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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިެވހިާރއްޖެ 
 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން    

            VTR/2018/211         :މައްސަލަ ނަންބަރު 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން       :މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

 2012 އޮކްޓޫބަރު 22   :މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚް 

           2020އޮކްޓޫބަރު  13  މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:

 އޯސަންވިއު، ބ. އޭދަފުށި  ،ޢަލީ ޝާކިރު  :ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 (A110403 :)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

 މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް ސޮނޭވާ   މައްސަލަ ރައްދުވިފަރާތް:

 (FC-0023/2017 )ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު: 

 

 ނިންމުން:

ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްގެ ގެ ފަރާތުންނާއި މަްއސަލަ ރައްދުވި ޢަލީ ޝާކިރުމައްސަލަ ހުށަހެޅި  ދެންފަހެ،

އި ހެކިންެގ މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށާތަކަށާއި ކިޔުންފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެ

ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( އިން ފެށިގެން  2005އޮގަސްޓު  01ޢަލީ ޝާކިރު، ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،  ހެކިބަހަށް

ކުންފުނިން ރިޑަންޑަންސީ އިޢުލާން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްބުނެ،  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށްވަޒީފާ 'ކާޕެންޓަރ' އެއްގެ ގައި ލިމިޓެޑް

ޢަީލ ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  2012ޖުލައި  25 ލުވެރިކަން ޤާއިމުނުކޮށްދުމަޢުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ ޢަ

ނޑައަޅައި ދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަިއވަނީ ޤާނޫާނ ގަވާއިދާ ޚިލާޝާކިރު  ފަްށކަމަށް ކަ

ކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއް ޢަލީ ޝާކިރަމައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ޢިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާތީ، 

ނޑައަޅައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ިލބުނު   ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުަމށް ދަލާއި މުސާރައާއި ގެއްލުމުގެ ބަ ނޫންކަމަށް ކަ
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ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް  2012އޮކްޓޫބަރު  22ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑަށް  ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި(އެދި 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލާގައި،

މާލީ ދަތިތަކާހުރެ، ކުންފުންޏަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްއަށް ދިމާވެފައިވާ 

ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، ޚަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، މަލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ ތެރެއިން 

ގެ ނީދާނެކަން މުވައްޒަފުންނަށް ކުންފުކުންފުނީގެ ބައެއް މަޤާމުތައް އުވާލައި، ބައެއް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހި

ތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ކުންފުނީގެ އެހެން ދިމަދިމާގައި ފަރާތުން އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން ރިޑަންޑަންޓްވާ މަޤާމު 

ރ' ގެ މަޤާމަކީ، އެ ވަގުތަްށ އަދާކުރަމުންދިޔަ 'ކާޕެންޓަޢަލީ ޝާކިރު ހުރި މަޤާމުތަކަށް ބަދަލުވުމުގެ އިޚްތިޔާރުދެވުނުކަމަށާއި، 

ނޑުން އުނިކޮށް، އެހެން މަާޤމަކަށް ދިއުމަށް  ޢަލީ ޝާކިރު ބޭނުންތެރި މަޤާމެއް ނޫންކަަމްށ ފެނިގެން، އެ މަޤާމު އޮނިގަ

 އަށް ދޭންޖެހޭޢަލީ ޝާކިރު)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު( ގެ ދަށުްނ ނޯޓިސްގެ ބަަދުލގައި  2002/2އެއްބަސްނުވުމުން ޤާނޫނު ނަްނަބރު 

ސޮނޭވާ މަށާއި، ކަވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާނެޢަލީ ޝާކިރު )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ދިނުމަށްފަހު،  01ފައިސާއާއި އިތުރު 

ވެސް އެންމެ ގެއްލުން ކުޑަވާނެގޮތަކަށް ޢަލީ ޝާކިރުއަށް  މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ 

ފަރާތުން  ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްގެުބނެ މި މައްސަލަ ރައްދުވި ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް

 ،ފައިވީނަމަވެސްޖަވާބުދާރީވެ

 (substantive fairness)ގެ ޙާލަތުގައި ޤާއިމުކުރަްނެޖހޭ މައުޫޟޢީ ޢަުދލުެވރިކަން  (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ 

ފަރާތުން  ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްގެ (procedural fairness)އަދި އިުޖރާއީ ަޢދުލުެވރިކަްނ 

އިޤުތިާޞދީ ދަތި ާޙލަތެްއ އަށް ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްޤާއިމުކޮށްަފއިވޭތޯ ނަަޒރުކުރާިއރު، 

ފަރާތުން  ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްކެްއ އްހެސް އެްއވެ ަފއިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްކުރިމަތިވެ

އް 'އައުޓްސޯސް' ތަވަޒީފާއަދާުކރަމުްނދިޔަ ިއންޖިނިއަރިްނގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްޢަލީ ާޝކިރު ، އާއިހުށަހަޅާފައިނެތަތީ

ޢަލީ ޝާކިރު ގެ ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް، ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްކުރުމަށް ނިންމުނު ކަމުގައި 

އަދާކުަރމުންދިޔަ ަމޤާމު އުާވލުަމށްފަހު، އެ މަޤާުމގެ މަސްޫއލިްއޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މުވަްއޒަފުްނ 

ދަތި  (economic)އިޤްތިޞާދީ އަށް ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްގެންގުޅެފަިއވާކަން އެނގެންއޮަތތީ، 

 ނެތްކަމާއި،ބުރަވެވޭނޭ ަހމައެއް  ަފއިވާަކމަށްޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެ
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ދަތި ޙާލަތެއް  (economic)އިޤްތިޞާދީ އަށް ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްއިސްވެބަޔާންކޮށްފަިއވާަފދައިން 

ޢަީލ ގެ ވަޒީފާިއން މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްޮސނޭވާ ވެން ނެތަތީ، ކުރިމަތިވުުމގެ ުފރުޞަތު އޮތްަކމުގައި ބުަރވެ

ފަރާތުން ޤާއިމުުކރަންެޖހޭ މަުއޟޫޢީ ޢަުދލުވެރިަކން  ގެސޮނޭާވ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްވަކިކުރުުމގައި ޝާކިރު 

(substantive fairness) ިނޑައަަޅއިޤާއިމުކުުރމެއްނެތިކަމުަގއ  ،ކަ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  21ރިޑަންޑަންޓްވުމުެގ ސަބަބުން ަވކިކުރެވޭ މުވައްަޒފު ަވކިކުރުުމެގ ކުރިން، ވަީޒފާއާބެޭހ ޤާނޫުނެގ 

ވަނަ  25ވަނަ މާއްާދެގ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ުނވަތަ އެޤާނޫނުގެ  22ވަކިކުރެވޭ މުވައްަޒފުންނަށް، ެއ ޤާނޫނުގެ 

 ވަކިުކރެވޭ ވަޒީފާިއން ރިޑަންޑަންޓްެވެގންދޭންެޖހޭ ފައިސާާއއި، ަދލުގައި މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިްސދިުނމުގެ ބަ

ގެ ފަރާތުން ދީފައިވާކަން ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް  ިޢނާޔަތްތަކެއް ޚާއްޞަ މުވައްަޒފުންނަށް

 ވަޒީފާއިން  ކުންފުނީގެ ސަބަބުން ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ބަޔަކު ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ކުންފުނީގެއެނގެންއޮތްނަމަވެސް، 

 ކުންފުނީގެ  ކޮބައިކަން އުޞޫލުތަކަކީ އިޖުރާއަތުތަކާއި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން ވަކިކުރެވޭ

މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ސޮނޭވާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަލީ ޝާކިރު ނުވާތީ، އަންގާފައި ކުރިއާލައި އްޒަފުންނަށްވަމު

ސޮނޭވާ  ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި (procedural fairness)      އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަންން ލިމިޓެޑު

ވަކިކުރި ވަކިކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެްތ، ޤާނޫުނ ޢަލީ ޝާކިރު ވަޒީފާއިން ގެ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް

ނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަކާ ޚިލާފު، އަންފެައރ ޑިސްމިސަލް  2002/2ނަންބަރު   unfair))ވަޒީފާާއެބހޭ ޤާނޫނު( ގައި ކަ

dismissal) ،ިނޑައަޅައ  އެއް ކަމުގައި ކަ

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަނަ  22)ވަޒީފާއާބޭހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2002/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

       ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ޤާނޫނީ ޙައްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

2016/HC-A/555  ްން ވަކިކުރުމުގަިއ ވަޒީފާއިޢަލީ ޝާކިރު ޤަޟިއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިނ

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(  2002/2ޤާނޫނު ނަންބަރ ، މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިުޖރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާތީ

އަދާކުަރމުންދިޔަ ަމޤާމަށް އެފަރާތް ޢަލީ ޝާކިރު ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  22ގެ 

ނަޑއަޅައި،ށް ގެ ގޮތުގައި ނުބެުލމަރާތަކީ ަވޒީފާއިން ވަކިުކރެިވފައިވާ ފަރާެތއްރުޖޫޢަުކރުމަށާއި، ެއފަ  ކަ
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ޢަލީ ޝާކިރު އެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ނަފީކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ( unjust enrichment)އަށް ނުޙައްޤު މަންފާ ޢަލީ ޝާކިރު

ޢަީލ  ،ޙައްޤުވާނޭ އުޖޫރައަްށވާ ޖުމުލައިގެ ތެރެއިން އެފަރާތަށްގެ ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް

އެފަރާތަށް، ނޯޓިސްގެ ބަަދލުގައި ދީފައިވާ ފައިސާއާއި، ވަޒީފާއިން ރިޑަންޑަންޓް ކުރެވޭތީ  އިރުވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުޝާކިރު 

ނޑައަޅައި، 1އިތުރަށް ދީފައިވާ   )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ ފައިސާ އުނިކުރުމަށް ކަ

ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމުލައަށްވާ ފައިސާއަކީ،  އަށް ޙައްޤުވާ ޢަލީ ޝާކިރުކުރުންތަކަށް ފަހު، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި އުނި

ނޑައަޅައި، ޢަލީ ޝާކިރުގެ ފަރާތުން ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް  13މިއަދު )އަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަ

އެްނމެހަިއ ިއްސވެބަޔާންކޮށްފައިވާ )ސާދަ( ދުަވހުގެ ތެޭރގައި  14( އިން ފެށިެގން ރަސްމީ ބަްނދުނޫން 2020 އޮކްޓޫބަރު

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  03އެކަން ހަމަެޖހޭތާ ރަސްމީ ބަންުދނޫން ކަންކަން ުފރިހަަމއަށް ތަންީފޛުކުރުމަށްފަހު، 

އަންގާ އަށް ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްމައްސަލަ ަރއްދުވި  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލަށް ިލޔުމުން އެންގުމަށް

 މި މައްސަލަބެލި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިާފޤުން މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.، އަމުރުކޮށް
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 
 

 
 

 
 
 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް    މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު    މަރްޔަމް ރިޝްފާ 
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ެމްނބަރު          ޓްރައިބިއުނަލްގެ ެމްނބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ

 )ރިޔާސަތު(
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ެމްނބަރު

 


