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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/229 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019އޮކްޓޫބަރު  08 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 އޮގަސްޓް 31 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 (ހއ. ބާރައް/  ވިންޑީރެސްޓް) މުޙައްމަދު ޙާިޝރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A295118: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-358/2000)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ 

މައްސަލައަކީ   ންަނަބރު:  މި  ާކުޑ  އްަނަގއޭިދ  )ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކން  ޙިާޝުރ  ުމަޙްއމަދު  ިވްނީޑެރްސްޓ،  ާބަރްށ،  ހއ. 

A295118  ،)11    އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޓު ކްރޫއެއް    2018ޮނެވްނަބުރ

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަންހާ    )ފަޅުވެރިއެއް( ގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް

)ފަސްދޮޅަސްހާސް( ލިޓަރު ތެޔޮ ޑެލިވަރީކުރަން ދިޔަ ދަތުރުގައި ތެޔޮ މަދުވެފައިވާ     60,000ބާޖުގައި ކ. ކުޑަހުރާ ރިސޯޓަށް

ާޙިޝުރމައްސަލައިގައި،   ތުޙުމަތުކޮށް  ެގ    ުމަޙްއމުަދ  ވަޒީ  2019ޖުލައި    09މައްޗަށް  ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ގައި  ފާއިން 

ުމަޙްއމުަދ ާޙިޝުރ ަވޒާީފަގިއ  އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަާޤމަށް އެފަރާތް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،    ުމަޙްއމުަދ ާޙިޝުރ

ިލބިިދުނަމާށއި،   ިޢާނަޔތަްތއް  ުމާސަރާއިއ  ަޙއުްޤާވ  އަެފާރތްަށ  ަނަމ  ވަޒީފާއިން  ެދމުިހިރ  ނުލައި  ދިނުމަކާ  ނޯޓިހެއް 
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ކޮށްފައިވާތީ ލިބެމުންދާ މާލީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ވަކި

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2019އޮކްޓޫބަރު  08ރައްދުވާގޮތަށް 

 

 ރައުޔު  މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 އި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: މައްސަލައިގަ 

ންަނަބރު:   .1 ާކުޑ  ައްނަގއޭިދ  )ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކްނ  ާޙިޝުރ  ުމަޙްއމުަދ  ިވްނީޑެރްސްޓ،  ާބަރްށ،  (، A295118ހއ. 

ަމްއސަަލ ހުށެަހުޅުމެގ ގުޮތން   ަފާރްތ(  ުމޚަާޠބުކެުރވަިފިއާވ  ޮގުތަގއި  ަފާރްތ' ގެ  'ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި    08)ީމގެފުަހްނ 

ުހށަަހޅާފިައާވ "ަމްއސަަލ ުހށަަހާޅ ޯފުމ" ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ    2019ޮއްކޫޓަބރު   ަގިއ ަވޒާީފއާބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް 

ަފާރަތކީ   ުހށެަހޅި  ަމއްސަަލ  ަނަޒުރުކާރިއުރ،  ިފއްުލ ސަޕަްލިއްސ    2018ޮނެވްނަބުރ    11ަކްނަކަމށް  ފިެށެގްނ  ިއން 

ުހން ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރުތގެ ޮގުތަގއި ުމޚާޠުަބުކެރވަިފިއާވ ަފާރްތ( ގެ ބޯޓް  މްޯލިޑްވްސ ްޕަރިއެވޓް ިލިމެޓޑް )ީމެގ ަފ

-/9,000ްކޫރ ެގ ަމާޤުމަގިއ ަވޒާީފ އާަދކަުރުމނިްދަޔ ަފާރެތްއަކަމާށއި، އެފާަރްތ އާަދުކިރ ަމާޤުމެގ ުމާސަރއެިގ ޮގުތަގިއ  

ަފާރތް ައރ  ަގިއ    2019ޖަުލިއ    09ާދުކަރުމނިްދަޔ ަމާޤުމްނ  . )ުނވާަހްސ ރިުފާޔ( ލޭިބަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

 ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއާވަކަމށް ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވއެެވ. 

ައާސަސީކ،  1.1 ުހށެަހުޅުމެގ  ަމއްސަަލ  ްޓަރިއިބއުނަަލްށ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ކުޑަހުރާ   ަމްއސަަލ  ކ. 

ޔޮ މަދުވި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހަށް ރިސޯޓަށް ތެޔޮ އަޅަން ދިއުމުގެ ތެރޭގައި، ތެ

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޒިންމާ  ތެލުގެ  މަދުވެފައިވާ  ނަގައި،  ބަޔާނެއް  އެފަރާތުގެ  ހާޒިރުކޮށް 

ތެޔޮ  ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސުވާލުކުރުމުން، ތެޔޮ މަދުވެފައިނުވާނެކަމަށާއި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

ވަޒީފާއިން  ވި ތުޙުމަތުގައި  ވައްކަމުގެ  ދީފައިވަނިކޮށް  ބަޔާނެއް  ތރދު  ބުނެ  އްކާފައިނުވާކަމަށް 

ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ދުވަހަކުވެސް ވައްކަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނޫންކަމަށާއި، 

ފެނިފައިވާކަ  ކަމެއް  އެފަދަ  ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ކުންފުނިން މައްސަލަ  ަޝކުވާއެއް  މުގެ 
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ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ކ. ކުޑަހުރާ ރިސޯޓަށް ތެޔޮ އަޅަންގޮސް ތެޔޮ މަދުވެ ތެލުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް  

ބޯޓުގެ  ތަބާވެފައިވަނީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަޅާދިފައިވާނެކަމަށާއި،   ތެޔޮ  އިތުރަށްވެސް  ބުނުމުން 

ށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެނގޭ ގޮތުގައި ބޯޓުގެ ކެޕްޓަންވެސް ތެލަށް  ކެޕްޓަންގެ އިރުާޝދަށްކަމަ

 ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި ނުވާކަމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މަާޤމަށް އަލުން    އަެފާރްތމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދޭގޮތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   .2 އަދާކުރަމުން ދިޔަ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފަގިއ ެދމުިހިރ ަނަމ އަެފާރަތްށ ަޙއުްޤާވ ުމާސަރާއިއ    އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،

ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ ލިބެމުންދާ މާލީ ގެއްލުމުގެ  ިޢާނަޔްތަތއް ިލބިިދުނމާަށިއ،  

 ބަދަލު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން ލިބިދިނުމަށެވެ. 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2019ޑިސެންބަރު    09ސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް  މި މައް .3

ކަންކަމަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު"  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  "މައްސަލައިގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟޢީ  ނަޒަރުކުރާއިރު، ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހު

ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަޔާންކުރުމަށް 

ވި ކުންފުނީގެ  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އިންކާރުކުރާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދު

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި   2019ޖުލައި    06ފަޅުވެރިއެއްގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތެއްކަމަށާއި،  

ތެޔޮ  ތެރޭގައި  ޑެލިވަރީކުރުމުގެ  ޑެލި  ތެޔޮ  ރިސޯޓަށް  ކުޑަހުރާ  ކ.  ބާޖު  ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް 

ޖުލައި    06ޅިގެން އެކަން ބެލިބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މަދުވެފައިވާކަމުގެ ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ގު

ގައި ރިސޯޓަށް ތެޔޮ ޑެލިވަރީކުރުމުގައި އޮޅުވާލާ، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތަށް ބުރޫއަރާގޮތަށް   2019

 ފަރާތުގެ މައްޗަށް  އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު ގެއްލޭ ފަދައިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރެވެވޭތީ،  އަދާކޮށްފައިނުވާކަމަށް  ޒިންމާތަށް  މަތިކުރެވިފައިވާ 

 ވަނެ މާއްދާގެ ދަށުންކަމަށާއި،  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2/2008ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
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ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތެޔޮ ޑެލިވަރީކުރުމަށް ކުރި ދަތުރުގައި ކ. ކުޑަހުރާ    2019ޖުލައި    06  3.1

ތެޔޮ ޑެލިވަރީކޮށްދޭންޖެހޭއިރު، ތެޔޮ ޑެލިވަރީކުރުމަށް ދިޔަ  )ފަސްދޮޅަސްހާސް( ލިޓަރު    60,000ރިސޯޓަށް  

އަކީވެސް   ކެޕޭސިޓީ"  "ފުލް  ލިޓަ  60,000ބާޖުގެ  ބާޖުން  ރު)ފަސްދޮޅަސްހާސް(  ޑީސަލްކަމަށާއި،  ގެ 

)ފަންސާސް އެއްހާސް ހަސަތޭކަ އެކެއް( ލިޓަރުގެ ލިޓަރުކަމަށް އެ   51,601ރިސޯޓަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ  

ރިސޯޓުގެ ޓޭންކުގެ ސައުންޑިންގ އިން ދައްކާތީ، ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ަޝއްކުވެގެން ކުންފުނީގެ  

 ބެލުމަށް އެދިފައިވާތީ އެ ކަމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާކަމަށާއި، އަދި  ވެރިންނަށް ގުޅާ ބާޖުގައި ތެޔޮ ހުރިވަރު

)ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅިސް ހައެއް( ލިޓަރު ތެޔޮ އިތުރަށް ބާޖުގެ   7,346ރިސޯޓުން ބެލި ބެލުމުން  

އެހެންކަމުން   ހުރިކަމަށާއި،  ތެޔޮ   2019ޖުލައި    06ޓޭންކުގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ރިސޯޓަށް  ޑެލިވަރީކު ކުޑަހުރާ  ކ.  ދަތުރުގައި  ކުރި  މަދުން    7,000ރުމަށް  ތެޔޮ  ލިޓަރު  )ހަތްހާސް( 

ކުންފުނީގެ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަޤބޫލުކުރެވޭތީ  ހަމަތަކުން  އެކަށީގެންވާ  ޑެލިވަރީކޮށްފައިވާކަން 

ށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް  ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ ކުންފުންޏަށާއި ކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް އިމޭޖަ

ވިޔަފާރީގައި   ތެލުގެ  އަންނަ  ކުރަމުން  ކުންފުނިން  ބެލެވެތީއާއި،  އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުން  ލިބިދާނެކަމަށް 

ކަސްޓަމަރުންނާއި މެދު އޮންނަ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާ ކަސްޓަމަރު ގެއްލި، އިތުރު ކަސްޓަމަރުން ގެއްލުމުގެ  

މައްސަ އޮތަތީ  ފެންނަން  އެފަރާތް އިޙްތިމާލު  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ލަ 

 ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް އެދޭ ގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން   .4

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ނޯޓިސް   4.3އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ވަކިކުރެވިދާ ވަޒީފާއިން  ނުލައި  ނަންބަރު  ދިނުމަކާ  ާޤނޫނު  މެދުވެރިވެފައިވާތީ،  ހާލަތެއް   2/2008ނެފަދަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

ކަނޑަ ޤާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  އަޅައިދިނުމަށާއި،  ލައިގެން 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާ ފަދައިން ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދީ  

 މި މޭރުމުން މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  2008/2ބަރު  ނަން  ާޤނޫނު  އޮވެގެންކަމަށް  ސަބަބެއް   އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު .5

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި  

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙައްުޤ  އުފުލުމުގެ  ލިބިދީފައިވާއިރު،    28ަޝކުވާ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ފަރާތެއްގެ  އެކަށީ ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް  ގެންވާ 

ހުށަހަޅާފައިވާ    މުޙައްމަދު ޙާިޝރު  ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން  27ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

އިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި  މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ 

 ލިމިޓެޑުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.   ޕްރައިވެޓް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްމައްސަލަ ރައްދުވި 

ަފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ  ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއން ަވިކކްޮށ   ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ   ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .6

ެއީއ    ، ެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއުޞިންނުމަމުކްނޯތ ުނަވތަ ެއަކީށެގނާްވ ަސަބެބއް ޮއެވެގްނތޯ ބުެލުމގިައ ެދ ުއްނ

 (procedural fairness)އިަދ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ  

 HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބރު    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

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

ުމަވްއޒަަފުކ ެއީއ  ައާސސްެއ  ިޚާޔުރުކާރ  ުހއަްދުކާރަފާރަތުކްނ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ޢަދުުލެވިރ    ފަަދ 

ުއްނ ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދށްުނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކރާ  އެ  އުިތުރްނ  ުރަތއް  ުޞަސަބަބކްަށުވުމެގ 

ެއނޭގަކާމިއ ބުެލްނަކްނ  ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވޒާީފ  ، ިއުޖާރީއ  ިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ުފރަިހަމުކަރްނެޖޭހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަލްަނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ިންނުމަމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިނނަްމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ    ، ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ

 ުތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތކްުނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބަވ  ެއ
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ވަޒީފާއިން   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .7 ފަރާތް  އެ  ަޝކުވާއަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި  27ާޤނޫނު( ގެ 

ގެން، އެ މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއްގައި، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބަކީ  "މުވައްޒަފަކު ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅި 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތު ފިޔަވައި، އެހެނިހެން ޙާލަތުތަކުގައި    29އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ  

 ންމާއެކެވެ." ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒި 

ގުޅިގެން،   މައްސަލައާ  މި  ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން  ޢިބާރާތުން  ަފާރތްުނ  މި  ުހށެަހިޅ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ަމްއސަަލ 

ަފާރްތވަޒީފާއިން   ުހށެަހިޅ  ވަޒީފާއިން    ަމްއސަަލ  މުވައްޒަފަކު  އޮވެ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިކަން ޘާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި    ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ .8 ަފިއޞާަލައަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަމްއސަަލިއގިައ  ިމާވ  ފަރާތް   ، ުހށެަހޅަިފިއ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަ މެދުވެރިވެގެން  ވަޒީފާއިން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ކިކޮށްފައިވަނީ   substantive)ަމުއޟީޫޢ 

fairness)    އަދި ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ(procedural fairness)  ށަްފިއތޯ ބަަލްނޖޭެހަކާމިއ، އެ ަފާރތް  ާޤިއުމޮކ

 ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވިމައްއެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ ބަދުަލ ަނގައެިދޭވެނ ަހަމެއްއ ޮއތޯްތ،  

   ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލަންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ، ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި

ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް   .9

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި    2018ޑިސެންބަރު    20ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި ދެމެދުވެފައިވާ  މައްސަލަ    9.1

އެއްބަސްވު ވެފައިވާ   އަށް"ވަޒީފާގެ  މަާޤމަކީ     ނަޡަރުކުރާއިރު،    ން"  އަދާކުރާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  ؛އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ )ކ( ގައިކަން އިންގޭކަމާއި، 01-ކްރޫ
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ގައި  "ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން ނުވުމާއި، މާފުނުކުރެވޭފަދަ ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއް 

ގެއްލުމެއް ތަޞައްވަރު ކުރެވިއްޖެ ހިދެއްގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ މުދަލަށް  ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާގައި ހުރުމުން ކުންފުންޏަށް ލިބިދާނެ ބޮޑު  

ވަޒީފާއިން   އެންގުމަކާނުލާ  އެއްވެސް  ލިބިއްޖެނަމަ  ޤަރީނާ  ހެއްކާއި  ސާބިތުކުރެވޭފަދަ  ޚިޔާނާތެއްވެފައިވާކަން  ފައިސާއަށް  ނުވަތަ 

 ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ."  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި،  

 ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ލައި  ޖު  FSM-HR-T/2019/061 (09ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު   9.2

 ؛( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ ޗިޓް'  ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުގެ ގޮތުގައ2019ި

ލިޓަރުގެ ޑީސެލް މަދުވާ    8،000ވަނަ ދުވަހު ފަންހާ ބާރޖު ކ.ކުޑަހުރާ ރިސޯޓަށް ތެޔޮ ޑެލިވަރީ ކުރިއިރު،    2019ޖުލައި    06" 

މިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި، މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ އެއްބަސްވުމަށާއި،  މައްސަލައާއިގުޅިގެން ގިރީވަންސް އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިއާޔަތްކޮށް    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ    2/2008މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ބަޔާނަށާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފީމެވެ."  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިފަދައިން 

ޖުލައި    06)  54003246ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑެލިވަރީ ނޯޓު ނަންބަރު:   9.3

( 'ޑެލިވަރީ ނޯޓު' އަށް ބަލާއިރު، އެ ޑެލިވަރީ ނޯޓަކީ ފަންހާ ބާޖުން  ފޯރ ސީޒަންސް އިން ހިންގާ  2019

މި   ކ. ކުޑަހުރާ ރިސޯޓަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑެލިވަރީ ނޯޓެއްކަން އިނގޭކަމާއި،

ޑެ  60,000ނޯޓުގައި   ތެޔޮ  ލިޓަރު(  ބަޔާންކޮށް  )ފަސްފޮޅަސްހާސް  ވެފައިވާކަމަށް  ކުޑަހުރާ  ލިވަރ  ކ. 

 60,000ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި، މީގެ އިތުރުން މާސްޓަރ މީޓިންގ ރީޑިންގ އިންވެސް  

 2019ޖުލައި    06)ފަސްފޮޅަސްހާސް ލިޓަރު( ތެޔޮ ޑެލިވަރ ވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް،  

ގައި އިތުރު  54003247ވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑެލިވަރީ ނޯޓު ނަންބަރު: ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑި

)ހަތްހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް(   7,230ޑެލިވަރީ ނޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ޑެލިވަރީ ނޯޓުގައި  

 އެ އަދަދު  މާސްޓަރ މީޓިންގ ރީޑިންގ އިންވެސް ހަމަ ލިޓަރު ޑީސަލް އިތުރަށް ޑެލިވަރީކޮށްފައިވާކަމާއި،  
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)ފަސްފޮޅަސްހާސް ލިޓަރު(   60,000ކ. ކުޑަހުރާ ރިސޯޓުން  މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ޑެލިވަރ ވެފައިވާކަ 

ތެޔޮ ޑެލިވަރވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ފުރަތަމަ ޑެލިވަރީ ނޯޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ޑެލިވަރީ ކުރަންޖެހޭ  

)ހަތްހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް( ލިޓަރު ދެވަނަ    7,230އަދަދށްވުރެ މަދުން ތެޔޮ ޑެލިވަރ ކޮށްފައިވާތީ  

 ފަހަރަށް ޑެލިވަރ ކޮށްފައިވާކަން ދެވަނަ ޑެލިވަރީ ނޯޓަށް ބެލުމުން އިނގޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

އިން   9.4 މޯލްޑިވްސް  ސަޕްލައިސް  ޙާިޝރުގައި    2019ޖުލައި    07ފިއުލް  ބަޔާނެއް މުޙައްމަދު  ގެ 

މަާޤމު އަދާކުރަމުން  ބާޖުގައި ކްރޫއެއްގެ  ނަގާފައިވާކަމާއި، މި ބަޔާނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ފަންހާ  

)ފަސްދޮޅަސްހާސް(    60,000ގައި ކ. ކުޑަހުރާ ރިސޯޓަށް    2019ޖުލައި    06އައި ފަރާތެއްކަމަށާއި،  

 ރިސޯޓަކީ މީޓަރަށް ބަލައިގެން ތެޔޮއަޅާ ތަނެއްކަމަށާއި، ލިޓަރު ތެޔޮ ޑެލިވަރީކުރަން ގޮސްފައިވާނެކަމަށާއި، އެ

ގައިވެސް އެފަރާތުން ތެޔޮ އަޅާފައިވާނީ    2019އި  ޖުލަ  06ސައުންޑިންގް ލައިގެން ތެޔޮ ނާޅާކަމަށާއި،  

ޓަރު  )ފަސްދޮޅަސްހާސް( ލި  60,000މީޓަރަށް ބަލައިގެން ކަމަށާއި، ރިސޯޓަށް ތެޔޮ ދޫކޮށް ނިމުނުއިރު   

ދޫކުރެވި މަދުވާކަން  ތެޔޮ  ތެޔޮ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  ދައްކާފައިވާ  މީޓަރުން  ފައިވާކަމަށް 

އައިސް ބޯޓުގެ   އެނގިފައިވަނީ ރިސޯޓު މީހުން ކެޕްޓަން ގެންގޮސް ތެޔޮ މަދުވާކަމަށް ބުނުމުން ކެޕްޓަން 

ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފަޅުވެރިންނަށް އެކަން އެންގުމުންކަމަށާއި، ބާޖުގައި އިތުރަށް ތެޔޮ ހުރިކަ

ފާހަގަވެފައިނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރިސޯޓުގެ މީހުންނާއި ބާޖުގެ މީހުންނާއި އޮފީހުގެ މީހުންގެ ހާޒިރުގައި  

)ހަތްހާސް( ކޮންމެވެސް    7،000ބެލިއިރު ތެޔޮ އިތުރުވެފައިވާކަމަށާއި، އިތުރު ވެފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް  

އި  ރިސޯޓަށް  ތެޔޮ   7,230ތުރަށް  ވަރެއްކަމަށާއި،  ލިޓަރު  ތިރީސް(  ދުއިސައްތަ  )ހަތްހާސް 

ކ. ކުޑަހުރާ  )ދެހާސް( ލިޓަރު ތެޔޮ މަދުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި،    2,000ޑެލިވަރީކުރުމުންވެސް އަދި  

މައި    ރިސޯޓަށް ކުންފުނީގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އުޅޭކަން  މައްސަލައެއް  ޑެލިވަރީކުރުމުގައި  ތެޔޮ 

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޒިންމާއެއްކަމަށް  ކެޕްޓަންގެ  އެއީ  އަންގާފައިނުވާނެކަމަށާއި،  އިދާރާއަށް 

އުޅޭކަން މައްސަލައެއް  ވޭލުގައި  ބާޖުގެ  ފަންހާ  ކުރިން  މީގެ  ނުވާކަމަށް ދެކޭކަމަށާއި،  ފާހަގަކުރެވިފައި   

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި ބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. 
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ޑެލިވަރީ    މި 9.5 "ފިއުލް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޯމާއެކު  ޖަވާބު  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ 

 ދީބާޖާގައި  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  01ކުރުރާއިރު، މި ލިޔުމުގެ ޒައަށް ނަ" ޕްރޮސީޖަރ 

މި  އުޞޫލުތަކެެވ.  ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ   އެޅުމަށް  ތެޔޮ  ތަންތަނަށް  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިެވޓް  މޯލްޑިްވސް  ސަޕްލައިސް  ފިއުލް  "މިއީ 

ޢަމަލުކުރުމަކީ   ފުރިހަމަޔަށް  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކުރާ  ހަވާލުވެގެން  ޕްރޮސީޖަރގައި  އުޅަނދަކާއި  ނުވަތަ  ބާޖްކެޕްޓަނުން  ހުރިހާ 

 ހުރި އެންމެ އިސްމީހެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެކެވެ." އެވަގުތަކު 

ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،   ކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގެ  މިފަދައިން  ޕްރޮސީޖަރގެ  ޑެލިވަރީ  ވަނަ    02ފިއުލް 

ނަންބަރުގައިވާ "ދަތުރަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، އެތަނަކަށް ތެޔޮއަޅަންޖެހޭ  

އިންޖީން،  ޢަދަދު   މެއިން  ކަށަވަރުކުރުމާއި،  ހުރިވަރު  ބެލެންސް  ފިއުލް  ރަނިންގ  ކަށަވަރުކުރުމާއި، 

ޖަނަރޭޓަރު، ކާގޯވޭލްތައް އަދި ކާގޯ ލައިނުގައި މައްސަލައެއްއުޅޭތޯ ބެލުމާއި، މީޓަރުގައި ޖަހާފައިވާ ސީލް 

ންޓަށް އެންގުމާއި، އެއްވެސް  ހުރިތޯ ބަލައި، ސީލް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ އެކަން ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަ

ކަންކަން  ފަދަ  އެންގުން  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ލޮޖިސްޓިކްސް  ވަގުތުން  އެކަން  އުޅޭނަމަ  މައްސަލައެއް 

ކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ބާޖުގެ ކްރޫއެއް )ފަޅުވެރިއެއް( ކަން 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

'ކުއެންޓިޓީ  9.6 ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ސަޕްލައިސް  ފިއުލް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ގައި ފަންހާ ބާޖު ކ. ކުޑަހުރާ   2019ޖުލައި    06ވެރިފިކޭަޝން ފޯމް' ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، މި ފޯމަކީ  

އި، މި ފޯމުގައި ކަސްޓަމަރ  ރިސޯޓަށް ތެޔޮ ޑެލިވަރީކުރުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެއްކަން އިނގޭކަމާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ   ގޮތުގައި  އަދުގެ  ޖުމުލަ  ގެ  އެއްހާސް    51,601ޓޭންކް ސައުންޑިންގ  )ފަންސާސް 

ހަސަތޭކަ އެކެއް( ލިޓަރުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި މި ފޯމުގައި "އެޕް.އެސް.އެމް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" 

 ؛ވަނީ ބާޖުގެ ކެޕްޓަން، އިބްރާހީމް އާދަމް ކަމާއި، ފޯމުގެ ތިރީގައިއެއްގެ ޙައިިޞއްޔަތުން ސޮއިކޮށްފައި

“It was found that there was a shortage of 8,399 L of Diesel”  

 މިފަދައިން އަތު ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް އާދަމް ޝަރީފް ކިޔާ ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
 VTR/2020/229މައްސަލަ ނަންބަރު:                                    ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު ޙާޝިރު 
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ފަރާތުން   9.7 ރައްދުވި  ތެޔޮ    2019ޖުލައި    06މައްސަލަ  ރިސޯޓަށް  ކުޑަހުރާ  ކ.  ބާޖު  ފަންހާ  ގައި 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ   އެއް    02ޑެލިވަރީކުރުމަށްފަހު  ފޯމް'  ވެރިފިކޭަޝން  'ކުއެންޓިޓީ  ވަނަ 

 7,346  ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެ ފޯމުގައި ކަސްޓަމަރ ޓޭންކް ސައުންޑިންގ ގެ ޖުމުލަ އަދުގެ ގޮތުގައި

)ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް ހައެއް( ލިޓަރު ތެޔޮ ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މި ފޯމުގެ  

 ތިރީގައިވެސް ބާޖުގެ ކެޕްޓަން، އިބްރާހީމް އާދަމް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ބާޖު ކ 9.8 "ފަންހާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ޑީސަލް މި  ކުޑަހުރާ ރިސޯޓް   ،

ޯޝޓްއާއި ބެހޭ ރިޕޯރޓް" ގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަޙުީޤުޤ ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، މި 

)އައްހާސް ތިންސަތޭކަ  ނުވަދިހަ    8,399ގައި ކ. ކުޑަހުރާ ރިސޯޓުން    2019ޖުލައި    06ރިޕޯޓުގައި  

ލޮޖިސްޓި މަދުވާކަމަށް  ޑީސަލް  ލިޓަރު  އިބްރާހީމް  ނުވައެއް(  ަޝރީފަށާއި،  އާދަމް  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ކް 

ޒަމީރަށް ސޭލްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެޗް.އޯ.ޑީ ގުޅާފައި ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އަދި ކ. ކުޑަހުރާ ރިސޯޓަށް 

ދިއުމަށް އެދިފައިވާތީ އާދަމް ަޝރީފާއި، އިބްރާހީމް ޒަމީރާއި، މުޙައްމަދު ިޝމްޔާން ރިސޯޓަށް ގޮސް 

ބެލިއިރު ތެޔޮ ހުރިކަން ފާހަގަވެފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން އެ ތެޔޮ ހުރި މިންވަރު    ބާޖުގެ ޓޭންކުތައް

ޓޭންކް   މިފަދައިން   02ބެލުމަށްޓަކައި  ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމާއި،  ތައް  ތެޔޮ  އަށް  )ދޭއް( 

ހުރިކަމަށް    7,210ބަދަލުކުރިއިރު އިތުރަށް  ބާޖުގައި  ތެޔޮ  ލިޓަރު  ދިހައެއް(  ދުއިސައްތަ  )ހަތްހާސް 

  7,210ދައްކާފައިވާކަމަށާއި، އަދި ސޭލްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެޗް.އޯ.ޑީ ގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ބާކީވި  

ނޯޓެއް  ޑެލިވަރީ  އައު  ދޫކުރުމަށްފަހު  ރިސޯޓަށް  ތެޔޮ  ލިޓަރު  ދިހައެއް(  ދުއިސައްތަ  )ހަތްހާސް 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 (interoffice memo)ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ "އިންޓަރއޮފީސް މެމޯ"  ފިއުލް   9.9

މެމޯ  މި  ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،  ޖަވާބުދާރީވީއިރު  މައްސަލައަށް  މި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެއް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
 VTR/2020/229މައްސަލަ ނަންބަރު:                                    ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު ޙާޝިރު 

                                             

 

22 ގެ  11   ޞަފްޙާ   
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ޓީއިން ކަމާއި، ވަނަ ދުވަހު ގްރީވަންސް އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެ  2019ޖުލައި    08ފޮނުވާފައިވަނީ  

 މި މެމޯގައި، 

ކުޑަހުރާ ފަންހާ ބާރޖު ޑިސެލް ޑެލިވަރީކުރިއިރު  . ގައި ޑިސްޕިއުޓް އެންޑް ރިސޮލިއުޝަން ކޮމެޓީ ވަނީ ކ   2019ޖުލައި    06" 

ރިޕޯޓަށް ރިއާޔަތްކޮށް، މައްސަލައާ    8,000 ބަޔާންތަކާ،  ލިބިފައިވާ  އެކޮމެޓީއަށް  ތަހުޤީޤިކޮށް، އަދި  ލީޓަރު މަދުވާ މައްސަލަ 

ގުޅޭގޮތުން ގްރީވަންސް އެންޑް ޑިސިޕްލީނަރީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ވަނީ، ފަންހާ ބާރޖުގެ ކެޕްޓަން އާއި ދަތުރުދިޔަ ފަޅުވެރިން  

މަށާއި، މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ބަޔާނަށާއި، ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ޕޮލިސީއަށާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަޒީފާއާބެހޭ އެއްބަސްވު 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށެވެ."    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ    2/2008

 ކުރެވެއެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ

ަޝރީފް   .10 އާދަމް  ހުވަނދުމާގެ،  ނޮޅިވަރަން،  ހދ.  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި 

( ޝަފަހީހެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުކުރުމަށް އެދިފައިވާތީ، A038825)ދިވެހިރްއަޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

)ތިނެއް( ވަނަ އަޑުއެހުމަށް ހެކިވެރިޔާ ޙާޟިރުކޮށް ހެކިބަސް   03ގައި ބޭއްވުނު މައްސަލައިގެ    2021މާރިޗު    02

އެފަރާތަކީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  ނެގުނުކަމާއި، ހެކިވެރިޔާ ހެކިބަސް ދެމުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،  

ޕްލައިސްގެ މުޅި ފްލީޓް ލިމިޓެޑްގެ ސްޕްރިންޑެންޓްކަމަށާއި، އެފަރާތް މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ފިއުލް ސަ

އޮޕަރޭޓްކުރުމާއި ލޮޖިސްޓިކް ހިންގުންކަމަށާއި، ކ. ކުޑަހުރާ ރިސޯޓަށް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް އިން ތެޔޮ 

ސަޕްލައި ކުރިއިރުގައި މަދުން ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްފައިވާކަން އެފަރާތަށް އެނގޭކަމަށާއި، އެ މައްސަލައިގައި ކަން  

ބަ ގޮތަށް  ރިސޯޓަށް  ހިނގާފައިވާ  ކުޑަހުރާ  ކ.  އަށް  މޯލްޑިވްސް  ސަޕްލައިސް  ފިއުލް   60,000ލާއިރު 

)ފަސްދޮޅަސްހާސް( ލިޓަރު ބާޖަށް   60,000)ފަސްދޮޅަސްހާސް( ލިޓަރު ތެޔޮ ޑެލިވަރީކުރުމަށް އޯޑަރެއް ލިބުމުން  

ރު ދެކޮޅުގެ މީޓަރުންވެސް  ލޯޑުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، ބޯޓުގެ ކެޕޭސިޓީއަކީވެސް އެއީ ކަމަށާއި، ތެޔޮ ޑެލިވަރީ ކުރިއި

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރިސޯޓުން ފިޒިކަލީ    60,000 ދެއްކި  ތެޔޮ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް  ލިޓަރު  )ފަސްދޮޅަސްހާސް( 

ބެލިއިރު ތެޔޮ މަދުވާތީ ބޯޓު ދެއްކުމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ތެޔޮ ޑެލިވަރީ ކުރަން ދިޔަ މުވައްޒަފުން  

ށްފައިވާކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާ ހިމެނޭގޮތަށް ހެޑް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ގޮސް ބެލި ބޯޓު ދެއްކުމަށް އިންކާރުކޮ

ބެލުމުން ތެޔޮ ޓޭންކުގައި ހުރިކަމަށާއި، ބާކީވެފައިވާ ތެޔޮ ރިސޯޓަށް ރައްދުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، މީޓަރުން ތެޔޮ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
 VTR/2020/229މައްސަލަ ނަންބަރު:                                    ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު ޙާޝިރު 
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ދޫކުރާއިރު ތެޔޮ  ދައްކާފައިވަނީ  ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް  މީޓަރު   ހަމައަށް  އެހެންކަމުން  ވައިވައްދާލަނީކަމަށާއި، 

އެނބުރުނަމަވެސް "ޕްރޮޑަކްޓް" ހުންނަނީ ޓޭންކުގައިކަމަށާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތެޔޮ މަދުވެފައިވާކަން ބާޖުގެ  

 ވެ.ފަރާތުން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި، އެކަން އަންގާފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުންކަމަށެ

މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ލ. ކަލައިދޫ، ފަލަކް، އިބްރާހީމް އާދަމް )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:    މި .11

A148468  ،ީގައި ބޭއްވުނު މައްސަލައިގެ    2021މާރިޗު    02( ަޝފަހީހެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުކުރުމަށް އެދިފައިވާތ

ރުކޮށް ހެކިބަސް ނެގުނުކަމާއި، ހެކިވެރިޔާ ހެކިބަސް ދެމުން  )ތިނެއް( ވަނަ އަޑުއެހުމަށް ހެކިވެރިޔާ ޙާޟި   03

ފުނަދޫއިން    )ފަސްދޮޅަސްހާސް( ލިޓަރު ތެޔޮ ޑެލިވަރީކުރުމަށް  60,000ކ. ކުޑަހުރާ ރިސޯޓަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،  

ތެޔޮ ލޯޑުކުރަން ހެކިވެރިޔާ ގޮސްފައިވާނެކަމަށާއި، ކުރިންވެސް އެ ރިސޯޓަށް ތެޔޮ އަޅާ އުސޫލުން ތެޔޮ އެޅުމުން  

ސައުންޑިންގ އިން ތެޔޮ މަދުވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ސައުންޑިންގ އަކީ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ 

ގެ ކުރިން ޗެކްކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވެފައި، ކ. ކުޑަހުރާ ރިސޯޓުގެ ޓޭންކުގެ ގޮތެއްގެ މަތިން ތެޔޮ އަޅަން ފެށުމު

ބަލަން   ސައުންޑިންގ  ނިމުމުން  އަޅާ  ތެޔޮ  ފެނިފައިނުވާތީ  ހެކިވެރިޔާއަށް  ޓޭބަލްވެސް  ބަލާނެ  ސައުންޑިންގ 

ވާކަމަށާއި، މި މައްސަލަ  އިންކާރުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ރިސޯޓުން ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ގުޅާފައި 

ހުރުމުން   ތެޔޮ  ޓެންކުގައި  ބެލިއިރު  ބަލާފައިވާކަމަށާއި،  ޓޭންކު  ތެޔޮ  ހެކިވެރިޔާގޮސް  ދިމާވުމުން  މިފަދައިން 

އަނބުރާދޭނެކަމަށްވެސް   ތެޔޮ  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި،  ބުނެފައިވާނެ  އުޅޭދާނެކަމަށް  މައްސަލައެއް  ގޭސްވޭލްގެ 

)ހަތްހާސް( ވަރަކަށް ލިޓަރު   7,000ން "ޓޭންކް ޓު ޓޭންކް" ޖައްސައިގެން ބެލިއިރު  ބުނެފައިވާނެކަމާއި، ރިސޯޓު

މޯލްޑިވްސް   ސަޕްލައިސް  ފިއުލް  ދީފައިވާނެކަމަށާއި،  ކަސްޓަމަރަށް  ތެޔޮވެސް  އެ  އިތުރުވެފައިވާކަމަށާއި،  ތެޔޮ 

ވާކަމާއި،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އިންވެސް ކުޑަހުރާ ރިސޯޓަށް ތެޔޮ ޑެލިވަރީކުރާއިރު ސައުންޑިންގ ލާން ބުނެފައިނު

ނުޖެހޭނެކަން   ކުރަން  ރިޕޯޓު  މައްސަލަ  މަދުވި  ތެޔޮ  ގުޅާ  އޮފީހަށް  ޖެހުމުން  މައްސަލައެއް  މިފަދަ  ފަރާތުން 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
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  ކުންފުނީގެ ތެޔޮ ޑެލިވަރީ ޕްރޮސީޖަރއަށާއި ވަޒީފާއާބެހޭ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .12

ޕޮލިސީއަށާއި ޑިސިޕްލިނަރީ  ކުންފުނީގެ  ބަޔާނަށާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނަންބަރު    އެއްބަސްވުމަށާއި   2008/2ާޤނޫނު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށްކަމަށް 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ ޗިޓް' ގައި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޖަވާބުގެ ޞީޣާގައި އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދީފައިވާ ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

ވަކިކުރުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ  ބަޔާންތަކުގައި  

 ،  ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރިއިރު

  ނުލައި   ދިނުމަކާއި  ނޯޓިހެއް"   މާއްދާ  ވަނަ  23  ގެ(  ާޤނޫނު  ފާއާބެހޭވަޒީ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު 12.1

 ދެ   ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި"  ވަކިކުރުން 

އަދި    HC-A/24/2010  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް  ަޝރުޠެއް

2010/HC-A/208    ެދިވެހިރާއްޖޭގ މައްސަލަތަކުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވެސް  އެނޫން  އަދި  ަޤިޟއްޔާ 

( މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ އެކަށީގެން ނުވުން 1ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި، އެ ދެ ަޝރުޠަކީ )

، ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ( ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރ2ުއަދި )

 ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި   HC-A/208/2010  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 12.2

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

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

ޢަދުލުވެރިކަ  (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ   substantive)ން  އަދި 

fairness)   ިކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއ ވަޒީފާއިން  ،  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 

ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،   (procedural fairness)ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

 ން އެންމެ ކުޑަމިނުން:ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތު



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
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ހުރިހާ  .1 ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،  ކަމާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ 

 ؛ތަފުޞީލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

މުވައްޒަފަށް   .2 އެ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެފަދަ އެ  އަދި  ދިނުމަށްފަހު 

އެ  އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފުރުަޞތެއްގައި 

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

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

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

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިސްވެ ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  އިޖުރާއަތުތައް ނޯޓިހެއް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

އެފަދަ   ބެލެވޭނެކަމާއި  ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ 

ޑިސްމިސަލް   އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އެއްގެ    (unfair dismissal)ޙާލަތެއްގައި 

  ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގުޅޭގޮތުން   (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ   އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ 12.3 އާ 

 ަޤިޟއްޔާގައި   HC-A/88/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އަދާކުރާ ތަނަށް   ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ" ... މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި އިތުރަށް  

އަޚްލާޤު ރަނގަޅު   ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ބަލާ، އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ 

ކުރި  ފަރާތުން ތަޠްބީޤު  ނޫންކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ނިންމުމުގައި، އެނިންމުމަށް ވާސިލުވުމަށް ވަޒީފާދޭ 

ހަމަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ވާންޖެހޭނެކަމަށާއި،  ހަމައެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ފެނުމެއްގެ   ހަމައަކީ  ފެންނަ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަކިނުކުރެވޭނެކަމަށް،  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެކަނި  ނަންބަރު   މައްޗަށް  ހައިކޯޓުގެ 

2010/HC-A/24   ައޮންނަކަމާއި،  ން އެނގެން ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކ 

ޤާނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ   23އަދި،  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ގެ  މާއްދާ  ދެވަނަ   ވަނަ 

ބަލާއިރު،   ޝަރުޠުކަމަށްވާ، "އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް 

އިތުރަށް   " ވެސް ފުރިހަމަވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި ކުރެވޭނޭކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުން 

އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީވެސް  ނުފެނުނު  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް  ހަމައަކަށް   ބެހެއްޓުމަކީ 

 ވެގެންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، ... " 

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ފަންހާ ބާޖުގެ ކްރޫގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތަކަށްވެފައި، މައްސަލަ  12.4

ތުޙުމަތުކޮށް  ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް  އިޙުމާލުވެ،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

)ފަސްދޮޅަސްހާސް(     60,000ސަބަބުތަކަކީ ފަންހާ ބާޖުގައި ކ. ކުޑަހުރާ ރިސޯޓަށްބަޔާންކޮށްފައިވާ  

)އަށްހާސް( ލިޓަރު ތެޔޮ މަދުން ޑެލިވަރ    8,000ލިޓަރު ތެޔޮ ޑެލިވަރީކުރަން ދިޔަ ދަތުރުގައި ތެޔޮ  

ގެ މައި  ކޮށްފައިވުމާއި، ރިސޯޓަށް ތެޔޮ ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އުޅޭކަން ކުންފުނީ 

ޖުލައި    07އިދާރާ )ހެޑް އޮފީސް( އަށް އަންގާފައިނުވާތީކަން އެނގޭކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   

ކަންކަމާއި    2019 އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ  އެފަރާތާ  ބަޔާނުގައި  ދީފައިވާ  ގައި 

ވަޒީފާއި ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގޭކަމާއި،  އިސްވެ  ގުޅިގެންކަން  ވަކިކޮށްފައިވަނީވެސް  ން 

ބަޔާންކުރެވުނު ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެންކަން އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި،  

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ   އިޙުމާލުވެފައިވާކަމަށް  ތުހުމަތުކޮށް  ޚިޔާނާތުގެ  މައްޗަށް  އެފަރާތުގެ  އެހެންނަމަވެސް 

ހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމަށް ބިނާކޮށްނޫންކަމާއި، ކ. ކުޑަހުރާ  އެފަރާތުން އަދާކުރަންޖެ

ތެޔޮއަޅަންޖެހޭ ޢަދަދު ކަށަވަރުކުރުމާއި، ރަނިންގ ފިއުލް ބެލެންސް ހުރިވަރު ކަށަވަރުކުރުމާއި،  ރިސޯޓަށް  

ބެލުމާއި، މީޓަރުގައި    މެއިން އިންޖީން، ޖަނަރޭޓަރު، ކާގޯވޭލްތައް އަދި ކާގޯ ލައިނުގައި މައްސަލައެއްއުޅޭތޯ
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ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ލޮޖިސްޓިކްސް  އެކަން  ވާނަމަ  ނެތްކަމުގައި  ސީލް  ބަލައި،  ހުރިތޯ  ސީލް  ޖަހާފައިވާ 

އެންގުމާއި، އެއްވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެކަން ވަގުތުން ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެންގުން 

އިސްވެރިއަ  ކުންފުނީގެ  ވަގުތު  އެ  ކަންކަމަކީ  ފަރާތެއްގެ ފަދަ  ހުރި  ކެޕްޓަނަކަށް  ބާޖު  ނުވަތަ  ކަށް 

ޒިންމާއެއްކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައާއި މައްސަލަ ހުސަހަޅާ ފޯމުގައި ތެޔޮ ޑެލިވަރ  

ކުރުމުގައި އެފަރާތް ތަބަޢަވެފައިވަނީ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަންގެ އިރުާޝދަށްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ބޯޓުގެ 

އެފަރާތަށް ކެޕްޓަންގެ   ބަޔާނުގައި  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަބަޢަވުމަކީ  އިރުޝާދަށް 

އެންމެހާ   ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  އޮންނަކަމާއި،  އެންގެން  މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަން  މަތިކުރެވިފައިވާ 

ކަމަކީ އެފަރާތުގެ  ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކަން

ހުށަހެޅި   2019ޖުލައި    06މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަކަށްނުވާތީ،   މައްސަލަ  ޙާދިޘާއަކީ  ހިނގާފައިވާ  ގައި 

 ފަރާތުގެ އިޙުމާލުން ދިމާވެފައިވާ ޙާދިޘާއެއްކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. 

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި މައްސަ   ތަކަކީސަބަބު  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 12.5

އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ަޤބޫލުކުރެވި، ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   މަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯ ބެލިއިރު،އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެ ފަރާތް ވަކިކުރު

ފަރާތް ތެޔޮ ޑެލިވަރީކުރުމުގައި އޮޅުވާލާ ޚިޔާނާތްތެރި ވެފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނި  

ބޭނުންމަށް  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ފަރާތްކަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސީދާ  ކޮށްފައިވަނީ  އެކަން  ނަމަވެސް 

ގައި ހިނގާފައިވާ ޙާދިޘާއަކީ ސީދާ    2019  ޖުލައި  06  ސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި،އެއްވެ

ހިނގާފައިވާ ޙާދިޘާއަކަށް ނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ސަބަބުންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އިޙުމާލުގެ  

ަޤބޫލުނުކުރެވޭކަމާއި،  ލިބިފައިވާކަމަށް  ގެއްލުމެއް  އިއާދަނުކުރެވޭފަދަ  ކުންފުންޏަށް  ކިބައިން    ފަރާތުގެ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޑެލިވަރީ ނޯޓުތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަންކަމާއި،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަންގައިދޭ ވަޒީފާގެ ބަޔާންވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި  
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ފިއުލް ޑެލިވަރީ ޕްރޮސީޖަރއަކީ ބާޖުގެ ކެޕްޓަން ނުވަތަ އެއިރެއްގައި    ، ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި

އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކުން  ހުންނަ  އިސްކޮށް  އެންމެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ބާޖުގައި  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް 

  ޕްރޮސީޖާއަކަށްވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ބޯޓު ކުރޫއެއް )ފަޅުވެރިއެއް( ކަން އެންގެންއޮތަތީ، 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް

އި ބަޔާންކުރާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިނުވާތީ، އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަ  23ގެ  

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން   (substantive fairness)މައުޫޟޢީ 

 ރުމެއްނެތިކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. ާޤއިމުކު 

 (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ   ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު .13

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ނުޖެހޭނޭކަމުގައި  ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭ   (procedural fairness)ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ބަލަން  ތޯ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ، ވީހިނދުޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައި  HC-A/209/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ    (procedural fairness)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

  ްނުމަމަކްށ ިނ  ޢަދުުލެވިރ  އިަދ  ިއްނޞުާފެވިރ  ، އެެހްނަނަމވްެސ  ނަޒަރުކޮށް ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.

  ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ(  procedural fairness)   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ިއްސެވަބާޔްނުކރެވަިފިއާވ  ާވސުިލުވުމަގިއ

 ، ުބަރެވވިޭހނުދ  މިުހްނުމަކުމަގިއ  ނަަޒުރުކުރްނ  ަނަމެވްސ  ޚާުލާސޮކްށ

ާޤނޫނު ނަންބަރު   ުކިރްނ   ަވިކުކުރުމެގ  ަފރްާތ  ެއ  ަވޒާީފިއްނ  އަދުާކަރުމނިްދަޔ  ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 13.1

ގެ    2008/2 ާޤނޫނު(  ވަކިކުރާއިރު    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާއިން  ދަށުން މުވައްޒަފަކު  ވަނަ މާއްދާގެ 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ފަރާތުން   (procedural fairness)ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ކ. ކުޑަހުރާ  ގައި    2019ޖުލައި    06ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލިއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބާޖުން  

ޑެލިވަރީރިސޯޓަށް   އިތުރަށް ތެޔޮ  އިދާރީގޮތުން  މައްސަލަ  އެ  މައްސަލާގައި  މަދުވުމުގެ  ތެޔޮ  ކުރިއިރު 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދީފައިވާ   2019ޖުލައި    07އެނގެން އޮތްނަމަވެސް،    ތަޙްީޤޤުކުރިކަން

 ،ހެޅި ފަރާތައް ކުރެވުނު ތުހުމަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން އެންގެން ނެތަތީއާއިށަމައްސަލަ ހު  ،ބަޔާނުން



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
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  ކަން ގައި    2019ޖުލައި    06އެ ބަޔާނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތުން  

ބަޔާނެއްކަމާއި ދީފައިވާ  ބަޔާންކުރުމަށް  ގޮތް  މައްސަލަ   ،ހިނގާފައިވާ  މައްސަލައިގައި  މި  އެހެންކަމުން 

ފަރާތުން   ޖަވާބުދާރީވާ  2019ޖުލައި    07ހުށަހެޅި  ފަރާތަށް  އެ  ބަޔާނަކީ  ދީފައިވާ  ދެވުނު   ންގައި 

ފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީ ފުރުަޞތެއް ކަމުގައި ބުރަވެވެން ނެތަތީ

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން   (procedural fairness)ރައްދުވި 

 ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

 މައުޫޟޢީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .14

( procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ   އަދި(  substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން

 ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ   ވަޒީފާއިން  ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  އެއީ  ،ވަކިކުރެވިފައިވާނަމަ  ވަޒީފާއިން  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި

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

 ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ާޤޫނީނ ަފުރާވ ެއ ަފާރތްަށ ިލބިިދުނމްަށ ނަަޡުރުކާރިއުރ .15

ަންނަބރު  ާޤ 15.1 ެގ    2/ 2008ޫނުނ  ާޤޫނުނ(  ަދށްުނ    29)ަވޒާީފާއބޭެހ  ެގ  )ހ(  ާމއާްދެގ  ެއަކީށެގްނވާ  ަވަނ 

ަޙއުްލަތކާަށިއ ާޤޫނީނ  ިލބޭ  ުމަވްއޒަފަށް  ަސަބބްުނ  ަވކުިކުރުމެގ  ަވޒާީފިއން  ެނތި  ަޙއްލަުތާކ  ،  ަސަބެބއް  އެ 

 ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/555/2016ުގޭޅޮގުތްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއކުޯޓެގ ަނނަްބުރ  

ީނ އުެމވްައަޒަފުކ ަވކިކުރިއުިރ ހިުރ ަވީޒާފގިައ ައުލން ެބެހްއޓަުމްށ  ... އަމުުރނެރުުމގިައ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރައިިބުއަނުލްނ ފަުރތަަމ ަބަލްނާވ "

 "... ، ުނަވަތ ެއަވީޒފާއާގޭުޅ ުނަވތަ ެއޫންނެވްސ ެއަކީށެގނާްވ ަވީޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއ

ިމ ަމއްސާަލަގިއ ަކނިްހނގަާފިއާވ ޮގަތށް ބާަލިއުރ،  ިމ ިޢާބާރުތން ަކނަޑއުަޅްއވަާފިއާވ ުއޞަޫލްށ ރާިޢަޔްތކްޮށ،  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އަދުާކަރުމނިްދަޔ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ެއ ަފާރތް ވިަކުކުރުމަގިއ  

ޢަދުުލެވ ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމްއސަަލ  ަމުއޟީޫޢ  ނަެތތީ،  ުބަރެވެވން  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ  ިރަކްނ 

)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( އާ ޚިލަާފްށަކަމށް    2/ 2008ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ާޤޫނނު ަންނަބރު  

، ަމްއސަަލ  ަވަނ ަނނަްބަރށް ރާިޢަޔްތކްޮށ  1ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ    29ަކނަޑައަޅިއ، ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނނެުގ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
 VTR/2020/229މައްސަލަ ނަންބަރު:                                    ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު ޙާޝިރު 

                                             

 

22 ގެ  19   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:  
 

 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ   ަވކުިކިރިއުރ ެއ ަފާރތްުނ އާަދުކަރމުނިްދަޔ ަމާޤަމށް  ަވޒާީފިއން  ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

 ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކަރްނ ޖޭެހަކަމށް ުބަރެވެވެއެވ. 

ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ  ހުށަ  މައްސަލަ 15.2

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް   29ފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ    ،ބަދަލުނަގައިދޭން ޖެހޭކަމާއި

މު މުޅި  ހިނގާ  ކުޑަކުރުމުގެ ދެމެދު  ގެއްލުން  ލިބޭ  ނޫންކަމަށާއި،  ލާޒިމް  ދިނުން  ބަދަލު  އްދަތަށް 

ކަމަށާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ފަރާތުގެވެސް  އަނެއް  ފަރާތްނޫން  ޚިލާފުވި  ކޮންޓްރެކްޓާ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

އަމުރުކު  ގޮތަށް  ލިބޭ  ކަމެއް  މުއްސަނދި  ބޭއިންޞާފު  ކަނޑައެޅުމުގައި  ބަދަލު  ދެވޭ  ރުމަކީ  މުވައްޒަފަށް 

އިންޞާފުވެރި ގޮތެއް ނޫންކަމަށާއި، މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާއެއް  

-SC/2019އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

A/36  ެގޮތުގ ނިމުނު  ަޝރީޢަތް  ަޤިޟއްޔާގެ  ނުކުތާތަކުގެ    ވަނަ  ފާހަގަކުރެވުނު  ވަނަ   34ރިޕޯޓުގެ 

ހަމައެކަނި   ބަލާއިރު  ގޮތަށް  ކަންހިނގާފައިވާ  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ނަންބަރަށް 

އުނިކުރެވޭނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން އޭނާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާދިން  

މައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އާމްދަނީއެއް  ދުވަހާ ހަ

ކަމާއި، އެކަނި  މިންވަރު  ސާބިތުކޮށްދެވޭ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައިމިވާ   ލިބިފައިވާކަން 

 އެފަރާތް އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން ނުވަތަ  މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    އެނޫންއެހެންގޮތަކުން އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާތީ، 

ށް، މައްސަލަ  ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފަށައިގެން، އޭނާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާދިން ދުވަހާ ހަމައަ

ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބުނެވިދިޔަ ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ، ލިބޭނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 

 ން ފެނެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
 VTR/2020/229މައްސަލަ ނަންބަރު:                                    ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު ޙާޝިރު 

                                             

 

22 ގެ  20   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:  
 

 

ަވިކުކުރުމެގ ސަަބުބން އެފާަރަތށް ިލބަިފިއާވ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް ުކިރއަާލިއ ޯނޓެިހްއ ިދުނެމއެްނތި ަވޒީފިާއްނ .16

ޮގުތަގިއ،   ެގއުްލުމެގ  އެދިފައިވީނަމަވެސް، މީާލ  ނަގައިދިނުމަށް  ޙަރަދު  ކުރި  ކަންކަމަށް  ބޭނުންވާ  ދިރިއުޅުމަށް 

ގެއްލުންވެފައިވާކަމާއި،   ސީދާގޮތުން  އެފަރާތަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އްލުންވެފައިވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އިސްވެ  ގެ

 އި މި މޭރުމުން މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. ބަޔާންކުރެވުނު ފައިސާ ނަގައިދޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަ

 

 ޒުހައިރުގެ ރައުޔު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

މެންބަރު   ބެލެހެއްޓެވި  ރިޔާސަތު  މަޖިލީހުގެ  ބެލި  މައްސަލަ  ނިޒާރުގެهللا ޢަބްދުމި  އަޅުގަނޑު    މިފްރާޒް  ރައުޔަށް 

ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަނޑުވެސް    މިފްރާޒް ނިޒާރުهللا ޢަބްދުތާއީދުކުރަމެވެ. އަދި މެންބަރު މަރްޔަމް މެންބަރު  

 ންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. މި މައްސަލަ ނި

 
 ރައުޔު   ފާޠިމަތު ޝަމްޢާ އިބްރާހީމްގެ 

މެންބަރު   ބެލެހެއްޓެވި  ރިޔާސަތު  މަޖިލީހުގެ  ބެލި  މައްސަލަ  ނިޒާރުގެهللا ޢަބްދުމި  އަޅުގަނޑު    މިފްރާޒް  ރައުޔަށް 

ކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އަޅުގަނޑުވެސް  ފާހަގަ  މިފްރާޒް ނިޒާރުهللا ޢަބްދުތާއީދުކުރަމެވެ. އަދި މެންބަރު މަރްޔަމް މެންބަރު  

 މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ބެލި    ،ދެންފަހެ  މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބެލިއިރު، ރިޢާޔަތްކޮށް  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކި  ދެފަރާތުން  ާޙިޝުރ    މަޖިލީހުގައި  ުމަޙްއމުަދ  ިވްނީޑރްެސްޓ،  ާބަރްށ،  ހއ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
 VTR/2020/229މައްސަލަ ނަންބަރު:                                    ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު ޙާޝިރު 

                                             

 

22 ގެ  21   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް    2018ޮނެވްނަބުރ    11(،  A295118ރު:  )ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކްނ ައްނަގއޭިދ ާކުޑ ަންނަބ

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޓު ކްރޫއެއް )ފަޅުވެރިއެއް( ގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް ފިއުލް ސަޕްލައިސް  

)ފަސްދޮޅަސްހާސް( ލިޓަރު ތެޔޮ    60,000މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަންހާ ބާޖުގައި ކ. ކުޑަހުރާ ރިސޯޓަށް

ޖުލައި   09މައްޗަށް ތުޙުމަތުކޮށް  ެގ    ުމަޙްއމުަދ ާޙިޝުރޑެލިވަރީކުރަން ދިޔަ ދަތުރުގައި ތެޔޮ މަދުވެފައިވާ މައްސަލައިގައި،  

ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    2019 ވަޒީފާއިން  ާޙިޝުރ ގައި  އަލުން    ުމަޙްއމުަދ  އެފަރާތް  މަާޤމަށް  ދިޔަ  އަނބުރާ  އަދާކުރަމުން 

ުމަޙްއމުަދ ާޙިޝުރ ަވޒާީފަގިއ ެދމުިހިރ ަނަމ އަެފާރަތްށ ަޙްއުޤާވ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތއް ިލބިިދުނަމާށއި،  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  

ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ ލިބެމުންދާ މާލީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ފިއުލް ސަޕްލައިސް  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    2019އޮކްޓޫބަރު   08މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  

 މި މައްސަލައިގައި، 

ވަނަ މާއްދާގެ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް

މައުޫޟޢީ  )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިނުވާތީ، އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

 ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި(  procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދި(  substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން

 unfair)  ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ  

dismissal  )ެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ،  ކަނޑައަޅާ  ގޮތުގައި  އެއްގ

ވަނަ މާއްދާގެ   29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2  ާޤނޫނު ނަންބަރުއިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ،  

ގެ   ދަށުން    1)ހ(  ނަންބަރުގެ  ާޙިޝުރ  މައްސަލަ  ވަނަ  އެފަރާތް  އަދާކުރަމުންުމަޙްއމުަދ  މަާޤމަށް  ައނުބާރ  ދިޔަ 

ިއ ަމްއސަަލ  ެއްއެވްސ ޙެާލްއަގިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކވަެފިއާވ ަފާރެތްއކުަމަގިއ ުނބުެލަމާށުމަޙްއމުަދ ޙިާޝަރީކ ުރޖަޫޢުކުރަމާށިއ، 

 ،  ާތީރާޚ ަހަމައްށަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތީރުޚްނ ެފިށެގން، ެއ ަފާރތެުގ ަވޒާީފެގ ަކްނަތްއަތްއ އުަލްނ ަހަމޖޭެހުހށެަހިޅ ަފާރްތ  

  އޮގަސްޓު   31މިއަދު )ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ އާަދުކިރ ަމާޤުމެގ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތކްަށާވ ަފއާިސ   ުމަޙްއމުަދ ާޙިޝުރ  

އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު  ުމަޙްއމުަދ ާޙިޝަރްށ  )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    14( އިން ފެށިގެން  2021

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި    3އެކަން ހަމަޖެހޭތާ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
 VTR/2020/229މައްސަލަ ނަންބަރު:                                    ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު ޙާޝިރު 
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މި  މައްސަލަ ބެލި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން    އަންގާ އަމުރުކޮށް،  ވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑި 

 ނިންމައިފީމެވެ. މައްސަލަ 

 1443މުޙައްރަމް  23
 2021 އޮގަސްޓު 31

 

  
 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް  މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު  ޒުޙައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު 
ެގ މެްނބަރު          ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު  ރައީސް  ެގަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު 

 )ރިޔާސަތު( 

 މެްނބަރު ެގ ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު    

 

   


