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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 

 VTR/2021/233 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން އިޞްލާޙީ، ރުންތަފާތުކު މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  27 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022އެޕްރީލް  07 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

އަޙްމަދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ނިޡާމް  ނަންބަރު:  )  މުޙައްމަދު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި 

A079953) ،މާލެ ، ހ. ފްލޭްޝ                

 ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-239/2009)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު 

  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 
 

މައް  ފްލޭްޝ،  މާލެސަލައަކީ  މި  ނި  ، ހ.  އަޙްމަދުމުޙައްމަދު  ނަންބަރު:  ޡާމް  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން    )ދިވެހި 

A079953  )13    ުމޯލްޑިވްސް    1996އޮގަސްޓ ފެށިގެން  ލިމިޓެޑުގައިއިން  ކޮމްޕެނީ  ވަޒީފާ    އެއަރޕޯޓްސް 

ކަމަށާއި،  ޕްރޮމޯަޝން ދީފައިނުވާ ، އިވާކަމަށާއިފަތު ހަނިކޮށްޞަ ވަޒީފާގައި ކުރިއަށްދިއުމުގެ ފުރު   އެފަރާތް  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް

 



 

 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 
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  އާމެދު މޯލްޑިވްސް މުޙައްމަދު ނިޡާމް އަޙްމަދުސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައާއި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހި  

މުޙައްމަދު  އިވާކަމަށް ބުނެ،  މެނޭޖްމަންޓުންނާއި އިސްވެރިން ޒާތީވެ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ  

އަޙްމަދު ކުންފުނީގެ  ނިޡާމް  ގެންގުޅެ  ތަފާތުކުރުންތަކެއް  ނަންބަރު  ،  ޕޮލިސީތަކާއިއާމެދު  ވަޒީފާއާބެހޭ )  2/2008ާޤނޫނު 

ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފްވެފައިވާތީ، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ    19ވަނަ މާއްދާއާއި    4ގެ  (  ާޤނޫނު

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ  ގައިދިނުމަށް އެދި  ނަ ފުވެރި، އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް  ާޞފަރާތުން އިން 

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2021ސެޕްޓެންބަރު  27ގޮތަށް 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    މުޙައްމަދު ނިޡާމް އަޙްމަދު،  ހ. ފްލޭްޝ،  މާލެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމުގައިވާ   .1

ނަންބަރު:   ފަރާތް(   ،  (A079953ކާޑު  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ    މުންދަނީވަޒީފާ އަދާކުރަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،އިރުކަންކަމަށް ނަޡަރުކުރާ

ފަރާތް  ،  މަާޤމުކަމަށާއި'  މެނޭޖަރ'ލިމިޓެޑުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މަާޤމުގެ  އަދާކުރަމުން ދާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،ކަމަށާއި  1996އޮގަސްޓު    13ނުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ  ޔަޢައް

އާއި އަދާކުރި މަާޤމުގެ    (  ރުފިޔާ  ފަސްސަތޭކަހާސް  ސޯޅަ)ރ.  -/16,500އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

 ކަމަށާއި،ލިބެމުންދާރުފިޔާ(  ނުވަހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް) ރ.-/9,630  އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ



 

 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 
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މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް    ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ  

ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަލީ ހުޒައިމް ފާޅުކޮށް ބޭއަދަބީ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކައި  

ނެތި،   އެޅުމެއް  ފިޔަވަޅު  އެކަށީގެންވާ  އެފަރާތަށް  ފްރޭމްކޮށް  ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާއިރު،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތަކާ ޚިލާފަށް ފަހުގެ އިންޒާރު ނުޙައްުޤން ދީފައިވާތީއާއި، 

)ފަހެއް( އަހަރު    5އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޕްރޮމޯަޝން ލިބުނު ފަހުން    2016ޖަނަވަރީ    01

ޕަ އެފަރާތުގެ  އެޕްރައި ފޯފާއިތުވެފައިވާއިރުވެސް،  ދަށުން  ސަމަންސް  ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުގެ  ފުރާފައިނުވާތީއާއި،  ލް 

ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން އެއްފަހަރު ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެވެސް އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އެސެސްކޮށް،  

 ވާތީއާއި، ބަލައި ޕްރޮމޯަޝން ދޭންޖެހޭއިރު އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިނު ށްމަންސްއަޕާފޯ

ގެ ގިނަ    މިނަލް ސަރވިސަސް ސެކްަޝންގެ ދަށުން ހިންގާ "ޖެޓީ އެންޑް ވޯޓަރފްރަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް" ރޓަ

ދުވަސްވެފައިވާ އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ބައެއް ވެރިން 'ފޭވަރ' ކޮށް އެމީހުންގެ  

ނުބަލާ   ކުރުމަށް  ޚިލާފަ  ގަވާއިދާމައްސަލަތައް  ކަންކަން  ޚިލާފަށް  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކޮށްދީ،  ކަންކަން  ށް 

މަގުފަހިކޮށްދީ، އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ޙާިޟރީ ރަނގަޅުކޮށްދިނުމާއި، ނާންނަ ދުވަސްތައް ރަނގަޅުކޮށްދީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިަޝންގައި    އަދި މި އިންސްޕެކްޓަރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިޕްރޮމޯަޝން ދީފައިވާކަމަށާއި،  

ހެކި ހުށަހެޅުމުންވެސް ހިއުމަން ރިސޯސަސްގެ އިސްވެރިޔާ އެ  ހުރި ކަންކަމަކީ ދޮގުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް  

ކަންކަން ގޯސްކޮށް  ޔުނިޓް" ގެ  ވޯޓަރފްރަންޓް މެނޭޖްމަންޓް  އެންޑް  "ޖެޓީ  ަޤބޫލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ވާހަކަތައް 

އެއްވެސް   އެކަމަށް  އެދުމުންވެސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަދަލުކުރުމަށް  ޔުނިޓުން  އިންސްޕެކްޓަރުން  ގެންދާ 

ވިސަސްގެ ޓްރޭނިންގ އެންޑް  ރމިނަލް ސަ ރއަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ނުދީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނުރުހުމުގައި ޓަ

 ކުރެވެއެވެ.  ފާހަގަގައި ބަދަލުކޮށްފައިވާތީކަން   2021ޖޫން  06ސޭފްޓީ ޔުނިޓަށް 

ުބނަެފިއަވނީ   .2 އޭެދޮގްތަކަމށް  ަފރުާތން  ުހށެަހިޅ  ކުންފުނީގެ  ަމްއސަަލ  ގެންގުޅެ  ތަފާތުކުރުންތަކެއް  އެފަރާތާމެދު 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ގެ  )ވަޒީފާއާބެ  2/2008ޕޮލިސީތަކާއި،  ާޤނޫނު(  މާއްދާއާއި    4ހޭ  މާއްދާއާއި   19ވަނަ  ވަނަ 
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ބަދަލެއް   އެކަށީގެންވާ  އިންސާފުވެރި،  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެ  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ޚިލާފްވެފައިވާތީ، 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ނަގައިދިނުމަށްކަން 

ަމްއސަަލ  ާރުތެގ ެދަވަނ ަބާޔުނަގިއ  ަގއި ުހށެަހޅި އަެފ  2022ަޖަނަވީރ    17ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ   .2.1

ގުޅިގެން   އެކަމާ  ތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅެފައިވާތީ،  ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު  ފަރާތުން މައްސަލަ  ރައްދުވި 

 މާފަށް އެދުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކުންފުނީގެ ލަރނިންގ  ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވީއިރު،    މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ   މައްސަލައަށްމި   .3

އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މަސައްކަތުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯނުން ގުޅާ  

ވަނަ    2019ނޮވެންބަރު    13، ބިރުދައްކާ، އިންޒާރުދިންކަމަށް ބުނެ  ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަދައްކާ، ފުރައްސާރަކޮށް

އީ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައެއް  -ދުވަހު  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  މެދުވެރިކޮށް  މެއިލް 

މެނޭޖަރ   ޖެނެރަލް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް،  އެންޑް  ލަރނިންގ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  އެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅިކަމަށާއި،  އަދި 

ވަނަ ދުވަހު ހިއުމަން ރިސޯސަސްއަށް ހާޟިރުކޮށް މައްސަލައާއި ގުޅިގެން    2020ޖަނަވަރީ    16ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށާއި، މި ބައްދަލުވުމުގެ މަްޤސަދަކަށްވީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮތް މައްސަލަ ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު  

ސްވެބަޔާންކުރެވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ލަރނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިޙައްލުކުރުމަށްކަމަށާއި،  

މައްސަލަ އާމަ މެނޭޖަރ  ޖެނެރަލް  މަތިން  އެދުމުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  އެދިފައިވާކަމަށާއި،  ފަށް 

ނޮވެންބަރު   13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ކަމަށާއި،  މެއިލް ފޮނުވާފައިވާ -ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން މަޢާފަށް އެދި އީ

ބަލާ    2019 ވަނީ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޑިޕަރޓްމަންޓަށް  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ކުންފުނީގެ  ދުވަހު  ވަނަ 

ވާހަކަދައްކާ،   ބަހުން  ހަޑިހުތުރު  އެފަރާތަށް  އެދުނުފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަޙްީޤުޤކުރެވިފަކަމަށާއި، 

ފަށް އެދިފައިކަމަށާއި، އާ އްސާރަކޮށް ބިރުދައްކާ އިންޒާރުދިންކަމަށް ބުނާ ފަރާތުންވަނީ އެފަރާތުން އެދުނުފަދައިން މަފުރަ

އެހެންކަމުން، މި މައްސަލަވަނީ ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ޙައްލުކުރެވިފަކަމަށާއި، ލަރނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ޖެނެރަލް  

 ފިޔަވަޅު އަޅާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،  އިޞްލާޙީމެނޭޖަރުގެ މައްޗަށް 
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ހިއުމަން   ފަރާތްތަކާއި،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ޕެޓިަޝނާއި  ހުށަހެޅި  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރިސޯސަސް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިން  ރިސޯސަސް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭަޝންސް ސެކްަޝންގެ ބޭފުޅުންނާއި ހިއުމަން  

މައްސަލަ   މި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބާއްވާ،  ބައްދަލުވުންތަކެއް  މީޑިއޭަޝން  ގޮތަށް  ހިމެނޭ 

މީޑިއޭަޝން  ތަޙު ގުޅިގެން  ޕެޓިަޝނާ  ހުށަހެޅުނު  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ީޤުޤކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ބޭއްވު ހުށަހެޅި  ބައްދަލުވުންތަކެއް  ފަރާތްތަކުންނާއި މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޕެޓިަޝން  ބައްދަލުވުމުގައި،  މި  ނުކަމަށާއި، 

ހުރި   ދެފަރާތުގެ  އަޑުއެހުމަށްފަހު  ވާހަކަތައް  ދެފަރާތުގެ  އަޑުއަހާފައިވާނެކަމަށާއި،  ވާހަކަތައް  ދައްކާފައިވާ  ފަރާތުން 

އި އެކަންކަން  ފާހަގަކޮށް  ފަ ޙުލާޞް ކަންކަން  ހުރިހާ  ނަކުރުމަށް  މައްސަލަ  ހަތްތެރިވެފައިވާނެކަމަށާއި،  ޭޞރާތްތަކަށް 

ޙިއްސާކުރިނަމަވެސް   ވާހަކަތައް  ހިތްހަމަނުޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހެޅި  ޕެޓިަޝން  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި 

އި  މުވައްޒަފަކާމެދު  އެއްވެސް  އި  ޙީލާަޞބައްދަލުވުމަށްފަހު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޭޅުމަށް  ރުޝާދު  ފިޔަވަޅު 

ދީފައިވާނެކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެފަރާތުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ އިންސްޕެކްޓަރަކަށް 

ކުރުމުގެ  ީޤުޤއަނގަބަހުން ނަސޭހަތްދީ، ނަސޭހަތް ރިކޯޑުކުރަ ފޯމުގައި އެކަން ރިކޯޑްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ތަޙު

ފަރާތުން  ތެރޭގައި މައްސަލަ ރަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކުރާ   2020މާރިޗު    5އްދުވި  ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ 

އޮފީސްތެރޭގެ އިންތިޒާމްތައް ހުންނަ ގޮތްތައް ބަލާލުމަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އެކަށީގެންނު މާޙައުލާ  މަސައްކަތުގެ  ބެލުމުގައި  އޮފީސް  އިޖްތިމާއީ  ފަރާތުގެ  ނުފެތޭ   ޤީ ޚުލާއައަދި  ވާ  މިންގަނޑަށް 

ފެނިފައިވާކަމަށާއި،   ޓީމަށް  އެޗް.އާރު  މައުސްޕެޑެއް  ހުންނަ  ފެންނަން  ފަރާތްތަކަށް މަންޒަރު  ހުށަހެޅި  ޕެޓިަޝން 

ާޝދު  ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހިއުމަން ރިސޯސަސްއިން ތަކުރާރުކޮށް އިރު  އިޞްލާޙީއެއްވެސް  

އީ،  އުލުގައި އިޖުތިމާޙަދީފައިވާއިރު، އެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީއާއި، އޮފީހުގެ މާ 

އްސަލަ  މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ އެކަށީގެންނުވާ މަންޒަރު ހިމެނޭ ތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މަ   ީޤލާޚުއަ

މާރިޗު   29ޓީއަށް ފޮނުވުނުކަމަށާއި، އެގޮތުން މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސުލޫކީ ކޮމިޓީއިން  ކުންފުނީގެ ސުލޫކީ ކޮމި

ދިނުމަށް    2020 އިންޒާރު  ފަހުގެ  އެންމެ  ސަބަބުން  ޢަމަލުތަކުގެ  އެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހު  ވަނަ 

ތާމެދު ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ  ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، އެއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ



 

 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 
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 6މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ޔުނިޓް  ރައްދުވި ފަރާތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއް ނޫންކަމަށާއި،  

 ގައި ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތުގެ ރުޙުން ލިބުމާއެކުކަމަށާއި، 2021ޖޫން 

ޕަމައްސަލަ   ފަރާތުގެ  އެޕްރައިސަލް  ފޯހުށަހެޅި  ހަދާފައި    2018އަދި    2017،  2016މަންސް  އަހަރު  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕަފޯމަންސް    2020އަދި    2019ނުވިނަމަވެސް،  

ނަ އަހަރުގެ ޕަފޯމަންސް އެޕްރައިސަލްތަކުގެ  ވަ  2021އަދި    2020،  2019ނެކަމަށާއި،  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ   ލްއެޕްރައިސަ 

ލަތުގައިވެސް އެފަދަ ޕްރޮމޯަޝނެއް  ޙާއެވްރޭޖަކީ އެފަރާތަށް ލެވެލް ޗޭންޖް ޕްރޮމޯަޝންއެއް ލިބޭނެވަރުގެ މަރކްސްއަށްވާ  

ފުރު  ގްރީވަންސްަޞނުލިބުމުގެ  ހުށަހެޅުނު  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބަކީ،  އޮތްކަމަށާއި،    ތު 

ީޤުޤކުރެވި، އެ ތަހުީޤުޤގެތެރޭގައި ފެންމަތިވި ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޙުމައްސަލައެއް ތަ

ބަލާ   ކޮމިޓީއިން  މައްސަލައެއް  ފަރާތަސުލޫކީ  ހުށަހެޅި  މިއީ  މައްސަލަ  ދީފައިވުންކަމަށާއި،  އިންޒާރު  ފަހުގެ  ށް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ގެ ދަށުން ޕްރޮމޯަޝން ނުލިބޭ ޙާލަތެއްކަންވަނަ މާއްދާ   3.1.3ޕްރޮމޯަޝން ޕޮލިސީގެ 

  4)ަވޒީފާާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/2008ާޤނުޫނ ަންނަބުރ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އޭެދ ޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ،  .4

ވަެފިއުނާވަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  ަވނަ ާމއާްދާއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ޚިލުާފ  19ަވަނ ާމއާްދާއިއ  

 އެދަިފިއވާފަަދ ބަދެަލްއ ަނަގއެިދޭވެނ ަހަމެއްއ ެނތަްކަމްށ ކަނަޑއަަޅއިިދުނަމެށެވ.  

 ހުށަހެޅުމަށް  ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ޝަފަހީ ހެކިންމައްސަލައިގައި މައް  ހުށަހެޅިފައިވާ މި .5

ދިނުމުން އެގޮތުން  ،  ފުރުސަތު  އެކަންޏެވެ.  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވަނީ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ 

ޙުސައިން ސަޢީދު )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި، މާލެ، މއ. މަދޮށިގެ،  

އަތަމާވިލާ، ޙަސަން ޒަރީރު )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ތ. ގާދިއްފުށި،  ( އަދި  A277172އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ަޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޟިރުކުރެވި ހެކި ގައި    2022ފެބުރުވަރީ    A088117  )16އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ބަސް ނަގާފައިވާނެއެވެ.  

ވަނަ މާއްދާގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    8( ގެ  2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު    R-20/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު:   .6

ލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް އުފެދުނު  ާޤނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ވަޒީފާއާގުޅޭ މައްސަ



 

 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 
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)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް   6ތާރީޚުން ފެށިގެން  

ސަލަ  ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް މައް  19ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އަދި މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފަހުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާތީއާއި ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ތަފާތުކުރުން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެންއޮތްއިރު،  

 ޙީ ލާޞް ލިޔެކިޔުންތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިމު' އާއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިއޮތް  'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯ

ވަނަ ނަންބަރުގައި )މައްސަލައިގައި    7އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފޯމުގެ    ނެތްނަމަވެސް،އެނގެން  ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ތާރީޚު  

ޖޫން   06ހުމުގައި އެފަރާތް މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ޔުނިޓް  ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނުރު 

ގައި ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެފަރާތް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ަޝކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޚިލާފު    2021

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ތެރޭގައި    6އުފެދުނު  މަސްދުވަހުގެ  އެނގެން  ގައި  2021ސެޕްޓެންބަރު    27)ހައެއް(  ކަން 

  19ގޮތުގައި    އިގެމައްސަލަ  VTR/2021/233ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު    އޮންނާތީ، މި މައްސަލަ

ކުރެވި  ގައި  2021އޮކްޓޫބަރު   ހުށަހެ  ،ރަޖިސްޓްރީ  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހެޅުންތަކާއި  ތު  ސަފުރުޅުމަށް  ދެފަރާތުގެ 

ނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އެހެންއެވެ.  ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނެ  ތައްމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންދިނުމަށްޓަކައި މި  

ތެރެ  ފަރާތަށް ތަފާތުކުރުމުގެ  އެފަރާތާމެދު  އިންޒާރަކީ  ފަހުގެ  ފިޔަވަޅެއްކަމަށާއި،ދީފައިވާ  އަޅާފައިވާ  އެއީ    އިން 

އާ ޚިލާފަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްކަމުން، ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް  ވަނަ މާއްދާ   19ވަނަ މާއްދާއާއި    4ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 މައްސަލަ ކުރިއަށްދިޔަ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުނު ލިޔެކިޔުންތަކުން، މި ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސްއެފަރާތަށް 

ގައިކަން އެނގެން   2020އެޕްރީލް    02ފަހުގެ އިންޒާރު ދީފައިވަނީ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު

ފަރާތައޮންނާތީއާއި،   ހުށަހެޅި  ދިނުމަށް  މައްސަލަ  އިންޒާރު  ފަހުގެ  ޑިސިޕްލިނަރީ  ށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން    ތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާއެދި   ށްދިނުމަށްނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން މުރާޖަޢާކޮކޮމިޓީއިން 

ގައި އެދިފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއިން އެ    2020އެޕްރީލް    02

ދެމެހެއްޓުމަށް   ނިންމު ގަ  2020އެޕްރީލް    13ނިންމުން  ފަރާތް،  މުންއި  ހުށަހެޅި  ފޯމް'    މައްސަލަ  'ގްރީވަންސް 

ަޝކުވާ    ގުޅިގެން  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ފަހުގެ އިންޒާރާމައްސަލަ  ގައި    2021ވަރީ  ފެބުރު  10މެދުވެރިކޮށް  



 

 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 
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(  2021ފެބުރުވަރީ    22)  K-NT/2021/222މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު    ހެޅުމުން،ހުށަ

މަކީ އެންމެ ފަހުގެ  ސިޓީ މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފަހުގެ އިންޒާރު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމު 

އަންގާފައިވާއިރު،   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތު    2021ފެބުރުވަރީ    22ނިންމުންކަން  ފެށިގެން  އިން 

ހުށަ މައްސަލަ  ނަންބަރު: ގުނުމުންވެސް،  ގަވާއިދު  ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ަޝކުވާ  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ފަރާތް  ހެޅި 

2015/R-20    ުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ފާއިތުވި   8( ގެ  2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދ

 ފަހުންކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަދި ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖަރ މަާޤމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް އިޢުލާންކުރި   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހުރަސްއަޅައި     ކުރިމަތިލުމުންވެސް، އެފަރާތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

  20ަޝކުވާ ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ބުނެ  އިވާކަމަށްފަރާތާމެދު ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފަ

ޑޮކިއުމެންޓް    2021ޑިސެންބަރު   ހުށަހެޅި  ބަޔާނާއެކު  ފުރަތަމަ  އެފަރާތުގެ  އެފަރާތް   4އަދި    3،  2ގައި  އިން 

ށަހެޅި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ހުގައިކަން އެނގެން އޮންނާތީ،    2019އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މަާޤމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ  

ގަވާއިދު ނަންބަރު:    ހުށަހެޅި ަޝކުވާވެސް ހުށަހަޅާފައިވަނީވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް  

2015/R-20    ުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ފާއިތުވި   8( ގެ  2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދ

އެނގެން ގޮތެއް  އޮން  ފަހުންކަން  ވަކި  ޓްރައިބިއުނަލުން  މި  ަޝކުވާތަކަށް  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ނާތީ، 

 ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް ނުފެނެއެވެ. 

މައްސަ .7 ގޮތެއް  މި  ކަންތައްތަކާމެދު  އަންނަނިވި  ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި  ފައިޞަލާއަކަށް  ޢަދުލުވެރި  ލައިގައި 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ފަރާތް ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ ފިކުރުތަކުގެ ސަބަބުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .7.1

 ނުވަތަ ނުވާކަން. އިޙުމާލުވެ ތަފާތުކޮށްފައިވާކަންހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ ޕްރޮމޯަޝން ދިނުމުގައި  



 

 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 
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ފަރާތް   .7.2 ހުށަހެޅިގައި    2021ޖޫން    06މައްސަލަ ރައްދުވި  ވަޒީފާމައްސަލަ  ފަރާތުގެ  އެންޑް     'ޖެޓީ 

ޓަރމިނަލް ސަރވިސަސްގެ ޓްރޭނިންގ އެންޑް ގެ މެނޭޖަރ މަާޤމުން  ވޯޓަރފްރަންޓް މެނޭޖްމަންޓް' ޔުނިޓް  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ   ޓީ ޔުނިޓުގެ މެނޭޖަރ މަާޤމަށްސޭފް

   .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާދަ ތަފާތުކުރުމެއްގެ ތެރެއިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 4ގެ 

އަޙްމަދުއާމެދު  .8 ނިޡާމް  މުޙައްމަދު  މައްސަލައަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ    މި  ބުނެ  ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް  ތަފާތުކުރުން 

ާޤނޫނީ ހަމައެއް އޮތްތޯ   އެދިފައިވާފަދަ ބަދަލެއް ނަގައިދެވިދާނެ  އެފަރާތުންމި މައްސަލައިގައި  މައްސަލައަކަށްވާތީ،  

ވަޒީފާ ކުރިން،  ކަނޑައެޅުމުގެ  ނެތްތޯ  މާޙައުލުގައި  ނުވަތަ  ތަފާތުކުރުން ގެ  ފަރާތާމެދު  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 

ގުޅިގެން   ޚިލާފާ  އުފެދިފައިވާ  އެ  ދެކި  އެަޝކުވާތައް  ހުށަހެޅޭ  ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް  ހުށަހަޅާ    ބަލައި  ަޝކުވާތައް 

ފަރާތްތަކަށް ލިބިދެވޭނެ ާޤނޫނީ ޙައްލުތަކަކީ ކޮބައިތޯއާއި، އެ ޙައްލުތައް އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ  

 މުކަމުގައި ދެކެމެވެ. ންހަމަތަކަށް އަލިއަޅުވާލުން މުހިާޤނޫނީ 

ވަނަ    4އެ ާޤނޫނުގެ    ، ގައި ހިމެނޭބާބު  ވަނަ   2  ގެ(  ނޫނުާޤ  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު .8.1

 ؛ މާއްދާގެ )ހ( ގައި

ކަނޑައެޅުމުގަޔާއި އުޖޫރަ  ދިނުމުގަޔާއި،  ވަޒީފާގެ  ،  ]ވަޒީފާ  ދިނުމުގަޔާއި،  ތަމްރީނު  ކުރުމުގަޔާއި،  އިތުރު  އުޖޫރަ 

ވަޒީފާއިން   ކަނޑައެޅުމުގަޔާއި،  އަދާކުރާނެގޮތް  ވަޒީފާ  ދިމާވާ  ޝަރްޠުތަކާއި  އަދާކުރުމުގައި  ވަޒީފާ  ވަކިކުރުމުގަޔާއި، 

ގެންގުޅޭ   ދީނަށް، ސިޔާސީގޮތުން  ނިސްބަތަށް،  އިޖްތިމާޢީ  ކުލަޔަށް،  ނަސްލަށް،  މީހުންގެ  ކަންކަމުގައި،  އެހެނިހެން 

ންމާތަކަށް،  ޚިޔާލުތަކަށް، ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ާޕޓީއަށް ޖިންސަށް، ކައިވެނީގެ ނިސްބަތަށް، އާއިލާގައި އަދާކުރާ ޒި 

މީހެންގެ   ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި، މަސައްކަތްކުރާ ހަމަހަމަ  މިޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުން އުމުރަށް، ނުވަތަ 

 މެދުގައި، އެއްވެސްގޮތަކުން ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.[ 

  ވަޒީފާއާބެހޭ )  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނުމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު   .8.2

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  5 ބާބުގައި ހިމެނޭ، އެ ާޤނޫނުގެ  ވަނަ 2 ގެ( ާޤނޫނު

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 
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ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން މީހަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭ ޢަމަލެއް ])ހ( މި  

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    10ހިންގައިފިނަމަ އެ އުނިކަން ލިބޭކަމަށް ދެކޭ ފަރާތުން އެކަމުގެ ޝަކުވާ، މި ޤާނޫނުގެ  

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.[ 

])ނ( ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ ަޝކުވާއަކީ، ރަނގަޅު ޙަީޤަޤތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ  

ަޞއްޙަ ަޝކުވާއެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި އަމުރުތަކުގެ ތެރެއިން އަމުރެއް  

ލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  ޫޞސާސީ އުނެރުމުގެ ބާރު ހިމެނޭގޮތުން، މި ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަ

 ނެރެންޖެހޭ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު، ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ؛ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ކުރާ އަމުރު (1)

 ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހާއަށް އަނބުރާ އެވަޒީފާ ދިނުމަށް ކުރާ އަމުރު (2)

 މަންފާއެއް ނުވަތަ ފަސޭހައެއް، އަނބުރާ އެމީހަކަށް ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަށް  މީހަކަށް ގެއްލިފައިވާ (3)

 ؛ކުރާ އަމުރު

 ބަދަލުދިނުމަށް ކުރާ އަމުރު.[  (4)

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު .8.3 މާއްދާތަކަށް  މެދުގައި،  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  މީހުންގެ  ހަމަހަމަ  ވަކި   މަސައްކަތްކުރާ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2ތައްތަކެއް ާޤނޫނު ނަންބަރު  ދާއިރާތަކަކަށް ބަލައި ތަފާތުކުރުން މަނާ ކަން

ާޤނޫނުގައި    4ގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  ބަޔާންކުރެވިފައި  ގައި  )ހ(  ވަނަ މާއްދާގެ 

މީހާ[ މަސައްކަތްކުރާ   ]މަސައްކަތްކުރާ  ހޯދުމަށް  ވަޒީފާއެއް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފެއް  ބުނެފައިވަނީ  ކަމަށް 

ާޤނޫނުގެ  މީހަކަށްކަ އެ  ފަދަ    97ން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އަދި  އޮވެއެވެ.  އެނގެން  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ތަފާތުކުރުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތެއްގެ ޙައްަޤށް އުނިކަން ލިބޭކަމަށް ދެކޭ ފަރާތަކަށް އެކަމުގެ ަޝކުވާ  

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ނަންބަރު    ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިގެންވާކަން ާޤނޫނު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން އެނގެން އޮވެއެވެ.   5ާޤނޫނު( ގެ 



 

 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 
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ވަޒީފާއާބެހޭ   .8.4 ގެނައީ،  ތަފާތު  ނުވަތަ  ނުކުރެވޭކަމަށް،  ތަފާތެއް  މައްސަލަތަކުގައި،  ހުށަހެޅޭ  މިފަދައިން 

ނުމަކީ ވަޒީފާދޭފަރާތުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން ސާބިތުކޮށްދި  4ާޤނޫނުގެ  

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުގައި،  ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.    4ޒިންމާއެއްގެ  ގައި  )ރ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ަޝކުވާއަކަށް  އެފަދަ  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  ަޝކުވާ  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  އެހެންނަމަވެސް، 

ވާ އުފުލާ ފަރާތާމެދު ތަފާތުކޮށްފައިވަނީ ކޮން އެ ފަރާތަކުން މުވައްޒަފާ ނުވަތަ ަޝކު   ،ޖަވާބުދާރީވެވޭނީ

-HC/2013ދާއިރާއަކުން، ކޮން ގޮތަކަށްކަން ސާފުކޮށްދިނުމުންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

A/364    ،ްއެހެންކަމުނ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.  މާޙައުލުގައި  ަޤިޟއްޔާގައި  އަދާކުރާ  ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަދައިން   4ފަރާތަކާމެދު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ތަފާތުކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ަޝކުވާއެއްގައި ވެސް، ަޝކުވާ އުފުލާ ފަރާތާމެދު ވަޒީފާއާބެހޭ  

، އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާފަދަ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ދާއިރާއަކުން  4ާޤނޫނުގެ  

ނަސްލަށް ބަލައިކަން،    ފައިވަނީތަފާތުކޮށްގޮތަކަށް ތަފާތުކޮށްފައިވާކަން )މިސާލަކަށް ަޝކުވާ އުފުލާ ފަރާތަށް  

ބަލައިކަން ޚިޔާލުތަކަށް  ގެންގުޅޭ  ގޮތުން  ސިޔާސީ  އޭނާ  ނުވަތަ  ކަމަކަށް ،  ނުވަތަ  މިނޫންވެސް  ނުވަތަ 

 ދިނުމަކީ ަޝކުވާ އުފުލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  ބަލައިގެންކަން( ބަޔާންކޮށް

މައްސަލަ  .9 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފިކުރުތަކުގެ ސަބަބުން  ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އިޙުމާލުވެ   ދިނުމުގައި  ޕްރޮމޯަޝން  ޙައްުޤވާ  ފަރާތަށް  ނުވާކަން ހުށަހެޅި  ނުވަތަ  ތަފާތުކޮށްފައިވާކަން 

 ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

)ފެަހްއ( އަަހުރ    5ަގިއ ްޕޮރމަޯޝްނ ިލުބުނ ފުަހްނ    2016ަޖަނަވީރ    01ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ    ަމްއސަަލ .9.1

ީދ  ، ާފިއުތވަެފިއާވިއުރ ުކިރެއުރްނ  ަވޒާީފެގ  ަފާރތަށް  ުހށެަހިޅ  އަެފާރުތްނ  ަމްއސަަލ  ަފިއުނާވަކަމްށ 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ެއޮގުތްނ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ުކިރެއުރމްަށ ުހަރްސ  

  2018އަދި  ، 2017، 2016ަތުކގެ ެތޭރަގިއ  ެއުޅުމެގ ޮގުތްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރްތ ޮކށަްފިއާވ ަޢމުަލ
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ަމްއސަަލ   އަަހުރ  ަޕަވަނ  ަފާރުތެގ  ެއްޕަރއިސްަލ  ޯފުހށެަހިޅ  ުބނެ  ަމްންސ  ިހެމޭނަކަމްށ  ުފރަާފިއުނުވްނ 

ަޝުކވާ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަޝުކާވ ުހށަަހޅަާފިއީވަނަމެވްސ، ިއްސވަެބާޔްނުކެރުވުނ  

(  2015ލުގެ ގަވާއިދު  )ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ  R-20/2015ނަންބަރު:  ާވއުިދ  ަފާރްތ ުހށަަހޅަާފިއަވނީ ަގ

މާއްދާގައި   8ގެ   )  ވަނަ  މުއްދަތު  އެކަމާ    6ބަޔާންކުރާ  ފަހުންކަމުގައިވާތީ  ފާއިތުވި  މަސް(  )ހައެއް( 

 ގުޅިގެން މި ޓްރައިބިއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް ނުފެނެއެވެ. 

ަމްންސ އެޕަްރިއސްަލ ުފރަާފިއުނާވަކަމްށ ުބނެ ަޝުކާވ  ޯފަވަނ އަަހުރެގ ަޕ  2019ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ   .9.2

ުހށަަހޅަާފިއާވިއުރ، ެއަކްނ ނީަފކުުރުމެގ ޮގުތްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ "ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ  

ަވނަ އަަހުރެގ އްެޕަރިއސްަލ    2019ގެ ޮގުތަގއި ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ފާަރުތެގ    4ޮޑިކުއމްެނޓް  ޯފުމ" ާއެއުކ  

ުހށެަހޅި  ޯފ ަމްއސަލަ  ޯފުމަގިއ  ިއްސެވބާަޔްނުކެރުވުނ  ެއޮގުތން  ފަާހަގކެުރޭވަކާމިއ،  ުހށަަހޅަާފިއާވަކްނ  ްމ 

ިލބަިފިއާވަކާމިއިޑ)އްަށ  %85ަފާރަތްށ   ިއްނަސްއަތ(  ަފާރތް    ، ހަަފްސ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޯފުމަގިއ  ެއ 

ަފާރްތ ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ެއނެގްނއޮތަްނަމެވްސ،  ޮސިއކޮށަްފިއަވީނ  ޮސިއޮކށަްފިއާވަކްނ  ޯފުމަގިއ  ެއ   

ިޙްއާސުކުރެމއެްނިތަކަމާށއި،  ަމުޖޫބުރްނަކަމ ަފާރތާ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުފރަާފިއަވީނ  ޯފމް  ެއ  ާށިއ، 

އެފާަރުތްނ ބާަޔްނުކާރ ުކުރަމްށ ާޤނީޫނ ޮގުތން    ްއަޙ ިލުޔެމްއ ޫންނަކަމްށަޞިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ިލުޔަމީކ  

 ަނަޒުރުކާރިއުރ،  

 ؛ ަޤިޟއްޔާގައި  SC-A/02/2010ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .9.2.1

އުފުލުމަކީ ދަޢުވާކުރާ    ( Onus probandi".... ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުގައި މަދަނީ ޚުޞޫމާތްތަކުގައި ޘާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ ) 

މި މާނާގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާ ކޯޓަށް އުފުލާ ފަރާތް ނޫންކަމާއި އޭގެ އިތުރުން    ، ސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމާއިފަރާތުގެ މަ 

އެހެންކަމުން    ، ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގައި ކުރާ ދިފާޢީ ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމަކީ އެފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމާއި

ލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ  އޫ ޘާބިތުކުރުމުގެ މަސް  ( Plea) ދަޢުވާއެއްގައި އެއް ޚަސްމު އަނެއް ޚަސްމާ ކުރިމަތިކުރާ "ދަފްޢު"  

 އެ 'ދަފްޢެއް' ކުރާ ފަރާތްކަން އެންގެން އޮންނަ އޮތުމެވެ."  



 

 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 
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( ގެ 2015 ގަވާއިދު  )ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  R-20/2015އިަދ ަގާވއުިދ ަންނަބުރ   .9.2.2

 ؛ ވަނަ މާއްދާގައި 42

" މިމާއްދާގެ )ހ( )ށ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކާއި، ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ކަނޑައެޅިގެން    

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ،  ވަކި ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި

 ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަކީ އެކަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ." 
 

-Rއިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަޤިޟއްޔާއާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު    ،މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު .9.2.3

ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ   42( ގެ  2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު    20/2015

ފަރާތުގެ  އުޫޞ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަތުބީޤުކުރާއިރު،  މައްސަލައަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  މި   2019ލު 

އްޙަ ލިޔުމެއް ނޫންކަމާއި އެ ފޯމުގައި އެފަރާތް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ަޞއަހަރުގެ އެޕްރައިސަލް ފޯމަކީ  

ޒިންމާއެއްކަމަށް ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭހިނދު، މަޖުބޫރުންކަމަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ   

 2019އެކަން އެފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

   އްޙަ ލިޔުމެއްކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. ަޞވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރައިސަލް ފޯމަކީ 

ެގ ޮގުތަގިއ    4 ޯފުމ" ާއެއުކ ޮޑިކުއެމްންޓ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ "ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ .9.3

ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުފރަާފިއާވ  މުެދެވިރޮކްށ  ސްޮފްޓެވައރ  އަަހުރެގ    2020ޮއަރކްަލ  ަވަނ 

ަޞއަްޙ ިލުޔެމއް ޫންނަކަމށް  އެެހްނނަަމެވްސ ެއީއ    ެއްޕަރިއސްަލ ޯފްމ ހުށަަހޅަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، 

ެއ ޯފމަުގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ  ިޅ ަފާރތުން ެއ ޯފަމށް ިއްނާކުރކްޮށ،  ުބެނ ަމްއސަަލ ހުށެަހ

ޮއްބެޖކްޓްިވްސަގިއ   ކޭ.ީޕ.ައއި  ަނނަްކަމާށިއ،  ުޔިނުޓެގ  އާަދުކަރުމނާްދ  ަވޒާީފ  ަވުގތު  ިމ  ަފާރްތ 

ަކުމަގިއާވ "ެޖޓީ ެއްންޑ  ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަމަސްއަކްތުކަރުމްނ ެގނިްދަޔ ުޔިންޓ

ުހށެަހޅި   ަމްއސަަލ  ުބނަެފިއީވަނަމެވްސ،  އްޮބެޖްކިޓްވްސަކމަށް  ެގ  ޔިުންޓ"  ެމޭންޖަމންްޓ  ޯވަޓރްފަރްންޓ 

ައްށ  ަވނަ އަަހުރެގ ެއްޕަރއިސްަލ  2020އަެފާރތެުގ    ، ަފާރުތެގ ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވނު ނުުކާތަތކްަށ އިަލައުޅަވިއ 



 

 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 
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ިޅ ަފާރުތގެ ަވޒާީފ ަޓރިމންަލ ަސރިވަސްސެގ ްޓޭރިންނގ ެއންްޑ ސޭފްޓީ  ަނަޒުރުކާރިއުރ، ަމްއސަަލ ހުށެަހ

ަވަނ އަަހުރ ޫޖްނމުަހަގަކާމިއ، ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވނު ެއްޕަރއިސްަލައީކ    2021ުޔިނޓްަށ ބަދުަލޮކށަްފިއަވީނ  

ްފަރްންޓ ެމޭންޖަމްނޓް ޔިުންޓ" ަގިއ  ަވަނ އަަހުރ "ެޖީޓ ެއްނޑް ޯވަޓރ   2020ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  

ޮއަރކްަލ   ޮއްނނާތީ،  ެއނެގން  އްެޕަރއިސްަލެއްއަކްނ  ުފރަާފިއާވ  ބާިނޮކށް  ަމްއަޗށް  ަމަސްއަކތަްތުކގެ  ުކިރ 

ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުފރަާފިއާވ  ެއްޕަރިއސްަލ    2020ސްޮފްޓެވައރ މުެދެވިރޮކްށ  ަވަނ އަަހުރެގ 

ޫންނ ަޞޯފަމީކ   ިލުޔެމްއ  ަފާރަތށް  ްއަޙ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުވޖުޫދަގިއާވަކްނ  ަސަބެބއް  ބެލާިދނެ  ަކަމްށ 

ިއސެްވަބާޔްނުކެރުވނު   ފަރާތުގެ  ާސިބުތކޮށެްދވަިފިއުނާވީތ،  ހުށަހެޅި  އަހަރުގެ    2020މައްސަލަ  ވަނަ 

   އްޙަ ލިޔުމެއްކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. ަޞމަންސް އެޕްރައިސަލްއަކީ  ފޯޕަ

ަގއި "ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފމު" ާއެއުކ    2021ޮނެވނަްބުރ    10ުދިވ ަފާރުތްނ  ަމްއސަަލ ަރްއ .9.4

 MACL-HR/PLC/2016/001ުހށަަހޅަާފިއާވ މްޯލިޑްވްސ ެއައރޯޕްޓސް ޮކްމެޕނީ ިލިމޓުެޑެގ ނަނަްބުރ  

  2ޕިޮލީސެގ  ިއްސެވަބޔްާނުކެރުވުނ  "ްޕޮރމަޯޝްނ ޕިޮލީސ" ައށް ަނަޒުރުކރިާއުރ،  (  2019ެއްޕރްީލ    25) 

 ؛ަގިއ   2.3ަވަނ ާމއާްދެގ  

“Staff shall be evaluated once every year for promotional purposes.” 

 

  3.1.3ަވަނ ާމއާްދެގ    3މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، ަހަމެއާއެއުކ ެއ ޕިޮލީސެގ   .9.4.1

 ؛ަގިއ

“Employees with written cautions or warnings shall not be considered 

for promotion. Employees with verbal cautions can be considered for 

promotions at the discretion of the Department Head.”                



 

 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/233ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުޙައްމަދު ނިޡާމް އަޙްމަދުރައްދުވާގޮތަށް 
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ުމަވްއޒަފްުނަނށް   .9.4.2 ަފާރުތެގ  ޮއްނަނަކާމއި، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ  މިފަަދިއްނ 

ަގިއ  ެއްނމެ ފުަހެގ ަމުރޙާަލިއުޖާރައްތތާަކިއ ްޕޮރޯމަޝްނ ިދުނުމެގ  ްޕޮރޯމަޝްނ ިދުނުމަގިއ ަޢމުަލުކަރްނޖޭެހ  

 ތްަފސުީލެގ ޮގުތަގިއ،    ޮގުތެގެނަކްނ ިހނާގ

4.1) “The respective Department shall submit the recommendation form 

with justifications for promotion.                                   

4.2) The recommendation form shall be duly signed by the Department 

Head and submitted to Human Resources Department.”               

4.3) Human resources Department shall collate and process the 

promotion submissions.”                                           

 

5.1) For promotion to Department Head Level position, the 

recommendation shall be by the Managing Director (MD) and approved 

by the Board of directors of the Company.                         

5.2) Promotion of positions from General Managers up to Deputy Chief 

level position, shall be proposed by the Department Head, supported by 

the Staff Committee and approved by MD.                         



 

 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/233ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުޙައްމަދު ނިޡާމް އަޙްމަދުރައްދުވާގޮތަށް 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

5.3) Promotions for positions to Managers and below, shall be 

recommended by Head of section, reviewed by Department Head and 

approved by the Staff committee.                                  

                       

 މި ިޢާބާރތްުނ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.        

ަގިއ ުހށަހިެޅ "ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަހާަޅ ޯފުމ"    2021ޮނެވްނަބުރ    10ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ   .9.5

އިަދ    2020،  2019ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ  ަގިއ    4.4.7ެގ ަމްއސާަލަގިއ ަކނިްހނގަާފިއާވ ޮގުތެގ  

ްއ  ަތްށ ެލވްެލ ޭޗްނޖް ްޕޮރމަޯޝްނެއއަެފާރ  ' ޭރަޖީކެއްވ' ަމްނސް ެއްޕަރިއސްަލަތުކެގ  ަވނަ އަަހުރެގ ޕޯަފ  2021

ާޙ  ަމރްސްކައްށވާ  ްޕިލޭބެނަވުރެގ  އެފަަދ  ުފުރަލުތަގިއެވްސ  ނިުލުބުމގެ  އްޮތަކަމާށއި،  ަޞޮރޯމަޝެންއ  ތު 

ތަޙީުޤުޤުކެރިވ،   ަމްއސަަލެއްއ  ްގީރަވްންސ  ހުށެަހުޅނު  ަމްއޗްަށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަސަބަބކީ 

ަސބުަބްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ސޫުލީކ ަމއްސަަލެއްއ  ިވ ކްަނަތްއތެަކްއެގ  ީޤުޤެގެތޭރަގިއ ެފްނމިަތުޙެއަތ

ފުަހެގ ިއްނާޒުރ    2020މިާރުޗ    29ސޫުލީކ ޮކިމީޓިއްނ ބާަލ   ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް  ަވަނ ުދވަހު 

ޕިޮލީސެގ   ްޕޮރމަޯޝްނ  ިމީއ  ނިުލ  3.1.3ދަީފިއުވްނަކަމާށިއ،  ްޕޮރޯމަޝްނ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ޭބެނ  ަވަނ 

 ޙަާލެތްއަކަމށް ބާަޔްނޮކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

އަދި    2019މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ވީމާ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،   .10

އެޕްރައިސަލް ފޯމް  2020 ހުށަހެޅި    ވަނަ އަހަރުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފުރާފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ 
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އަހަރުތަކުގެ   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ކަނޑައެޅުމުގައި  ޙައްުޤވާކަން  ޕްރޮމޯަޝން  އެޕްރައިސަލް  ފަރާތަށް 

އަހަރު  2021މަރކްސްއާއެކު،   ލިބޭ  ވަނަ  މަރކްސް  އެފަރާތަށް    ' ޖްރޭއެވް'  އެއްކުރުމަށްފަހު  އެޕްރައިސަލް 

މައްސަލަ    މި  އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުށަހެޅިފައިވާހިސާބުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި،  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަނަ އަހަރުކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،    2021ހުށަހަޅާފައިވަނީ  

ށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޢަމަލުކުރާ ގޮތަ  ންމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު  ޕްރޮމޯަޝން ދިނުމުގައި

)ތިނެއް( އަހަރުގެ    3 ވަޒީފާ އަދާކުރި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ނިންމޭނީ،  މާމެދު ވަކި ގޮތެއްޕޮރޮމޯަޝން ދިނު 

މަރކު 'އެވްއެޕްރައިސަލް  ހިސާބުކުރުމަށްފަހު ރޭޖްސްގެ   އެފަރާތަށް  ސްއެއްމަރކު އިންސައްތައެއްގެ  ވަކި    ' 

ނަ  ފެން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އެ ،  ލްކުރެވިފައިވާނަމަ ޙާިޞ

  ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ   ޅުމުން،ސަބަބާއެކު ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕަރޓްމަންޓަށް ހުށަހެ  ޙާލަތުގައި

އެކަމާ ގުޅިގެން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންކަން އެނގެން އޮތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ 

މައްސަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ކުރިއެރުމަށް ފިކުރުތަކުގެ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ލަ 

ޕްރޮމޯަޝން ދިނުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  އަދި    ކަމާއި،ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ

ތަފާތުކުރުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފަރާތުގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  

އަޅާފައިވާކަންއެއް ފިޔަވަޅެއް  ދޫކޮށްލާފައިވާކަން    ވެސް  ނުކޮށް  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  މައްސަލައިނުވަތަ  ގައި  މި 

ވަނަ   4)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންނެތަތީ،

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި    އާ ޚިލާފަށްހ(  މާއްދާގެ )

 ފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ.  ތަފާތުކޮށް

ޓަރފްރަންޓް 'ޖެޓީ އެންޑް ވޯތުގެ ވަޒީފާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  2021ޖޫން    06  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް .11

މަާޤމުންމެ މެނޭޖަރ  ޔުނިޓްގެ  ޔުނިޓުގެ  ޓަރމިނަލް ސަރވިސަސްގެ    ނޭޖްމަންޓް'  ސޭފްޓީ  އެންޑް  ޓްރޭނިންގ 

ވަނަ މާއްދާގައި    4)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު  ދަލުކޮށްފައިވަނީ،  ބަ  މެނޭޖަރ މަާޤމަށް



 

 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/233ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުޙައްމަދު ނިޡާމް އަޙްމަދުރައްދުވާގޮތަށް 

                                             

 

23 ގެ  18   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:  
 

 

ނޫބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  ތެރެއިންކަން  ތަފާތުކުރުމެއްގެ  އެފަރާތް  ންކަން  ފަދަ  ތަފާތުކޮށްފައިވާނަމަ  އަދި 

 ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އެދިފައިވާފަދަ ބަދަލެއް ނަގައިދެވިދާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ  

އާ   .11.1 ޔުނިޓް"  މެނޭޖްމަންޓް  ވޯޓަރފްރަންޓް  އެންޑް  "ޖެޓީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އެ  މައްސަލަ  ޙަވާލުވިއިރު 

ހަމައެކަނި   ތިބީ  އިންސްޕެކްޓަރުން   6ޔުނިޓުގައި  އެ  އިންސްޕެކްޓަރުންކަމަށާއި،  )ހައެއް( 

ކުރާނެ  'ސުޕަވައިޒް'  އެފަރާތްތައް  ނެތިކަމަށާއި،  ސުޕަވައިޒަރެއް  އެއްވެސް  އައީ  މަސައްކަތްކުރަމުން 

އަދާކުރަމުންދާކަ  ވަޒީފާ  ބޭނުންގޮތަކަށް  ނެތުމުން،  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެރިއެއް  މަށާއި، 

ގާތް ގުޅުމެއް އޮތުމުގެ ނާޖައިޒް ފައިދާ   އިންސްޕެކްޓަރުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އިސްވެރިންނާ 

ނަގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ޕެޓިަޝންއެއް ހުށަހެޅިކަމަށާއި، ޕެޓިަޝންގައިވާ ކަންތައްތައް 

ށަހެޅި ފަރާތް ހެކިތައް ހުށަހެޅުމުންވެސް އެ ހެކިތަކަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ނަފީކުރުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހު 

ފަރާތުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، "ޖެޓީ އެންޑް ވޯޓަރފްރަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް" ގައި ގޯސްކޮށް 

ޔު އެހެން  އެފަރާތްތައް  ރިޕޯޓުކޮށް  ކަންތައްތައް  އިންސްޕެކްޓަރުންގެ  ނިޓްތަކަށް  ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

ފިޔަވަޅެއް   އެއްވެސް  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެދުމުންވެސް  ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް 

އެފަރާތުގެ   ސަބަބުން  ފިކުރުތަކުގެ  ސިޔާސީ  ގެންގުޅޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަޅާފައިނުވާކަމަށާއި، 

ޓް މެނޭޖްމަންޓް' ޔުނިޓްގެ މެނޭޖަރ މަާޤމުން  ނުރުހުމުގައި އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ 'ޖެޓީ އެންޑް ވޯޓަރފްރަން

ޓަރމިނަލް ސަރވިސަސްގެ ޓްރޭނިންގ އެންޑް ސޭފްޓީ ޔުނިޓުގެ މެނޭޖަރ މަާޤމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ހަޅާފައިވާ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން، މައްސަލަ ރައްދުވި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަ .11.2

ރައްދު ދީފައިވާ  ބަޔާނަށްފަރާތުން  އިބްރާހީމް      ހެޑް  ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އޮޕަރޭަޝންސް  ނަޒަރުކުރާއިރު، 

ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ   2021މޭ    18ހަރީފްއާއި ޓަރމިނަލް ސެކްަޝން ހެޑް އިބްރާހީމް ހުސައިން  

 ރ ފްރަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓު އިންޖެޓީ އެންޑް ވޯޓައެފަރާތުގެ ވަޒީފާ  ށް  ހުށަހެޅި ފަރާތާ ބައްދަލުކޮ

އެފަރާތަށް   ޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަންޓަރމިނަލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ސޭފްޓީ ޔުނި



 

 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/233ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުޙައްމަދު ނިޡާމް އަޙްމަދުރައްދުވާގޮތަށް 

                                             

 

23 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:  
 

 

، އެހެންނަމަވެސް  އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި އެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި

އީ ބަދަލުކުރުމަށް -ފަހުން  ޔުނިޓް  މަސައްކަތްކުރާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މެދުވެރިކޮށް  މެއިލް 

އިޢުތިރާޒުކުރާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އީމެއިލްގައި ޔުނިޓް ބަދަލުކުރުމަށް  

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އި  މީޓިންގގައި  ހުށަހެފަރާތް  މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  އުތިރާފްވެފައިވާކަމަށާއި،  ޅި 

އެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންއައި މަާޤމު އެހެން ޔުނިޓަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ މައްސަލަ ނުރުހުމުގައިވެސް  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއްކަމަށް

 ގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ މީހުންގެ މުވައްޒަފުން އެއް މަާޤމުން އަނެއް މަާޤމަށް ސަބަބެއް އޮވެމަުޤބޫލު   .11.3

ބަދަލު  ބުރާންޗަށް  އަނެއް  ބުރާންޗުން  އެއް  ނުވަތަ  ސެކްަޝނަށް  އަނެއް  ސެކްަޝނުން  އެއް   އަދި 

 އްގެ އެއްކުރަންޖެހިދާނެކަމީ ބަލައިގަނެވެން އޮންނަ ކަމެއްކަމަށާއި، މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއެ 

 ޑިޕާޓްމަންޓުން އަނެއް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނުވަތަ އެއް ބުރާންޗުން އަނެއް ބުރާންޗަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ އަތުގައި އޮތުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުތަކުން ދަންނަ މަފްހޫމެއްކަމަށާއި، މި ގޮތުން 

ލެއް ގެނައުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިފައި އޮންނަ ޙައްަޤކީ، ވަޒީފާއަށް ބުނެވުނު ފަދަ ބަދަ މުވައްޒަފެއްގެ

އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިގެން މަނާކޮށްފައި ނެތް ޙާލަތެއްގައި އެބަދަލު އެގޮތަށް  އެކަން ވަޒީފާއާބެހޭ

ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް ިޟމްނީ  ަޞއެއްބަސްވުމުގައި   ގެނެވިދާނެކަމަށް ވަޒީފާގެ ރީޙަ ޢިބާރާތުން 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާނެ ޙައްެޤއްކަމަށާއި،  (Implied right of the employer)ގޮތުން  

އުޫޞލުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް މު ވައްޒަފެއްގެ ސެކްަޝން ނުވަތަ ބުރާންޗެއް  ހަމަޖެހިފައިވާއަދި  

ކު ކުރާ  ނާދިރު  ރުމެއްގެބަދަލު  ވަނުމަކީ  ކޯޓުތަކުން  ނުވަތަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރެއަށް 

HC/2018-ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ޙާލަތްތަކެއްގައި މެނުވީ

A/395  ެވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  16ަޤިޟއްޔާގ 

ގެނައުމުގެ ބޭނުމަކީ، ވަޒީފާދޭ   ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއަށް އެ ފަދަ ބަދަލެއްއެހެންނަމަވެސް   .11.4

އުނިކަން ދިނުމުގެ ބޭނުމެއް   ފަރާތުގެ ނުރަނގަޅު ނިޔަތެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފުގެ ޙައްަޤށް ަޤްޞތުގައި 



 

 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/233ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުޙައްމަދު ނިޡާމް އަޙްމަދުރައްދުވާގޮތަށް 

                                             

 

23 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:  
 

 

ޓްރައިބިއުނަލުން އަދި  މައްޗަށް  އޮތްކަމަށް ަޤބޫލު ކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ އެފަދަ ނިންމުމެއްގެ

ގޮތެއްކަމަށާއި، މި  ކޯޓުތަކުންވެސް ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެއް ގައި ކަން ކުރެވިދާނެ

ވަޒީފާއާބެހޭ  ކުރިކުރުން  ބަދަލު  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުގެ  ބަލާބެލުމުގައި  މައްސަލަތައް  އެފަދަ   ގޮތުން 

 ލާފުވެފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، އެފަދަ ބަދަލެއް ގެނައީ އެހެން ބޭނުމެއްގައި އެއްބަސްވުމުގައި އޮންނަ ގޮތާއި ޚި

ކަމެއްތޯ  ކުރި  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ގެއްލުމެއް  އެކަމަކީ މުވައްޒަފަށް  ބެލުމާއި  ނުބައި ނިޔަތެއް އޮވެގެންތޯ 

އެހެންވެސް ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ކުރިކަމެއްތޯ ބެލުމާއި ނޫނީ ފޮރުވިފައިވާ   ބެލުމާއި

ކުރިކަމެއްތޯ ބެލުމާއި މިފަދަ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބެލިގެން މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ   ބޭނުމެއްގައި

ކުރުމާއި މެދު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަދި ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށްވެސް   ބަދަލު ކުރި

 އި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ވަނަ ނުކުތާގަ 16އިސްވެދެންނެވުނު ަޤިޟއްޔާގެ  

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު   .12 އެންޑް ކަންތައްތަކަށް  'ޖެޓީ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  'ޓަރމިނަލް ސަރވިސަސްގެ ޓްރޭނިންގ އެންޑް ސޭފްޓީ'ވޯޓަރފްރަންޓް މެނޭޖްމަންޓް' ޔުނިޓްގެ މެނޭޖަރ މަާޤމުން  

މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފާޅުކަން ބޮޑު  -އީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ދަލުކޮށްފައިވަނީ   މެނޭޖަރ މަާޤމަށް ބަޔުނިޓުގެ

އެ ޙާލުގޮތެއްގައި  އިންކާރުކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމަށް  އަސާސީގެ  ގައި،  ާޤނޫނު  ވަނަ    37ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޚްތިޔާރުކުރާ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ  ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އެ ފަރާތް އި  1މާއްދާގެ )ހ( 

މި ޙާލަތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނިޔަތާމެދު ސުވާލު  ޙައްަޤށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށްކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި،  

އިސްވެފާހަގަކުރެވުނުފަދައިން، ވަޒީފާ   އުފެދޭތީއާއި،  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ރައްދުވި    މައްސަލަ 

ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ ފިކުރުތަކުގެ ސަބަބުން އެފަރާތާމެދު މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ބަދަލުކުރުމުގައި،  

ބަޔާންކޮށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް  ރައްދުވި ފަރާތް

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތް ަޝކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، މައްސަ 

 
 ރައްޔިތަކަށްމެ އެ މީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ." "ކޮންމެ  1



 

 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/233ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުޙައްމަދު ނިޡާމް އަޙްމަދުރައްދުވާގޮތަށް 

                                             

 

23 ގެ  21   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:  
 

 

ޒިންމާއެއްގެ    4 ވަޒީފާދޭފަރާތުގެ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  މަތިންކަން  ގޮތުގެ  ޚިލާފުނުވާ  އާ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި    4ގޮތުގައި،  )ރ(  މާއްދާގެ  މައްސައިވީ ކަނޑައަޅައިފަވަނަ  ރައްދުވި  ހިނދު،  ލަ 

އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން    ކުންފުނީގެފަރާތުން އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  

ބުނެދެވިފައި ފަ ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  މަުޤބޫލު    ނުވަތަ  ނުވާތީދަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ   ގައި  2021ޖޫން   06ރާތް  ރައްދުވި ފަސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، މައްސަލަ  

'ޖެޓީ އެންޑް ވޯޓަރފްރަންޓް މެނޭޖްމަންޓް' ޔުނިޓްގެ މެނޭޖަރ މަާޤމުން ޓަރމިނަލް ސަރވިސަސްގެ ޓްރޭނިންގ  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު  ނިޓުގެ މެނޭޖަރ މަާޤމަށް ބަދަލުކުރުމުގައި،  އެންޑް ސޭފްޓީ ޔު

 )ހ( އާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސިޔާސީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ ޚިޔާލުތަކަށް ބަލައި ގެ  ވަނަ މާއްދާ  4ގެ  

އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ޔުނިޓް  ބުރަވެވެއެވެ.    ތަފާތުކޮށްފައިވާކަމަށް

އެއް މުސާރައަށް  ލިބެމުންދިޔަ  އެފަރާތަށް  ސަބަބުން  މި  ބަދަލުކުރުމުގެ  އައިސްފައިވާކަން  އުނިކަމެއް  ވެސް 

ނެތަތީއާއި،   އެނގެން  ލިޔެކިޔުންތަކުން  ހުށަހެޅިފައިވާ  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ގެއްލުން   ގޮތުން  ނަފްސާނީ  އެފަރާތަށް  ސަބަބުން  ގެންގުޅެފައިވުމުގެ  ތަފާތުކުރުން  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި 

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނާ ބުނުން ފިޔަވައި، އެފަރާތަށް ސީދާ ގޮތުން އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް މައް

އެދިފައިވާފަދަ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ލިބިފައިވާކަން  

 ކުރާނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި  އަމުރެއް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް 

 މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅެފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން  .13

މައްޗަށް   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެދުމަށް  ފަރާތުން މާފަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް 

މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އެފަދަ ޢާއްމު އަމުރެއް ،  އެދިފައިވީނަމަވެސް

 ކުރާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ. 



 

 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/233ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުޙައްމަދު ނިޡާމް އަޙްމަދުރައްދުވާގޮތަށް 

                                             

 

23 ގެ  22   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 
 

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

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން    މުޙައްމަދު ނިޡާމް އަޙްމަދު  ،ހ. ފްލޭްޝ،  މާލެ  ،ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރުދެފަރާތުން  

ނަންބަރު:  އަންގައިދޭ   ކޮމްޕެނީ    1996އޮގަސްޓު    A079953  )13ކާޑު  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ފެށިގެން  އިން 

ޕްރޮމޯަޝން  ، ފައިވާކަމަށާއިވަޒީފާގައި ކުރިއަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިކޮށް  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް އެފަރާތް  ލިމިޓެޑުގައި ވަޒީފާ

ދީފައިނުވާކަމަށާއި، ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައާއި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހި މުޙައްމަދު ނިޡާމް 

މެނޭޖްމަންޓުއަޙްމަދު ލިމިޓެޑުގެ  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ތައާމެދު  ޒާތީވެ  އިސްވެރިން  ފާތުކުރުން  ންނާއި 

 2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު ،  ޕޮލިސީތަކާއިތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅެ ކުންފުނީގެ  އެފަރާތާމެދުގެންގުޅެފައިވާކަމަށް ބުނެ، 

ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފްވެފައިވާތީ، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ    19ވަނަ މާއްދާއާއި    4)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް  ނަގައިދިނުމަށް އެދި  ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އިންސާފުވެރި، އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް  

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  2021ންބަރު ސެޕްޓެ 27ރައްދުވާގޮތަށް 

ގައި ދީފައިވާ ފަހުގެ އިންޒާރަކީ އެފަރާތާމެދު ތަފާތުކުރުމުގެ ތެރެއިން    2020އެޕްރީލް    02މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ރައް  މައްސަލަ  ފިޔަވަޅެއްކަމަށާއި،  އިޢުލާންކުރިއަޅާފައިވާ  ފަރާތް  ފަރާތް   ދުވި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަާޤމުތަކަށް  މަތީ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު    ފުރުސަތު ހަނިކޮށް،ލިބިފައިވާ  ވަޒީފާގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް  އެފަރާތް  ކުރިމަތިލުމުންވެސް،  

މައްސަލަ  ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް    19ވަނަ މާއްދާއާއި    4ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް ބުނެ  

ވީނަމަވެސް  އެދިފައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށް  ރައްދުވި ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ،

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ޚިލާފުތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ މި މައްސަލަ ކުރިއަށްދިޔަ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުނު ލިޔެކިޔުންތަކުން،  

-R/2015ހުށަހެޅި ފަރާތް ަޝކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ގަވާއިދު ނަންބަރު:  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ފާއިތުވި ފަހުންކަން    8( ގެ  2015ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު    )ވަޒީފާއާބެހޭ  20



 

 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 
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23 ގެ  23   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ނިންމިދާނެ ހަމައެއް  ގޮތެއް  އެނގެން އޮންނާތީ، އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ަޝކުވާތަކާ ގުޅިގެން މި ޓްރައިބިއުނަލުން ވަކި  

 ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

ފަރާތް  މައްސަލަ   ވޯޓަރފްރަންޓް ގައި    2021ޖޫން    06ރައްދުވި  އެންޑް  'ޖެޓީ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މެނޭޖްމަންޓް' ޔުނިޓްގެ މެނޭޖަރ މަާޤމުން ޓަރމިނަލް ސަރވިސަސްގެ ޓްރޭނިންގ އެންޑް ސޭފްޓީ ޔުނިޓުގެ މެނޭޖަރ  

ފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  ތަފާތުކޮށްފަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާ  4ގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުމަާޤމަށް ބަދަލުކުރުމުގައި،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ޔުނިޓް ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ސީދާ    އެހެންނަމަވެސް

އެދިފައިވާފަދަ  ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، އެފަރާތް  ކަގޮތުން އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ

ކަނޑައަޅައި މި ކުރާނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް    އަމުރެއް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމެޕްނީ ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް

 މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  

 1443 ރަމަާޟން 06

 2022އެޕްރީލް  07

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ    

 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ           

 މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ   


