ކާރު ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )  212ގެ    2011ވާއިދު  ޤަ މުވައްޒަފުންގެ  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަމުގައި ބުރެވެއެވެ. 

 30މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފެމެލީ ކޯޓުގެ އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް އަބުދުއްނާިޞރު މުޙައްމަދު   .10.1.4

ގައި ފެމެލީ ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތަކަށް މަޑުނުކޮށް    2019ޖަނަވަރީ  

އި، ފެމެލީ  ކާރު ދުއްވުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރާ ކަމެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާ

ގައި ފެމެލީ   2019ޖަނަވަރީ    30ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނަްޞރާ އިބްރާހިމް 

ޙާއްަޞކުރެވިފައިވާ   ކައިވެންޏަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ބަޔާނުގައި، މައްސަލަ  ކޯޓަށް ދީފައިވާ 

ބާރަށް ކާރު ކާރު ދުއްވަނީ ބާރަށްކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޯއަނބުރާކަމަށާއި، މި ގޮތަށް  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
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ދުއްވާއިރު މަގުމަތީގައި ހެނދިފައިހުންނަ އަޑިގުޑަންތަކަށް ވަރަށް ބާރަށް ޖެހޭކަމަށާއި، އެގޮތަށް 

ޑުނުރާތީކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، މަބާރަށް ޖެހޭގޮތްވަނީ އަޑިގުޑަންތަކާއި ބަންޕަރުތަކަށް  

ގައި    2019ފެބުރުވަރީ    23ފެމެލީ ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޙަލީލް  

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު ތެރޭގައި ބޭއްވުނު ކައިވެންޏަކަށް   2018ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  

ކާރުދުއްވާފައިވަނީ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރިއިރު  ދަތުރު  ކައިވެންޏަކަށް  ކޯޓުގައި 

ބަޔާންކޮ ބާރަށްކަމަށް  ވަރަށް  މަޑުނުކޮށް  ހުށަހެޅި  ބަންޕަރުތަކަށްވެސް  މައްސަލަ  ށްފައިވާތީ، 

ދުއްވާކަމުގައި  ކާރު  ބާރަށް  މަޑުނުކޮށް  ބަންޕަރުތަކަށް  ދުއްވުމުގައި  ކާރު  ފަރާތުން 

ވެވޭކަމާއި، މި ކަމަކީ އެކަމުގެ ސަބުބުން ކާރުގައި ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަނިޔާއެއް ރަބު

، ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  ކުރިމަތި ވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް ކަމުގައި ބުރަވެވޭހިނދު

އްކަތުގެ މާޙައުލުގައި މުވައްޒަފަކު  ސަ )ހ( ގައި މަ ވަނަ މާއްދާގެ  215ގެ    2011ވާއިދު  ަޤ

ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް  

ކޮންމެ ކަމަކީ ގޯނާކުރުންކަމުގައި ބަޔާ ހުށަހެޅި  ކުރިމަތިކުރުވާ  ންކޮށްފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ 

ފަރާތުން ކާރު ދުއްވުމުގައި ބަންބަރުތަކަށް މަޑުނުކޮށް ބާރަށް ކާރު ދުއްވުމަކީ ގޯނާ ކުރުމުގެ  

)ތިނެއް( ވަނަ ދަރަޖައަށް ފެތޭފަދަ    3ޢާމަލެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭކަމާއި، ނަމަވެސް އެ ޢަމަލަކީ  

ބުރަނުވެވޭތީ، ޢަމަލެއްކަމުގައި  ދާއިރާގެ    ގޯނާގެ  ަޝރުޢީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި    11ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    212ގެ    2011ވާއިދު  ަޤމުވައްޒަފުންގެ  

 ވެއެވެ. ނުބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަމުގައި ބުރަ

ަކީށނުްނާވ ެފްނަވެރްއަގއި  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަމަސްއަކުތެގ މަާހއުުލަގިއ މާުޢމާަލްތ ކުުރްނ ެއ .10.1.5

ަހޑުިހުތރުބުަހްނ   ަފުތަރއި  ވަާހކަތްައ  ޮދުގ  ބޭެހޮގުތން  ުމަވްއޒަފްުނާނ  ުކުރާމިއ  މާުޢމާަލްތ 

ާވއުިދ  ަޤުމަވްއޒުަފްނާނިއ ވަާހކަަދްއކަާފިއާވީތ، ިމަކްނަކަމކީ ަޝރީުޢ ާދިއާރެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ  

އިަދ    215ެގ    2011 )ހ(  ާމއާްދެގ  ޯގާނގެ    216ަވނަ  ަބާޔްނުކރާފަަދ  ާމއާްދަގިއ  ަވަނ 
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ަޢމަަލަކްށުވާމެއުކ، މިފަަދަކެމްއ ުކިރައްށ އްޮތަތުނަގއި ަތުކާރުރ ުނުކުރަމާށިއ، ަޝރީުޢ ާދިއާރެގ  

ަތުކާރުރ   ަކެމްއ  މިފަަދ  ިހުތމާަށިއ،  ުޙރަުމްތެތިރކްޮށ  ަގާވއަިދްށ  ެވްއެޖަނމަ  ުމަވްއޒުަފްނެގ 

ޫޖީޑޝްަލ   އްޮފ  ިޑޕްާޓަމްންޓ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަބާޔްނކްޮށ،   ޮފުނޭވނަެކަމްށ  ކުޯޓގެ    2018ެފުބރަުވީރ    25ެއްޑިމިންސޭޓަޝްނައްށ  ެފމީެލ 

ދަީފިއާވިއުރ،    2018/ 01ަންނަބުރ   ަފަރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިއްނާޒުރ'  'ިލުޔުމނޭްދ 

ާޔްނުކެރުވުނ ފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ބްަނަޕުރަތކްަށ ަމުޑުނކްޮށ ާބަރށް  ިއްސެވަބ

ާކުރ ުދްއުވަމީކ ޯގާނެގ ަޢމެަލްއކުަމަގިއ ުބެރެވތީ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތން ަޝރީުޢ ާދިއާރެގ  

( ަވަނ ަނނަްބުރަގއި  17ަވަނ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ )   212ެގ    2011ާވއުިދ  ަޤުމަވްއޒުަފްނެގ  

 ާޔްނކޮށަްފިއވާފަަދ ަޢމެަލްއ ޮކށަްފިއާވަކުމަގިއ ުބަރެވެއެވ. ަބ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޖަވާބުގެ ޞީޣާގައި އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި  .10.2

ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތުގައި  ސަބަބުތަކުގެ  މެދުވެރިވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވާ  މައްސަލަ 

ނަޡަރުކުރިއިރު ފަރާތް  ، ކަންކަމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާ އާ އެއްގޮތްވާ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ދެކެމެވެ. ގޮތުގެމަތިންތޯ ނިންމަންޖެހޭކަމުގައި 

ާޤޫނުނގެ   .10.3 ެދ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވިކުކރޭެވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ޭއާނގެ  ުމަވްއޒަފްެއ  އާަދުކަރުމނާްދ  ަވޒާީފ  ަދުށން 

ޙަާލެތްއަގިއަކާމިއ، ެއއީ ޯނިޓސް ިދުނަމށްފަހު ަވޒާީފިއްނ ަވިކކާުރ ޙަާލާތއި އަދި ޯނިޓސް ިދނަުމާކނަުލިއ  

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ެއޮގުތން،    ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކާރ ޙަާލްތކްަނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ، 

ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން" މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް   23ާޤނޫނު( ގެ  

ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ދެ ަޝރުޠެއް ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

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

(  1ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި، އެ ދެ ަޝރުޠަކީ )



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
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( ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް 2މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ އެކަށީގެން ނުވުން އަދި )

  22  ާޤނުޫނެގ  ަވޒާީފއާބޭެހ  ެއނޭގަކާމިއ، ، ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން  ބަލާއިރު

  ަވކުިކެރޭވީނ  ަވޒާީފިއްނ   ުމަވްއޒެަފްއ  ެއ  ިދުނމަށްފުަހ  ނިޯޓްސ  ޭދްނޖޭެހ  ުމަވްއޒަަފަކްށ  ަދުށްނ   ާމއާްދެގ  ަވަނ

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ، އެނެގްނޮއްނަނަކާމިއ  ަމތްިނަކްނ  ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ  ާމއާްދާއ  ަވަނ  21  ާޤޫނުނެގ  ެއ

މިންގަނޑު   21 އަޚްލާީޤ  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެމުވައްޒަފެއްގެ   ާޤބިލުކަން  ބޭނުންވާ  އަދާކުރުމަށް  ވަޒީފާ  އެމުވައްޒަފެއްގެ  ނުވަތަ  ރަނގަޅުނުވުމަކީ 

ޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަދުލުވެރި ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ކިބައިގައި ނެތުމަކީ މުވައް 

އެގޮތުން   ބެލެވޭނެކަމާއި،  މްިނަގނުޑ  ސަބަބުތަކެއްކަމަށް  އަޚާްލީޤ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ާމއާްދަގިއ  ެއ 

ޒާީފ އަދުާކާރަތްނ  ަރނަގުޅުކުރަމްށ ިފަޔަވުޅ ެއުޅމަށްފުަހ ެވްސ ޭއާނެގ ަމަސްއަކުތ ައޚާްލާޤިއ ުނަވަތ ޭއާނ ަވ

ަލިއެގްނ   ަސބަަބކާ  ެއަކީށެގްނވާ  ނުކާުރަކުމެގ  އާަދ  ިޒްނމާ  ޭއާނގެ  ުގޅިފިައާވ  ިހްނުގމާ  ަރނަގުޅޮގުތަގިއ 

، ެމުނީވ ަވޒާީފ އާަދުކަރުމނާްދ ުމަވްއޒަަފުކ ޭއާނެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކްޮށެގްނުނާވެނަކމްަށ ބާަޔްނޮކށަްފއާިވާކާމިއ

 އަޚާްލީޤ ިމްނަގނޑަުތަކށް ަތބުާނާވަނަމ އެ ުމަވްއޒަަފާކމުެދ ެއޭޅނެ ިއޞާްލީޙ  އިަދ ުމަވްއޒެަފްއ ަތާބާވްނޖޭެހ 

  ަވނަ ާމއާްދަގިއ ަބޔާނޮްކށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، ެއޮގުތްނ  19ިފަޔަވުޅަތްއ ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނނެުގ  

ވަކިކުރެވޭނީ ވަޒީފާއިން  އޭނާގެ  މުވައްޒަފެއް  ދިނުމަށްފަހު  މަސައްކަތުގެ ، ނޯޓިސް  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ 

ާޤބިލުކަން ނުވަތަ އޭނާގެ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުވެސް، އެ ފިޔަވަޅު 

އެޅުނު ކަންކަން އެ މުވައްޒަފެއް ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ  

 ަޤިޟއްޔާގައި،  HC-A/53/2014ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އަޚްލާޤު  މަސައްކަތުެގ  އޭާނެގ  ޙާޟިރުެވފައިުނުވމުންާނއި،  ަވޒީފާއަށް  ކުރިން  ަވކިކުރުމުެގ  ަވޒީފާއިން  އަޙްމަދު  'ޝަހުދު 

ދަށްުވމާއި، ަގޑިއަށް ފަރުާވ ުނބެހެއްޓުމާއި، ކުންފުިނންކުރާ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު ޙިއްސާކުރުމު ެގ ސަބަބުން، 

ހުން ނަސޭޙަތްދީ، އިންޒާރު ދީފައިާވކަމަށް އިނަރމޯލްޑިްވސް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑްެގ ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް އަނގަބަ

ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ފާހަަގކޮށްފައިާވކަން އެނޭގކަމާއި، އަދި ޝަހުދު އަޙްމަދުެގ ޙާޟިރީ މައްސަލަތައް ހުރިކަމާއި، 

ފަރުާވކު ަވޒީފާއަށް  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އޭނާ  އިްނޒާރުދެިވފައިާވކަން  ނަސޭޙަތާއި  އޭނާއަށް  ސަބަބުން  ޑަކުރުމުެގ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 VTR/2019/116މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
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އިނަރމޯލްޑިްވސް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް ެގ ފަރާތުން ހެކިންެވސް ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުކޮށްފައިވާއިރު، 

މައްސަލާެގ   ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑްެގ ފަރާތުން ދައްކާފައިާވ ާވހަކަތަކަށާއި،މައްސަލައާުގޅޭ ޮގތުން އިނަރމޯލްޑިްވސް ހޮލިޑޭސް މި

މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން  ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން  23ކަންހިނާގދިޔަ ޮގތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައަކީ ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  

 '،ަވކިކުރި މައްސަލައެއްކަމުަގއި ބެލެެވން ނެތްކަމާއި 

  ައްނގާފިައާވޮގަތްށ  ޯކުޓްނ  ެފމީެލ  ފާަރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއވަާކާމިއ،   ްނުތާރިޢާބ  ިމ

ަހަމަޖްއސާފިައުނާވަކަމްށ    ާކުރ  ުކިރްނ   ްޓެނ ިމ(  ަފަނަރ)   15  ަގީޑެގ  ަހަމޖެހަިފިއާވ  ަކިއެވިނުކުރަމްށ

ފަދަ ަޢމެަލްއ ުކުރމާ ުގިޅެގްނ އެ  ުބަރެވޭވިއުރ، މި ަޢމަަލީކ ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ުކިރން ވްެސ ިމ  

  1ަފާރާތމުެދ ިފަޔަވުޅ ައޅަާފިއާވ ަޢމެަލްއަކަމްށ ވަެފިއ، ުމަވްއޒަަފުކ ަމަސްއަކުތ ަގިޑައށް ާޙިޟުރވުުމަގިއ 

ވަަނ ަމއާްދެގ ަދުށްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ    23)ެއެކްއ( ުދވުަހ ަފުރާވ ުކަޑ ުކރަުމީކ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ސަަބެބއަްކުމަގިއ ބަުރުނެވޭވަކާމިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތން ަބްނަޕރަުތކްަށ މަޑުުނޮކށް ާކުރ    ެއަކީށެގްނާވ

ީކ ަޝރީުޢ  ުދްއުވަމީކ ޯގާނެގ ަޢމެަލްއަކުމަގިއ ުބަރެވުވުނ ަނަމެވްސ، ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ ފަަދިއްނ ެއ ަޢމަަލ

ުމަވްއޒުަފްނެގ   ަގިއ    212ެގ    2011ާވއުިދ  ަޤާދިއާރެގ  )ނ(  )ިތްނަވަނ(    3  ަބާޔްނކޮށަްފިއވާފަަދެގ 

  2011ާވއުިދ  ަޤަޝރީުޢ ާދިއާރެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަދަރަޖައްށ ެފޭތ ޯގާނެގ ަޢމެަލްއކުަމަގިއ ުބަރުނެވޭވީތާއިއ،  

)ޭދއް(    2ުކުށގެ ަދަރަޖ  ބާަޔްނޮކށަްފިއަވނީ    ( ވަަނ ަނނަްބުރަގިއ17ވަަނ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ )   212ެގ  

ްނ ަކަމްށާވިއުރ، ުމަވްއޒަފުަކ ިޢޞްލުާހުވަމްށ ުފުރަޞތު ދުިނަމށްފުަހ  ިއޞާްލޙް ުނވެ ތަކާުރުރުވަގިއާވ ުކެށއް  

ެއ ފަަދ ުކެށްއ ަތުކާރުރޮކށިްފނަަމ ެއ ޙަާލުތަގއި ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނޫނެގ  

ަވަނ    23ާފާރްތ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނަކަމށް ުބަރެވޭވީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    21

 ާމއާްދެގ ަދުށްނ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކަރްނޖޭެހ ޙަާލެތްއ މުެދެވިރވަެފިއާވަކަމްށ ުބަރުނެވެއެވ. 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދަލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު،  .11

ޢަދުލުވެރިކަން  .11.1 މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން            މުވައްޒަފަކު 

(substantive fairness)    ްާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަނ(procedural fairness) 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
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 HC-A/209/2010ތޯ ބަލަން ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ   ،ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ފަރާތުން  ނަޒަރުކޮށް ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  (procedural fairness)ރައްދުވި   

 ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ިއްސެވަބާޔނުްކެރވަިފިއާވ   .11.2 ާވސުިލުވުމަގިއ  ިންނުމަމަކށް  ޢަދުުލެވިރ  އިަދ  ިއްނސުާފެވިރ  އެެހްނަނަމެވްސ، 

ާޤިއުމކޮށަްފިއޭވޯތ ޚާުލާސކްޮށ ަނަމެވްސ ަނޒުަރުކުރްނ  (  procedural fairness) ިއުޖރީާޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  

 ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ިހްނުމަކުމަގިއ ުބަރެވވިޭހނުދ،  ުމ

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

  ޢީ މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާ   ،ވަކިކުރުން" 

  (substantive fairness)އަދި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި ވަޒީފާ، ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި  ނެތި  ދިނުމެއް  ވަކިކުރެވޭ  ނޯޓިސް  އިން 

އިޖުރާ  ޢާއްމު    (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން    ޢީޙާލަތުގައި،  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، 

 ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:

ހާ ތަފުީޞލަކާއެކު، މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރި .1

 ؛އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރުަޞތެއްގައި  .2

 ؛މަށްފަހުއެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ަޝރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެ   23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .4

މުވައްޒަފަކު   އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ 

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިސްވެބަޔާންކޮ ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  އިޖުރާށްނޯޓިހެއް  ތުތައް ޢާފައިވާ 

ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް   (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން    ޢީ ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާ

ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތެއްގައި  އެފަދަ              ބެލެވޭނެކަމާއި 

(unfair dismissal)    ްއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަނ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މާރިޗު    03ފެމެލީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަބުދުއްރަޙީމް  ެގން  ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅ .11.3

)ދެއެއް( މައްސަލައެއްގެ ބަޔާނެއް   2ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅޭ    2019

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި    2018ގުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޙާޟިރުކުރުމުން،  ނެ

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިންބަޔާނުގައި  ގުޅޭގޮތުން  ދިއުމާ  ކާރުގައި  ގަޑިޖެހިގެން  ކައިވެންޏަކަށް  ކުރެވުނު 

ދެކޮޅުހެދިކަމަ ކުރި ނަމަވެސް ފިންގަރޕްރިންޓް ޖެހުމަށް  ކާރު ދުއްވާއިރު  ފަރާތުން ސޮއި  ކޯޓުގެ  ށާއި، 

ބަންޕަރުތަކަށް ނުބަލައި ކާރުން ދަތުރުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ބާރަށް ދުއްވާ މައްސަލައާ  

އިންކާރުކުރިކަމަށް   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންދިނުމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން 

ގައި    2019ޖަނަވަރީ    30އްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފާރާތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، މި މަ 

ރިޢާޔަތްކޮށް،   ކަންތައްތަކަށް  ހުރި  ބަޔާނުގައި  ދީފައިވާ  ކޯޓަށް  ަފާރަތފެމެލީ  ުހށެަހިޅ  ށް  ަމްއސަަލ 

ތަފުޞީލަކާއެކު ހުރިހާ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،  ކަމާބެހޭ  ގުޅޭގޮ،  ދީތުހުމަތުކުރެވޭ  ތުން އެކަމާ 

ަމްއސަަލ  އެެހްނަނަމެވސް  ދަީފިއާވަކަމށް ުބަރެވޭވަކާމިއ،  ެތްއ  ަޞޭއާނެގ ބެަހއް ހަޯދިއ ަޖާވބާުދރާީވްނ ުފުރ

ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއަޗްށ ތުުހމުަތ ުކެރުވުނ ަކނަްތްއަތާކ ުގިޅގްެނ ަބާޔެންއ ެނުގުނަކުމަގިއ ީވނަަމެވްސ،  

 ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކާުރިއުރ، ވާލަާފިއުނާވީތާއިއ،  ަމްއސަަލ ަތްޙީޤުޤޮކްށ ަތްޙީޤުޤ ިރޯޕެޓްއ ެއކަުލ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
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29 ގެ  24   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:  
 

 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކާރ ަސަބުބ ުމަވްއޒަަފްށ ައްނަގްނޖޭެހަކަމްށ ިދވިަހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިމ  

ަގިއ ެއ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވ ަސަބެބްއެގ ގުޮތިއުރ،  ިޟްއާޔަތުކްނ އެނގްެނ ޮއްނަނަޤާބަވުތެގ  

ާވއެިދްއެގ ާމއާްދެއްއެގ ަދުށްނަކަމށް  ަޤުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކަރްނ ިންނީމ ަވކި ާޤޫނެންއެގ ނަުވަތ  

ަބާޔްނކޮށަްފިއ ޮއުތަމީކ ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކިރ ަސަބުބ ަބާޔްނކޮށިްދުންނަކުމަގިއ ނެުފްނަނަކާމިއ، ިމ ޮގަތށް  

ަވިކުކ ަވޒާީފިއްނ  ބަދުަލަގިއ  ުމަވއްޒުަފްނަންށ  ަބާޔްނުކުރުމެގ  ޮގެތްއަގއި  ތުަފޞީީލ  ަސބަބު  ެރުވުނ 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަސަބުބ ައްނގާފިައާވަކަމްށ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތައްނަގްނާވެނަކަމްށ ުބަރެވވީޭތ،  

ާޤނޫނުގެ  ވަ  ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ޭވީތ، ުބަރުނެވ ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ    23ކިކޮށްފައިވަނީ 

 procedural)މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

fairness)  .ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމްށ ުބަރުނެވެވެއެވ 

 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ޒީފާއިންވަ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .12

އިޖުރާ   (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން    (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  ޢީއަދި 

އެއީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ    ،ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާނަމަ

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

 ، ނަޒަރުކުރާއިރު ލިބިދިނުމަށް އެފަރާތަށް ފަރުވާ ާޤނޫނީ އެދިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ .13

 ަޤިޟއްޔާގައި   HC-A/128/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .13.1

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ(    29( ެގ ދަށުްނނާއި އަދި  2( އަދި )1ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  29ެގ    2008/02"ޤާނޫނު ަނންބަރު  

ތުެގ މަޞްލަޙަތަށް ބައްލަާވއިރު  ެގ ދަށުން އިސްމާޢީލް ޢުމަރު ކުރިން ހުރި ަވޒީފާަގއި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރު ކުރެއްވުމަކީ ދެފަރާ

ިވދާޅުެވ ފެިނަވޑައި ނުަގންނަާވކަމަށް  ކަމަށް  އެކަށީެގންާވޮގތް  ޢުމަރަށް   ،އެންމެ  ޓްރައިބިއުނަލުން އިސްމާޢީލް  ަވޒީފާއާބެހޭ 

ނަްނބަރު   ެނރުއްާވފައިަވނީ  29ެގ    2008/02ޤާނޫނު  އަމުރެއް  ދިނުމުެގ  ބަދަލު  ދަށުން  ެގ  )ރ(  މާއްދާެގ   ، ަވނަ 

ރެިވފައިާވ  ަވނަ މާއްދާަގއި ރައްކާތެރިކޮށްފައިާވ އަސާސީ ޙައްޤެއް ނިުގޅައިަގެނިވފައިާވ ުނަވތަ ހަނިކު   37ޤާނޫުނއަސާސީެގ  

ަނންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލްގ  ަވޒީފާއާބެހޭ  އަދި  ސާބިތުކޮށްދެިވފައިނުާވކަމާއި،  ޢުމަރަށް  އިސްމާޢީލް  ޮގތަށްކަމަށް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
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187/VTR/2010  ިަވނަ މާއްދާެގ )ހ(    16ބޭނުންކުރައްާވފައިާވ ޤާނޫނީ އޮނިަގނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ   މައްސަލައިަގއ

ޤާނޫނީ ބުނާފަދަ  ނޫ ގައި  ފަނޑިޔާރުންނަށްެވސް އޮިނަގނޑެއް  ހުރިހާ  މިމައްސަލަބެލި  ނެތްކަމަށް  ބަލާނެތަނެއް   ންކަމަށް 

 އިއްތިފާޤުެވުވނުކަމެެވ."

އެނގޭކަމާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ޢިބާރާތުން  ޯކުޓން    ، މި  ެފމީެލ  ަފާރތްުނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއަސަލ 

ަގީޑގެ   ަހަމޖެހަިފިއާވ  ަކިއެވިނުކރަުމްށ  ިމ)ަފަނ  15ައްނގަާފިއާވޮގަތށް  ާކުރ  ެނަރ(  ުކރްިނ  ޓް 

ކޮށަްފިއާވ ޯގާނ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  އެެހްނ  ަފާރާތމުެދ    ީތަހަމަޖްއސަާފިއުނާވީތާއިއ،  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ައޅަާފިއާވަކުކިރްނެވްސ   ިފަޔަވުޅ  ަތުކާރުރޮކށިްފަނިއސާްލީޙ  ަކެމްއ  އެފަަދ  އިަދ  ަވޒާީފިއްނ    ަމާމިއ، 

ަފާރަތ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ައްނގަާފިއާވަކްނ ަވިކުކެރޭވެނަކްނ  އަދި    ްށ  ޮއްނަނަކާމިއ،  ަމްއސަަލ  ެއނެގްނ 

ެއނެގްނ  ކްަނ  ަސަބުބްނިންނމަާފިއަވިނ ެވްސ މިދަަފ ަޢމުަލަތެކްއެގ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކކުުރަމްށ    ުހށެަހިޅ ަފާރްތ

މިފަަދ  ، ޮއުތުމްނާނިއ ެވްސ  ުކިރްނ  އާޭނ  ަޢމަަލީކ  ިމ  ަފާރުތެގ  ުހށަހިެޅ  ަޢމުަލަތްއ  ަމްއސަަލ 

ެއނެގްނ   ަޢމެަލްއަކްނ  ފަަދ  ައޅަާފިއާވ  ިފަޔަވޅު  ިއސާްލީޙ  ުގިޅެގްނ  ެއަކްނަކމާ  ަތުކާރުރޮކށަްފިއުވުމްނ 

ާޤނޫނުގެ    ޮއުތުމްނ،  ހުށަހެޅި    21ވަޒީފާއާބެހޭ  ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު މައްސަލަ  މާއްދާގެ ދަށުން  ވަނަ 

ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ މެދުވެރިވެފައިވާ  ފަރާތް  ބުރަވެވޭތީ،  ކަމުގައި 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ އެ މަާޤމާއި އެއްފަދަ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް މައްސަލަ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ގެއްލުމެއްވުމުގެ އިޙުތިމާލު އޮތްކަމުގައި    ،ހުށަހެޅި ފަރާތް ރުޖޫޢަކޮށްފިނަމަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ މޭރުމުން އެ ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ    ،ވޭ ސަބަބަށްޓަކައިބުރަވެ

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރުޖޫޢަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ާޤނޫނު ނަންބަރު 

 ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަކީ މައްސަލަ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ޢަދުލުވެރި  29ާޤނޫނު( ގެ  

ޢަދުލުވެރި   އެންމެ  ރިޢާޔަތްކޮށް  މަސްލަޙަތަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި 

 ނިންމުންކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 VTR/2019/116މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
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ވަނަ ނަންބަރު   3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   .13.2

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   29ޔާންކޮށްފައިވާ ާޤނޫނުގެ  އަދި އިސްވެބަ

އިދެވޭ ބަދަލުގެ މިންވަރު  ގާވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް ނަ  ،ބަދަލުނަގައިދިނުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު

ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ކަނޑައެޅުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ދި

2013/HC-A/132  ި؛އެއީ  ،ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއ 

 ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އުމުރު .1

  ؛އަދި އެ މަާޤމުގެ ޒިންމާތައް ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މުވައްޒަފު ހުރި މަާޤމު .2

  ؛މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު  .3

  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ މުއްދަތު .4

  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާާޤބެހޭ ރެކޯޑު .5

އިޖުރާ  .6 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވުނު  ން ޢަދުލުވެރިކަ  ޢީވަޒީފާއިން 

 ؛ާޤއިމުކޮށްފައިވާ މިންވަރު

 މި ކަންތައްތަށްކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަޤިޟއްޔާގައި ވަޒީފާއިން    HC-A/132/2013އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   .13.3

ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން  ވަކިކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް ނަގައިދެވޭ ބަދަލުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި ވަ

ކަ ވަޒީފާއިން  ނބަލަންޖެހޭކަމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަށް  ޑައަޅާފައިވާ 

ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި    (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން    ޢީ ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާ

ވަނަ މާއްދާގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ަމްއަސަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން،    29ވަނަ ނަންބަރާއި އެ ާޤނޫނުގެ    3)ހ( ގެ  

ރ. )ތިން ހާސް ހަ  3،670/-ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ    ާޤމުގެ މުސާރައިގެަމަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ިއުރ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 VTR/2019/116މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
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ރ. )އެއް ހާސް  1،000/-ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ(، ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  

ލިބެމުންދިޔަ   ހަތަރު ސަތޭކަ 1،468/ -ރުފިޔާ(، ޖުޑީިޝއަރީ އެލަންވްސްގެ ގޮތުގައި  )އެއް ހާސް  ރ. 

ރުފިޔާ( އަށެއް  ިނފަސްދޮޅަސް  ޖެހޭ   1، ްސބުަތްނެގ  ޮގުތަގިއ  ުމާސަރިއެގ  ަމސުްދވުަހެގ       )ތެިންއ( 

ރިުފޔާ( ާއއި ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ ފަަދިއްނ ަމްއސަަލ    ަހ ާހްސ ެއްއަސޭތަކ ިތީރްސ ައެށްއރ. ) -/6,138

ާޤޫނުނެގ   ަވޒާީފއާބޭެހ  ަފާރްތ  ޙަާލތު    21ުހށެަހިޅ  ަވކުިކެރޭވެނ  ަވޒާީފިއްނ  ަދުށްނ  ާމއާްދގެ  ަވަނ 

ަވނަ މާއާްދެގ ަދުށން ުމަވްއޒަަފކު ަވިކކަުރްނާވީނ    21ިރވަެފިއާވަމްށ ުބެރޭވތީ، ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނގެ  މުެދެވ

ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ    25ުނވަަތ ެއ ާޤޫނުނ   ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ޭދްނޖޭެހ ޯނިޓްސ  22ާޤޫނުނެގ   ެއ

ޯނިޓްސެގ ުމއްދުަތ ފެށޭ ުދވުަހްނ ެފިށެގން  އެ ޯނިޓްސގެ ުމއްދުަތ ިނމުޭދވާަހ ަހަމައްށ، އެ ުމވްައޒަަފަކްށ  

ަފާރްތ ަމްއސަަލ   ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ެއނެގްނޮއްނނީާތ،  ދަީފިއުނާވަކްނ  ިޢާނަޔތް  ުމާސަރާއިއ  ިލެބްނޖޭެހ 

އާަދޮކށަްފިއވީާތ، ވަޒާީފާއބޭެހ    )ފެަހްއ( އަަހރުުދވަަހްށ ުވެރ ިދުގ ުމއަްދަތަކްށ  5 ަވޒާީފ  ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ

ގެ    22ާޤޫނުނެގ   )ހ(  ާމއާްދގެ  ަފާރތް    2ަވަނ  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ރާިޢަޔްތޮކށް،  ންަނަބރްަށ  ވަަނ 

ަމ ެއ ަފާރތަށް ޭދްނޖޭެހ  ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ެއ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރަނ  21ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ާބރާަހްސ ުދިއަސްއަތ ަހތްދިހަ  ރ. ) -/12,276( ަމސުްދވުަހެގ ޯނޓްިސ ުމއަްދުތެގ ުއޫޖަރައްށާވ ެދެއްއ)   2

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މައްސަލަ ރައްދުވި  ، ކަނޑައަޅައި  ރިުފާޔ( ބަދެަލްއެގ ޮގުތގިައ ަނަގއިިދުނަމްށަހެއްއ  

 . އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެގެ މައްޗަށްޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 
 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނާނިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަހިެޅ ިލެޔިކުޔނަްތކާަށިއ ަމްއސަަލބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ  ، ެދނަްފެހ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަޙްމަދު )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ، ދަެފާރުތްނ ެދްއިކ ވަާހަކަތަކށް ރާިޢަޔްތޮކްށ ބިެލިއުރ

އިން ފެށިގެން ފެމެލީ ކޯޓުގައި ޑްރައިވަރެއްގެ މަާޤމުގައި    2013އޮގަސްޓު    A059139  ،)26އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 VTR/2019/116މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
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 20ފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް  އާއި، ވަޒީ  2011ވާއިދު  ަޤވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، ަޝރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް    2019މާރިޗު  

ވަ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަލުން  ވަޒީފާއަށް  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  އަޙްމަދު  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  ޒީފާއިން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާއި ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް އެދި  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    2019ޖޫން    03ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންއަށް ރައްދުވާގޮތަށް  

 ލައިގައި، ހުށަހެޅި މި މައްސަ

ޙާލަތެއްގައިކަމާއި ދެ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އަދާކުރަމުންދާ  ވަޒީފާ  ާޤނޫނުގެ ދަށުން  އެއީ   ،ވަޒީފާއާބެހޭ 

ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ޙާލަތާއި އަދި ނޯޓިސް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ޙާލަތްކަން އެނގެން 

އެގޮތުން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތިކަން އެނގެންއޮންނަކަމާއި،    ،އޮންނަކަމާއި

  23ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފެއް އެފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ފަދަ    23ޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަމާއި، ވަ 

ޢަމަލުތަކެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެންނެތަތީ، ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަޙްމަދު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި  

ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިނުވާކަމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

  ،ކަނޑައަޅައި

އެހެންނަމަވެސް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަޙްމަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭ ޢަމަލުތަކަކީ އެ ފަރާތް ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއާބެހޭ  

ވަކިކު  21ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއިން  ދަށުން  މާއްދާގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަނަ  އެކަމަށް  ކަމަށްވާތީ  ޢަމަލުތަކެއް  ރެވިދާނެފަދަ 

 (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން    ޢީޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ    ، ަޤިޟއްޔާއާއި  HC-A/128/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ާޤިއުމޮކށަްފިއުނާވީތ،  

ވަނަ މާއްދާގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ަޤިޟއްޔާއާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު    HC-A/132/2013ނަންބަރު  

ވަނަ    3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ، )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަޙްމަދުއަށް ވަޒީފާއިން    29ންކޮށްފައިވާ ާޤނޫނުގެ  ނަންބަރު އަދި އިސްވެބަޔާ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 VTR/2019/116މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
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ރ. )ތިން ހާސް ހަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ  3،670/-ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރި މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  

ރީ އެލަންވްސްގެ  ިޝއަރ. )އެއް ހާސް ރުފިޔާ(، ޖުޑ1،000ީ/-ރުފިޔާ(، ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  

)ިތެންއ(    03ެގ ިންސަބުތން  ރ. )އެއް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށެއް ރުފިޔާ(  1،468/-ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  

 އަޅައި، ނުމަށް ކަނޑަރ. )ައާށރަ ާހްސ ަހަތުރ ަސޭތަކ ސަާދ ރިުފާޔ( ަނަގއިިދ 18،414/ - ަމސުްދވުަހެގ ުއޫޖަރައްށާވ  

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢަބްދުލްޢަޒީޒް    14( އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  2021ޖޫން    10މި ފައިސާ މިއަދު )

ނޫން   ބަންދު  ރަސްމީ  ދިނުމަށްފަހު،  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ވަޒީފާއާބެހޭ    03އަޙްމަދުއަށް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

މައްސަލަ ރައްދުވި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންއަށް އަންގާ   ،އެންގުމަށްޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން  

 އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ   
 

 
 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު އަބްދު   
 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ   

 


