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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/236 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021 އޮކްޓޫބަރު 13 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022އެޕްރީލް  18 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 (ދިލްބަހާރުގެ / ށ. ބިލަތްފަހި) ޢަލީ ަޝރީފް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A080084)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ދިވެހި ދައުލަތް )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

  
 : ޞާ މައްސަލައިގެ ޚުލާ 

ަޝރީފް  މައްސަލައަކީ    މި ޢަލީ  ދިލްބަހާރުގެ،  ބިލެތްފަހި،  :  ނަންބަރު   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)ށ. 

A080084)  05    ްފިޒީަޝންގެ  ފެށިގެން    އިން  2018ޖޫނ އެމަޖެންސީ  ހޮސްޕިޓަލުގައި  މަާޤމު  ހުޅުމާލެ 

  ސިޓީގެ   ފޮނުވާފައިވާ  ހެލްތަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީގައި    2021ންބަރު  ސެޕްޓެ  05  ޢަލީ ަޝރީފް  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،

 ހެލްތުން   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހުއްދަ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ހޮސްޕިޓަލުގައި  ހުޅުމާލެ  ޢަލީ ަޝރީފް  ،ނުވާތީއާއި  ލިބިފައި  ޖަވާބެއް

 ނެތްކަމަށް   އިތުރުކޮށްދެވެން  މުއްދަތު   އެ  އެދުމުން  ކޮށްދެއްވުމަށް  އިތުރު  މުއްދަތު  އެ  ހަމަވެފައިވުމުން  މުއްދަތު  ދެއްވާފައިވާ

އާއި، އެއްވެސް އިންޒާރެއް އަދި ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން  އަންގާފައިވާތީ  މިނިސްޓްރީން  އެ

ަޝރީފް   ޢަލީ    ދުލުވެރިކަން ޢަ   އިޖުރާއީ  ، ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫޢީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ވަޒީފާއިންވަކިކޮށްފައިވާތީ، 

 



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
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 ވަޒީފާއިން ޢަލީ ަޝރީފަކީ  ށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ކަމަ ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ާޤނޫނާއި ވަޒީފާއާބެހޭ، ނުލައި ާޤއިމުކުރުމަކާ

  ދަކުރުމާ ޢާއި  ބުރާނއަ  އަލުން  އަށްވަޒީފާ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ލުމަށާއި،ނުބެ  މީހެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ

 ވަކިކުރުމުގެ   ޒީފާއިންވަ  ކުއްލިއަކަށްއި،  ދިނުމަށާ  ށްޢަލީ ަޝރީފަ  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ތްތައްޢިނާޔަ  މުސާރައާއި  ލިބެންވާ  ހަމައަށް

ނަގައިދިނުމަށް    އެއްފަހަރާ  އެކީ(  ރުފިޔާ  ހާސް  ފަންސާސް)  .ރ50,000/-  ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން

  ގައި   2021އޮކްޓޫބަރު    13  ރައްދުވާގޮތަށްއަށް  (  ހޮސްޕިޓަލް  ހުޅުމާލެ)  ދައުލަތް  ދިވެހިއެދި ޢަލީ ަޝރީފްގެ ފަރާތުން  

 ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު ގެ  ރިޝްފާ މަރްޔަމް  

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

 އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)ށ. ބިލެތްފަހި، ދިލްބަހާރުގެ، ޢަލީ ަޝރީފް  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަކުމަގއާިވ   .1

 ފަރާތް(ބުކުރެވޭ  ޚާޠަ)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މު    (A080084:  ނަންބަރު  ކާޑު

ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ހުށަހެޅިގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ    މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ

)މީގެ  ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލު  ރުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  ޒަކަންކަމަށް ނަ

"މައްސަލަ   "ދައުލަތް"    ފަރާތް"   ވިރައްދު ފަހުން  މުނުވަތަ  ގޮތުގައި  ފަރާތް(ޚާޠަގެ  އެމަޖެންސީ   ބުކުރެވޭ  ގައި 

މައްސަލަ ށާކަމަ ގައި  މަާޤމުފިޒީަޝނެއްގެ   ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް އި،  ހުށަހެޅި   

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އި،  ށާކަމަގައި    2018ޖޫން    05ފައިވާ ތާރީޚަކީ  ށްޢައްޔަނުކޮ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަކި ކޮށްފައިވާކަމަށާއި،    ގައި  2021ސެޕްޓެންބަރު    25ފަރާތް  

ތިރީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރ. )-/30,590ދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  އަ

 މަށާއި، ( ލިބެމުންދިޔަކަދިހަހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާރ. ) -/10,200ގޮތުގައި ޖުމްލަ    ރުފިޔާ( އާއި، ޢިނާޔަތްތަކުގެ



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށުމަށްފަހު އެ ވަޒީފާގައި ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ 

ނުވަނީސް،  ތެރޭ ދިމާވެފައި  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  ޣައިރު ސުލޫކީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްވެސް ގައި 

ނޯޓި އަދި  ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި،    ހެއްއިންޒާރެއް  ޗިޓު  ވަކިކުރިކަމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިއަކަށް  ނުލައި  ދިނުމަކާ 

 ގައި   2021ންބަރު  ސެޕްޓެ  05 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ

  ހުޅުމާލެ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ،ނުވާތީއާއި  ލިބިފައި  ޖަވާބެއް  ސިޓީގެ  ފޮނުވާފައިވާ  ހެލްތަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

  އެ   ހަމަވެފައިވުމުން  މުއްދަތު  ދެއްވާފައިވާ  ހެލްތުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހުއްދަ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ހޮސްޕިޓަލުގައި

  މިނިސްޓްރީން   އެ  ނެތްކަމަށް  އިތުރުކޮށްދެވެން   މުއްދަތު   އެ  ،އެދުމުން  ކޮށްދެއްވުމަށް  އިތުރު   މުއްދަތު

 ނެތްކަމަށް   ހުއްދަދެވެންމަސައްކަތްކުރުމަށް  ތަނެއްގައި    މިގޮތަށް ވަކި  އަކުން  މިނިސްޓްރީކަމަށާއި،  އަންގާފައިވާތީ

 ބެލެވޭނެ   ާޤނޫނީ ސަބަބެއްކަމުގައި  ވަކިކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ޒާތުގައި  އޭގެ  އެންގުމަކީ

  ހުއްޖަތެއްވެސް   ާޤނޫނީ  ބެލެވޭނެ  ކަމެއްކަމުގައި  މަޖުބޫރު  ވަޒީފާއަދާކުރުމަކީ  ވަކިތަނެއްގައި  އަދި  ނެތްހިނދު  ހަމައެއް

  ކަނޑައެޅުމުގެ   ސައްކަތްކުރުމަށްމަ   ތަނެއްގައި  ވަކި  ޑޮކްޓަރުން   ވަކިވަކި  ،ހެލްތަކީ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަދި  ހިނދު  ނެތް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ދައްކައި   ސަބަބެއް  އެފަދަ  ،ނުވާހިނދު  އްސަސާއެއްކަމުގައިއަމު  ލިބިދީފައިވާ   ންބާރުވެރިކަ  ާޤނޫނީ

 އް ކަމަށާއި، ވަކިކުރުމެ ށްފައިވާވަކިކޮ ވަޒީފާއިން ޚިލާފަށް ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރުމަކީ ވަޒީފާއިން ފަރާތް

ފަރާތް   ހުށަހެޅި    މަސައްކަތް   އަދި  ، ފެށިއިރުވެސް  މަސައްކަތްކުރަން  ހޮސްޕިޓަލުގައި  ހުޅުމާލެމައްސަލަ 

ފަރާތް   ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ކުރުމުގެ  ޚިދުމަތް  މުއްދަތަކަށް  ވަކި  ،ކުރަމުންދިޔައިރުވެސް ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

  ނގޭނެކަމަށާއި، އެ  ހޮސްޕިޓަލަށް   ހުޅުމާލެ  ހައިސިއްޔަތުންގެ  ފަރާތު  ވަޒީފާދިން  އޮތްކަން  ބޮންޑެއް  އަދާކުރަންޖެހޭ

ފަރާތް ހުށަހެޅި   ބޮންޑު   އެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ކުރަމުންދިޔަ  ޚިދުމަތް  ހޮސްޕިޓަލުގައި  ހުޅުމާލެ  މައްސަލަ 

 ވަކި   ވަނީ  މިނިސްޓްރީން  އެ  އެދުމުން  ހެލްތުގައި  އޮފް   މިނިސްޓްރީ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ފަސްކޮށްދިނުމަށް

  އެކަން   ހަމަވުމަށްފަހުވެސް  މުއްދަތު  ފަސްކޮށްދެއްވި  އެގޮތުން  އިކަމަށާއި،ފަސްކޮށްދެއްވާފަ  ބޮންޑު  މުއްދަތަކަށް

 އެ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ    ،ހޮސްޕިޓަލުންވަނީ  ހުޅުމާލެ   ހައިސިއްޔަތުން  ފަރާތެއްގެ  ދިން  ވަޒީފާ  ،ގިތިބެމެނއެ

ފަރާތް   ކަމަށާއި،ބޭނުންކުރަމުންގޮސްފައި  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  ވަޒީފާގައި  ހޮސްޕިޓަލުގެ ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
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ފަރާތާ    ސަބަބުން  އަދާނުކުރުމުގެ  ބޮންޑެއް  އަދާކުރަންޖެހޭ ހުށަހެޅި    ބޮންޑުގެ ޢަމަލުކުރެވެންވާނީ    މެދުމައްސަލަ 

  މަލުކުރަމަށް ޢަ  ކަމަށާއި، އޭގެ ބޭރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި

މައްސަލަ    ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ބޮންޑުގެ  އަދި  ،ލިބިދީފައިނުވާއިރު   ހެލްތަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބާރެއް  އެންގުމުގެ 

ފަރާތް   ޖަވާބެއް   މިނިސްޓްރީން  އެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ  އެ  ހުށަހަޅައި  ލިޔުމުން  މިނިސްޓްރީއަށް  އެ  ހުށަހެޅި 

  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ   އަދި  ކުރުމެއްނެތި  ސުވާލެއް   އެއްވެސްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ    ބެހޭގޮތުން  އެކަމާ  ،އިނުދެއްވަ

  ާޤނޫނާ   ބޭރުން  ހަމަތަކުގެ  އިންސާފުގެ  ޢަދުލު  ވަކިކުރުމަކީ  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިއަކަށް  ނުލައި   ދިނުމަކާ  ފުރުަޞތެއް

ފަރާތް  ޚިލާފަށް ހުށަހެޅި  ފަރާތުން ވަކިކުރުމެ  ވަކިކޮށްފައިވާ   ވަޒީފާއިން   މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށް  އް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަފރާތް މަްއަސލަ ހުށަހެިޅ  ،އެޭދ ގޮތް ކަމުގައި ބުެނފައިވަނީ ންަފރާތު މި މަްއސަލަިއގައި މައްަސލަ ހުށަހެޅި .2

  ވަޒީފާއާބެހޭ ،  ނުލައި  ާޤއިމުކުރުމަކާ   ދުލުވެރިކަންޢަ  އިޖުރާއީ   ، ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫޢީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

  މީހެއްކަމުގައި   ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން ކީފަރާތަމައްސަލަ ހުށަހެޅި   ށް ކަނޑައަޅައި،ކަމަ   ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާއި

  ލިބެންވާ   ހަމައަށް  ދަކުރުމާ ޢާ އި  ބުރާނއަ  އަލުން  އަށްވަޒީފާ   ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ލުމަށާއި،ނުބެ

  ވަކިކުރުމުގެ   ޒީފާއިންވަ   ކުއްލިއަކަށްއި،  ދިނުމަށާށް ފަާރތަމަްއސަލަ ހުށަހެޅި   އެއްފަހަރާ  ކީއެ   ތްތައްޢިނާޔަ  މުސާރައާއި

  އެއްފަހަރާ   އެކީ(  ރުފިޔާ   ހާސް  ފަންސާސް)  .ރ50,000/-  ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ  ގެއްލުމުގެ   ލިބުނު  ސަބަބުން

 ކަން ފާަހގަކުރެެވެއވެ.ނަގައިދިުނމަށް

  ަވޒާީފއާބޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ   ަލަމްއަސ  ގުޮތްނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .3

ްނ،  ުރުކުރުމަޒަނ  ކްަނކަަމްށ  ބާަޔްނޮކށަްފިއާވ  ަގިއ'  ފުޯމ  ުހށެަހިޅ  ަޖާވުބ  ަމްއސަަލިއެގ'   ަފިއާވުހށެަހިޅ  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ 

  ާދިއާރެގ  ިޞްއީޙ  އީެހަގިއ  ަޞާޚްއ ަފްނުޑެގ ަޒކުާތ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ވަޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ

  ޯޕސްްޓްގެރުޖޭއްޓ  ުޔިނަވރސީިޓއްިނ  ާވްނ ްބްޓިރ  ނޭޕްާލެގ  ، ޮގުތްނ  ތްަމީރްނުކުރުމެގ  ޮޑްކަޓުރްނ   ްސެޕޝިަލްސްޓ

  ިމިންސްޓީރ   ަފާރާތިއ  ެހިޅުހަށ  ަމްއސަަލ  ުކުރަމްށ  ުފރަިހަމ  ޯކްސ(  ީޑ. ެއްމ)   ްޕެރްކިޓަޝރްސ  ެޖެނރްަލ  ެފްނަވުރެގ

  ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ެދޭވ  ަތްމީރުނ   /   މުީހްނ   ެދޭވ  ަތްމރުީނ"   ޮސިއުކެރުވުނ  2015  އްޭޕރްިލ  22  ެދމުެދ  ހްެލްތާއ  އްޮފ
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  ަކަމްށ "  ެއއަްބްސުވްނ  ޚުިދަމްތުކުރުމެގ  އޮފަީހްށ"   ފުަހްނ   ީމެގ" ) ެއްއަބްސުވްނ  ޚުިދަމްތުކރުުމެގ  އޮފަީހްށ  ުމަވްއޒުަފްނ

  ެތޭރަގިއ  ުދވުަހެގ  މްަސ(  ެއެކްއ )   1  ެވެގްނ ިގަނ  ެފށެިގްނ  ާތރުީޚްނ   ުކާރ   ުފރަިހަމ  ންިނާމ  ޯކްސ  ދުަށްނ   ެގ(  ުބނަެފިއާވ

  ުކުތމްަށިނ  ވަޒާީފައްށ  ައޮތޅެުތެރައްށ  ުހިރޮގުތްނ  ހަާލުތ  ިދިރުއުޅުމެގ  ، ޖޭެހިއުރ  ިރޕްޯޓުކަރްނ  ިމިންސްޓީރައްށ

  ަމްއސަަލ  ، އުެދުމްނ  ިމިންސްޓީރަގިއ  ަފްސޮކށިްދުނަމްށ  ުޑޮބްނ   ުމއަްދަތްށ  އަަހުރެގ(  ެއކްެއ)   1  ުބެނ  ުއުޒުރެވިރާވަކަމްށ

  ޮއަގސްްޓ  01)   ުމއްދަތްަށ  އަަހުރެގ(  ެއެކްއ )   1  ގޮތްަށ  ލޭިބ  ަމްސ  އުިތުރ  ުވެރްނ  ުމއަްދތްަށ  އުެދުނ  ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ

  ، ެއްނުގުމްނ   ުކުރަމްށ  ރޯިޕްޓ   ިމިންސްޓީރއްަށ  ަހަމުވުމްނ  ުމއަްދުތ   ެއ   ، ަފްސުކުރާމެއުކ  ޮބްނުޑ (  ިނޔަލްަށ  ެގ   2019

  ިލބެިދޭވޮގަތްށ   ތެަކްއ  އަަހުރ  ިގަނ  ަމިތްނ  އެކިފަަހުރ  ުކުރަމްށ  ިރޯޕްޓ   ، ާއިއ  ރޯިޕްޓކޮށަްފއުިނާވީތ  ިމިންސްޓީރައްށ  ެއ

  ، ރޯިޕްޓކޮށަްފިއުނާވީތ   ިމިންސްޓީރައްށ  ިދނަުމށްފުަހެވްސ  ިއްނާޒުރ  އިަދ  ނަސަޭހްތެތިރެވ  ، ާއިއ  ިދުނަމށްފުަހ  ުފުރަޞުތ

  ިމިންސްޓީރިއްނ   ުމއަްދުތ   ެއ  ަހަމެވ   ުމއަްދުތ  ެދްއވަާފިއާވ   ިމިނސްްޓީރިއްނ  ަމަސްއަކްތުކުރމްަށ  ޮހްސިޕޓުަލަގިއ

 ަމާށިއ، ުގިޅެގްނަކ  ެއނުްގާމ  ެންތަކމްަށ  ިއުތުރޮކށެްދެވްނ

  އްޮފ   ިމިންސްޓީރ  ުކުރަމްށަތްމީރުނ  ޮޑްކަޓުރްނ  ްސެޕޝިަލްސްޓ  ާދިއާރެގ  ިޞްއީޙ  އީެހަގިއ  ާޚްއަޞ  ަޒާކތަުފްނުޑެގ

  ، ުގިޅެގްނ  އިޢާުލާނ(  2015  ެއްޕރްީލ  02)   166-Schol/166/2015/35 (IUL)  ަނނަްބުރ  ެއިޑުއޭކަޝްނެގ

  ޯކްސ(  ީޑ . ެއްމ)   ްޕެރކިްޓަޝަނރްސ  ެފްނވުަރެގ ެޖެނރްަލ  ޯޕްސްޓްގެރުޖއްޭޓ  ުޔިނަވރސީިޓިއްނ  ްޓިރްބާވްނ   ޭނޕްާލެގ

  ަބޔްާނުކެރުވުނ ުހށެަހޅަިކަމާށިއ، ިއސެްވ ަގިއ ޯފުމ  2015 ެއްޕރްީލ  06 ަފާރްތ  ުހށަހިެޅ ަމްއސަަލ ުފރަިހަމުކުރަމްށ

ަމަސްއަކްތ  ައޮތުޅެތޭރގިައ  ހުެދުމަގިއ  ސެލްެކަޝްނ  ޯކްސަތަކްށ  ، އިޢާުލުނަގިއ   ޮޑްކަޓުރްނންަށ  ުކަރްއާވ  މާިހުރ 

  ިކަޔާވ  ަދިރަވުރްނ  ިލޭބ  ުފުރަޞުތ  ާހސްިލ ުކުރަމްށ  ަތއީުލްމ  ަމީތ  ަދުށްނ  ްސކަޮލރިޝްޕެގ  ، ިއްސަކނެްދޭވެނަކާމިއ

  ޮބްނުޑުކެރޭވެނަކމްަށ   ުކުރަމްށ   ޚުިދަމްތ  ުދވުަހ  އަަހުރ  ( ފެަހްއ )   5  ޮހްސިޕޓްަލަތުކަގިއ  އޮަތުޅެތޭރ   ، ިންނުމަމށްފުަހ

  ަފާރަތީކ   ެއ  ، ބާަލިއުރ  ޯފމްަށ  ހުށެަހިޅ  ުގިޅެގްނ  ެއ އިޢުލާާނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކަމާށއި، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ 

  އާަދުކާރ  ަމާޤުމ  އިޮފަސރެގ  ެމިޑކްަލ  ެގޮހްސިޕޓުަލ  ީރަޖންަލ  ުއނގާޫފުރ  . ރ   ެފށެިގްނ  ިއްނ  2014  ެއްޕރްީލ  30

.  ރ   ުކުރަމްށ  ުފރަިހަމ  ޯކްސ  ަދުށްނ  އިޢާުލުނެގ  ެދްނެނުވުނ   ިއްސެވ  ަފާރެތްއަކަމްށ ފަާހަގޮކށަްފިއާވ ކަަމާށިއ، އިަދ

 ުހށެަހޅަިފިއާވަކަމށިާއ،   ިލުޔެމްއ  ބާަޔނުްކާރ  ންެތަކަމްށ   އުިޢިތާރެޒްއ  ެގޮހްސިޕޓުަލ  ުއނގާޫފުރ ީރަޖންަލ



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
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  އިޢާުލުނެގ  ކެުރުވުނ  ުކުރމްަށަތްމީރުނ  ޮޑްކަޓުރްނ   ްސެޕޝިަލްސްޓ   ާދިއާރެގ  ިޞްއީޙ  އީެހަގިއާޚްއަޞ    ަޒާކތަުފްނުޑެގ

  ( ީޑ . ެއްމ)   ްޕެރކިްޓަޝަނރްސ  ެޖެނރްަލ  ެފްނަވުރެގ ޯޕްސްޓްގެރުޖޭއްޓ  ޔުނަިވރިސީޓިއްނ  ްޓިރްބާވްނ  ޭނޕްާލެގ ަދުށްނ

  . ރ   ުމއަްދަތްށ   ުފރަިހަމުކާރ  ޯކްސ   ، ުގިޅެގްނ   ލުިބާމ  ަފާރަތްށ   ިޅ ުހށެަހ  ަމްއސަަލ  ުފުރަޞުތ  ުފރަިހަމުކުރުމެގ  ޯކްސ

  ިދުނމްަށ   އީެހެއްއ  ަފިއާސެގ  ެއްއަވުރ  ުމާސަރާއިއ  ަމާޤުމެގ  އިޮފަސރ   ެމިޑކްަލ  ެގޮހްސޕިޓުަލ  ީރަޖންަލ  ުއނގާޫފުރ

  ުމއަްދުތަގިއ   ުފރަިހަމުކާރ  ޯކްސ  ެފިށގްެނ  ިއްނ  2015  ޭމ  10،  އުެދުމްނ  ާރްތަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފ  ިމިންސްޓީރަގިއ

  ީރަޖންަލ  އުނގާޫފުރ  . ރ   ެއަކްނ  ިންނަމިއ  ިމިންސްޓރިީއްނ  ިދުނަމްށ  އީެހ  ަފިއާސެގ  ެއްއަވުރެގ  ުމާސަރާއިއ

 ާވަކަމާށއި، އްަނގަާފިއ  ޮހްސިޕޓަަލްށ

  ޚުިދަމްތުކުރުމެގ  އޮފަީހްށ   ޮސިއުކެރުވުނ  ަގިއ  2015  ްލްޕީރެއ  22  ެދމުެދ  ިމންިސްޓީރާއ  ަފާރާތިއ  ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ

  ުދވުަހެގ   ަމްސ  ( ަހެއްއ )   6  އަަހާރިއ(  ހެަތްއ)   7  ، ުފރަިހަމުކުރަމށްފުަހ  ްޕޮރްގާރްމ  ަތްމީރުނ   ، ަދުށްނ  ެއްއަބްސުވުމެގ

  ޚުިދަމްތުކުރމްަށ   ަތެނއަްގިއ  ަހަމަޖްއާސ  ިމންިސްޓީރިއްނ  ުނވަަތ  ޮހްސިޕޓްަލ  ީރޖަންަލ  ުއނގާޫފުރ  . ރ   ުމއަްދަތްށ

ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ    ޯކްސ   ަފާރްތ   ހުށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ، ޮއްތިއުރ   މެިހްނ  ަކްނ ަމާށިއ،  ެއއަްބްސވަެފިއާވަކ  ަމްއސަަލ 

(  ޮހްސިޕޓްަލ   ުހުޅމެާލ  މާިހުރެގ )   ޮހްސިޕޓްަލ   އަާސނަްދ  ުހުޅމެާލ  ައިއްސ  ިދވިެހާރްއެޖ  ެއނުބިރ   ުފރަިހަމުކުރަމށްފުަހ

  ައތުޮޅެތެރއްަށ   ުހިރޮގތްުނ  ހަާލުތ   ިދިރުއުޅުމެގ  ، ުބެނ   ަހަމޖެހަިފިއާވަކަމްށ  ަވޒާީފ  ެއ  ުކިރމަތާިލ  ަވޒާީފައަކްށ  ެގ

  މާިހުރެގ)   ހްޮސިޕޓްަލ  ާއަސނަްދ   ުހުޅމެާލ  ޮބްނުޑ   ޚުިދަމްތުކަރްނޖޭެހ   ، ުއޒުުރެވިރާވީތ  ކްުނެނުވަމްށ ިނ  ަވޒާީފައްށ

  ިމިންސްޓީރަގިއ   ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތަގިއ    2018  ޫޖްނ  7  ބަދުަލޮކށިްދުނަމްށ  އްަށ(  ޮހްސިޕޓްަލ  ުހުޅމެާލ

  17  ެއްނުގަމްށ  ުކރްިނ ެގ  2018ޫޖްނ   21  ާތރެީޚްއ ުކެރްއޭވެނ  ޚުިދަމްތ  ތޭެރަގިއ  ައތުޮޅ  ަފާރަތްށ   ެއ  ، އުެދުމްނ

  ިމިންސްޓީރައްށ   ަފރްާތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އިަދ  ަކަމާށއި، ައްނގަާފިއާވ  ަފާރަތްށ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަގިއ  2018  ޫޖްނ

  ަމްއސަަލ  ުކެރވެޭނަކަމްށ  ޚުިދަމްތ  ައޮތުޅެތޭރަގިއ  ގިައ  2019  ޖަުލިއ  1  ، ިސީޓިއްނ  ޮފުނިވ  ަގިއ  2018  ޫޖްނ  21

  އަަހރެުގ (  ެއެކްއ)   1  ، ރާިޢޔްަތޮކްށ   ަކްނަކަމްށ  އުެދުނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލަމށިާއ،  ައްނގަާފިއާވަކ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ

  އޮފަީހްށ   ހަަމުވުމްނ  ުމއަްދުތ   ެއ   ، ަފްސުކުރާމެއުކ  ޮބްނުޑ (  ިނޔަލްަށ  ެގ   2019  ޮއަގސްްޓ  1)   ުމއަްދަތްށ 

  ޮއަގްސުޓ   01  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ރޯިޕްޓކުުރަމްށ  ިމިންސްޓީރއްަށ  ަދުށްނ  ެއއަްބްސުވުމެގ  ޚުިދަމްތުކުރުމެގ



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
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  ިމިނސްްޓީރިއްނ   ޮހސިްޕޓަލްަށ  ާތީރުޚަގިއ  ެއ   މަޢުލާޫމުތ  ެނުވުނެދްނ  ިއްސެވ   ަކަމށިާއ، ައްނގަާފިއާވ  ަގިއ   2018

  ުމއަްދަތކްަށ   ިއުތުރ  ަގިއޮހްސޕިޓުަލ  ަފާރްތ   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ޮއްތިއުރ  މެިހްނ  ަކްނަމާށިއ،  ިހްއާސޮކށަްފިއާވަކ

  ޚުިދަމތުްކުރުމެގ   ަފާރތީަކ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ، އުެދުމްނ  ޮހްސިޕޓުަލްނ   ުހއަްދައަކްށ   ިމިންސްޓީރެގ   ަމަސްއަކްތުކުރަމްށ 

  ީރަޖންަލ  އުނގާޫފުރ  . ރ   ުމއަްދަތްށ  ުދވުަހެގ  ަމްސ(  ަހެއްއ)   6  އަަހާރިއ(  ހެަތްއ)   7  ، ަދުށްނ  ެއްއަބްސުވުމެގ

  ައްޕްގޭރްޑ   ޮހްސިޕޓަަލީކ  ީރަޖންަލ  ުއނގާޫފުރ  . ރ   ، ަފާރެތްއަކާމިއ  ުކެރވަިފިއާވ  ުކުރަމްށ   ުދމްަތިޚ  ޮހްސިޕޓަަލްށ

  . ރ   ، އުިތުރވުަމނާްދީތާއިއ  އަދުަދ  މުީހްނެގ  ހޯދަުމށާްދ  ޚުިދމްަތ  ޮހސިްޕޓަަލްށ   ެއ  ، ޮހްސިޕޓަަލަކްށވަެފިއ   ުކެރެވުމނާްދ

  ގަޮތްށ   އުެދުނ  ޮހްސޕިޓަލްުނ  ުހުޅމެާލ  ، ޭބުންނާވީތ   ަޝެންއިފީޒ  ިއަމރެޖްނީސ  ޮހްސިޕޓަލްަށ  ީރަޖންަލ  ުއނގާޫފުރ

  . ރ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެފިށެގްނ  ިއްނ  2019  ޮއަގްސްޓ  01  އިަދ  ، ނެތަްކަމާށިއ  ޮކށެްދެވްނ  ިއުތުރ  ުމއަްދުތ

 ަކަމާށިއ، އްަނގަާފިއާވ  ުކުރަމްށ  ޚުިދަމްތ   ޮހްސިޕޓަަލްށ   ީރަޖންަލ  ުއނގާޫފުރ

  ްލ ްޕީރެއ އަަހުރެގ  ަވަނ   2018  ަދުށްނ  ެއއްބްަސުވުމެގ  ޚުިދަމްތުކުރުމެގ  ވަެފިއާވ  ަފާރާތެއުކ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  ހަާލުތ  ިދިރުއުޅުމެގ  ، ުކުރަމށްފުަހ  ުފރަިހަމ  ޯކްސ  ، ަބޔްާނޮކށަްފިއަވިނކްޮށ  ިރޕޯޓުްކުރަމްށ  ިމިންސްޓީރައްށ  މުަހަގިއ

  ަފްސުކުރމްަށ   ބްޮނުޑ  ިނޔަަލްށ   ެގ  2019  ޖަުލިއ  1  ، ުއުޒުރެވިރާވީތ   ކުުތމްަށިނ  ަވޒާީފއްަށ  އޮަތުޅެތެރއްަށ  ުހިރޮގުތްނ

  ާތރަީޚްށ   ެއ   ، ަފްސުކުރަމށްފުަހ  ިނޔަލްަށ   ެގ   2019  ޮއަގސުްޓ   01  ޮބްނުޑ   އަެފރުާތެގ  ިމިނސްްޓީރްނ  ، އުެދުމްނ

  ަބުރ ްނ ެސްޕެޓ  1  ، ިރޯޕްޓކޮށަްފިއުނާވިއުރ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ، ެއްނުގުމްނ  ިރޕްޯޓުކުރަމްށ  ިމިންސްޓީރައްށ

  ަމްއސަަލ  ، ދަީފއާިވިއުރ  ިމިންސްޓީރިއްނ   ފުުރަޞުތ  ެދަވަނ   ރޯިޕްޓުކުރމްަށ  ިމިންސޓީްރައްށ  ިނޔަލްަށ   ެގ   2021

  ަބުރ ޮއްކޫޓ  6  އިަދމާަށިއ،  ިރޕްޯޓޮކށަްފިއުނާވަކ  ިމިންސްޓީރއްަށ  ެވްސ  ާފިއުތިވިއުރ  ުމއަްދުތ   ެއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ

  ުފުރަޞުތ   ިއޚިްތާޔުރކުުރުމެގ  ޮހްސިޕޓެަލްއ  އެެހްނ  ެގައތުޮޅެތޭރ  ، ުކުރުމްނ  ިރޕްޯޓ  ިމިނސްްޓީރައްށ  ނިޔަަލްށ  ެގ  2021

  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ގުޮތަގިއ  ަނޭޞަޙެތްއެގ   ިލޔުުމނޭްދ  ިމިންސްޓީރިއްނ   ުފުރަޞުތ  ަނަވތްިނ  ފަާހަގޮކްށ   ޮއްތަކަމްށ 

  ިމިންސްޓީރައްށ   ުކިރްނ   ެގ  2021  ަބުރްނޮނެވ  01  ، ަޢމުަލުނުކުރުމްނ  ަނޭޞޙަަތްށ   ެއ  ިދުނުމްނ   ަފާރަތްށ

  ުހުޅމެާލ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ދަީފިއާވިއުރ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުފުރަޞުތ  ފުަހ  ، ިރޯޕްޓުކުރަމްށ 

  ، ވިީހނުދ  ަކަމްށްށ ުމއަްދަތ   ަފްސޮކށްދަީފިއާވ  ުމއަްދުތ  ޮބްނުޑެގ  ިމިންސްޓީރްނ  ުކރީަނ  ަމަސްއަކްތ  ޮހްސިޕޓުަލަގިއ



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 
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  ެގ   2021  ަބުރްނެސޕެްޓ   23  ، ަހަމވަެފިއުވުމްނ  މާިހުރ  ުމއަްދުތ   ެދްއވަާފިއާވ  ޮހސިްޕޓަަލްށ  ުހުޅމެާލ  ިމިންސްޓީރްނ

  ަފާރތްަށ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ   ންެތަކމްަށ  އިތުުރޮކށެްދެވްނ  ުމއަްދުތ   ުކުރުމެގ   މަަސްއަކްތ  ޮހްސޕިޓުަލަގިއ  ުހުޅމެާލ  ފުަހްނ

  ، ަވިކުކެރުވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ޮހްސިޕޓްަލެގ  ުހުޅމެާލ  ަފާރްތ   ެއ  ، ގަާފިއާވީތައްނ  ގިައ  2021  ެސްޕެޓމަްބުރ  21

  ެއ   ، ާފިއުތެވ  ުމއަްދުތ  ަކނަޑައޅަާފިއާވ   ުކުރަމްށ  ަމަސްއަކްތ   ޮހްސިޕޓްަލަގިއ  ުހުޅމެާލ  ަފާރްތ  ެއ  ިމިންސްޓީރްނ

 ަމާށއި، ަމިތްނަކ  ަހަމަތުކެގ  ާޤޫނީނ  އިަދ  ަޝރީުޢ  ، ިއުތުރކޮށްދަީފިއުނާވީތ  ުމއަްދުތ

  ިމިންސްޓީރްނ   ިނޔަަލްށ  ެގ  2019  ޖަުލިއ  01  ގިައ  2018  ޫޖްނ  21  ަފާރްތ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ، ިއުތުރްނ  ީމެގ

  ިދުނުމްނ   ްނަކްނީޤަޔ   ފާަށެނަކުމެގ   އާަދުކަރްނ  ަވޒާީފ  ައތުޮޅެތޭރަގިއ   ަފްސޮކށެްދއުްވުމްނ  ުމއަްދުތ   ޮބްނުޑެގ 

  ޮހްސިޕޓުަލަގިއ   ުހުޅމާލެ   ، ަފްސުކުރަމށްފުަހ  ނިޔަަލ  ެގ  2019  ޮއަގްސުޓ  01  ުމއަްދުތ   ޮބްނުޑެގ  ިމިންސްޓީރްނ

  ރޯިޕްޓުކުރމްަށ   ިމިނސްްޓީރައްށ  ަގިއ   2019  ޮއަގްސުޓ   01  ، ަހަމެޖްއުސާމެއުކ  ގްޮތ   ުކެރޭވެނ   ަމަސްއަކްތ

  2021  ޮއަގްސުޓ  06  ާފިއުތެވ  ުމއަްދުތ  ެގ  2021  ަބުރްނެސޕެްޓ  01  ާފިއުތެވ  ާތީރްޚ   ެއ  ، ގަާފިއީވަނަމެވްސައްނ

  ބުަރ ްނ ެސޕެްޓ  23  ުމއަްދުތ   ުކާރ  ަމަސްއަކްތ  ޮހްސިޕޓުަލަގިއ  ުހުޅމެާލ  ާފިއުތެވ  ުމއްދުަތެވްސ  ެއ  ެދިވ  ުމއަްދުތ  ެގ

  ަފރްާތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ   ާފިއުތވަެފިއާވިއުރެވްސ  ުމއަްދުތ  ެގ   2021  ަބުރްނނެޮވ  01  ، ަހަމެވ  ައްށ   2021

 ަމާށިއ، ރޯިޕްޓކޮށަްފިއނާުވަކ  ިމިންސްޓީރައްށ

ރ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ެއްއަބސްވަެފިއާވ  ޚުިދަމްތ   ޮހްސިޕޓަލްަށ  ީރަޖންަލ  ުއނގާޫފުރ  . ަފާރތް    ުމއަްދުތ   ުކުރަމށް 

  ަމަސްއަކްތ   ުހުޅމެާލ ޮހސިްޕޓަލަުގިއ  އުިތަރްށ   އަެފާރތްަށ  ، ަހަމވަެފިއާވީތ  ުމއަްދުތ  ަފްސޮކށަްފިއާވ   ިމިންސްޓީރިއްނ

ަމްއސަަލ  ަހިއިސްއަޔެތްއ  ާޤޫނނީ   އިަދ  ަޝރީުޢ  ުކުރުމެގ   ިމިންސްޓީރިއްނ   ަފާރަތްށ   ެހިޅުހަށ  ންެތަކަމާށއި، 

ިރޯޕުޓުކުރުމްނ  އަެފާރްތ  ، ަވޒާީފ  ެއްއަބްސވަެފިއާވ  ަހަމެޖްއުސަމްށ   ، ަހަމޖިެހެގނާްދެނަކަމާށިއ   ިމިންސްޓީރައްށ 

އުިތަރްށ   ޞްިއީޙ  ައޮތުޅަތުކެގ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ   ަޚރުަދކްޮށެގްނ   ަފިއާސިއްނ  ަރްއޔުިތްނެގ   ަހރަުދާނުކުރަމްށ  ިނާޒމު 

  ަރްއިޔުތނެްގ   ިއޚާްލްސެތިރކާަމެއުކ  އީޮތ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ަތްމީރުނޮކށަްފިއާވީތ   ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ަމްއސަަލ

   ، ެއނުބިރ ުގުޅްނަކމަށިާއ  ަވޒާީފައްށ  ަސުރާކުރެގ  ިދވިެހ  ޚުިދަމުތަގިއ



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 

                                             

 

31 ގެ 9 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:  
 

 

  ޚުިދަމްތކޮށިްދުނުމެގ   އޮފަީހްށ  ަފާރަތީކ  ެއ  ، އެދަިފިއާވިއުރ  ަދޮކށިްދުނަމްށާޢިއ  ަވޒާީފ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  ާވްނ ްބްޓިރ  ނޭޕްާލެގ  އީެހަގިއ  ާޚްއަސ  ަޒާކތަުފްނުޑެގ  މުަހަގިއ  ްލްޕީރެއ  އަަހުރެގ  ަވަނ  2018  ަދުށްނ  ެއްއަބްސުވުމެގ

ަމުކުރަމށްފުަހ،  ޯކްސ ފުރަިހ  ( ީޑ. ެއްމ)   ްޕެރްކިޓަޝރްސ  ެޖެނރްަލ  ެފްނަވުރެގޯޕްސްޓްގެރޖޭުއްޓ    ުޔިނަވރިސީޓިއްނ

  ުފރަިހަމުކުރަމްށ  ބްޮނުޑ   ުދވަަހްށ   ަމްސ(  ަހެއްއ)   6  އަަހާރިއ (  ަހެތްއ )   7  ަގިއްސޕިޓުަލޮހ  ީރަޖންަލ  ާފުރުއނޫގ  . ރ 

  ޖަުލިއ   01  ރާިޢަޔްތޮކްށ  ޙަާލަތްށ   ިދިރުއުޅުމެގ  ަފރާތެުގ  ެއ  ، ިއާށަފާރެތްއަކަމ  ުކަރްނޖޭެހ  ިރޕްޯޓ  ިމިންސްޓީރައްށ

  އުިތަރްށ  ުވެރްނ ުމއަްދތްަށ އެދަިފިއާވ ަފާރުތްނ ެއ ، ިއާށއުެދުނަކަމ  ފްަސޮކށެްދްއުވަމްށ ޮބްނުޑ  ނިޔަަލްށ ެގ 2019

  ަފްސޮކށިްދްނ   ބްޮނުޑ  ެއ  ، ިއާށަފްސޮކށްދަީފިއާވަކަމ  ޮބްނުޑ   ިމިނސްްޓީރްނ   ނިޔަަލްށ  ެގ  2019  ޮއަގްސުޓ   01

  އަެފާރަތްށ   ، ދަީފިއާވިއުރ  ިމިންސްޓީރްނ  ުހއަްދ  ެގުކރުުމ  ަމަސްއަކްތ  ަގިއޮހްސިޕޓުަލ  ުހުޅމެާލ   ަފާރަތްށ  ެއ  ުމއަްދުތަގިއ

  ަހަމެޖްއުސަމްށ  ކްަނަކްނ   އާިދީރ  ަވޒާީފެގ  ެގޮހްސޕިޓުަލ  ީރަޖންަލ  ުއނގާޫފުރ  . ރ   ެއްއގަޮތްށ   ެއްއަބްސުވާމ

  ަފާރަތަކްށ   ިރޯޕޓޮްކށަްފިއާވ  ިމިންސްޓީރައްށ   ، ެއްނުގުމްނވްެސ  ާތީރޚަުތުކަގިއ  ެއ  ިރޕްޯޓުކުރަމްށ   ިމިންސްޓީރައްށ

  ުމއަްދތްަށ   ަފްސކޮށްދަީފިއާވ  ބްޮނުޑ  ަފާރްތ   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަގިއޮހްސިޕޓުަލ  ުހުޅމެާލ  ިމިންސްޓީރްނ   ، ުނާވީތާއިއ

  ުދުރުކެރވަިފިއާވ  ަމަސްއަކތްުނ  ެގޮހްސިޕޓުަލ  ހުުޅމެާލ  ، ކޮށްދަީފިއުނާވީތުރިއުތ  ުމއަްދުތ  ދަީފިއާވ  ުކުރަމްށ  ަމަސްއަކްތ

  ަޝރީުޢ  ޭދްނޖޭެހ  ައނުބާރ   ަވޒާީފ  ޮހްސިޕޓުަލްނ   ުހުޅމެާލ  ަފރަާތްށ   ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ޙާލުަތަގިއ  ިމ   ، ަފާރެތްއަކުމްނ

  ަހަމެއްއ  ަނަގއޭިދްނޖޭެހ  ބަދެަލްއ   ެގއުްލުމެގ  ަފރަާތްށ   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލއިަދ    ަމާށއި، ަހަމެއްއންެތަކ  ާޤޫނީނ  އިަދ

 ަމާށއި، ެންތަކ

  ެއ   ، ބާަލިއުރ  މާުޢމާަލތަްތަކްށ   ިމިނސްްޓީރެގ  ަފާރާތިއ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ   ، ެއއްބްަސުވަމާށިއ  ޚުިދަމްތުކުރުމެގ  އޮފަީހްށ

  ޮބންޑެުގ   ަދުށްނ   ެއއަްބްސުވުމެގ  ވަެފިއާވ  ަފާރުތްނ  ެއ  ، ުމއަްދަތީކ  ަމަސްއަކްތުކިރ   ަގިއޮހްސޕިޓުަލ  ުހުޅމެާލ  ަފާރުތްނ

  . ރ   ަޢމުަލޮކްށ  ދަށްުނ  ެއްއަބްސުވުމެގ  ެއ   އީޮތ  ަފރާތްަށ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ނާުވީތ  ުމއަްދަތކްަށ  ުގޭނެނ   ުމއަްދުތ

  ުދވަަހްށ  ަމްސ(  ަހއްެއ)   6  އަަހާރިއ(  ަހެތްއ )   7  އާަދުކަރްނޖޭެހ  ަފާރުތްނ  ެއ  ޮހްސިޕޓްަލަގިއ  ީރަޖންަލ  ުއނގާޫފުރ

  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަދުށްނ   ެއްއަބްސުވުމެގ   ްތކުުރުމެގޚުިދަމ  އޮފަީހްށ ަމާށިއ، އެެހްނަކުމްނ  ުފރަިހަމުކުރްނަކ  ޮބްނުޑ 

  ަމަސްއަކްތ  ަގިއޮހްސިޕޓުަލ  ުހުޅމެާލ  ުމއަްދަތްށ   ަފްސޮކށްފިައާވ  ިމިންސްޓީރްނ   މުއަްދުތ  ޮބްނުޑެގ   އާަދުކަރްނޖޭެހ  ަފާރްތ



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 
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  ކޮށޭްދްނ   ިއުތުރ  ުމއްދުަތ  ެއ  ިއުތރްަށ  ިމންިސްޓީރްނ  އިަދ  ، ދަީފިއާވީތ  ިމިންސްޓީރްނ  ުފުރަޞުތ  ުކުރުމެގ

  ެނެރޭވެނ   ޮހްސިޕޓުަލގެ ަމސްައަކަތްށ   ުހުޅމެާލ   އުިތރްަށ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޙަާލުތަގިއ   ިމ  ، ިއްނާކުރުކާރީތ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަަގކުރެެވއެވެ.ަހަމެއްއެންތަކަމށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ާޤޫނީނ

ބުނެފައިވަނީ  މައްސަލަ .4 އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތުން  ހުޅުމާލެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ރައްދުވި   ހޮސްޕިޓަލްގެ  ފަރާތް 

  ޑޮކްޓަރުން   ސްޕެަޝލިސްޓް  ދާއިރާގެ  ިޞއްޙީ  އެހީގައި   ަޞއްޚާ  ޒަކާތުފަންޑުގެ  ،ވަކިކުރެވުނީ  މަސައްކަތުން

 ޖެނެރަލް  ފެންވަރުގެ  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ޔުނިވަރސިޓީއިން  ޓްރިބްވާން  ނޭޕާލްގެ  ،ގޮތުން  ކުރުމުގެތަމްރީނު

  ލް ޕްރީ އެ  22  ދެމެދު  މިނިސްޓްރީއާ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ  ކޯސް(  ޑީ. އެމް)  ޕްރެކްޓިޝަރސް

 ތާރީޚުން   ފުރިހަމަކުރާ  ނިންމައި  ކޯސް  ދަށުން  ގެމުއެއްބަސްވު   ޚިދުމަތްކުރުމުގެ  އޮފީހަށް  ސޮއިކުރެވުނުގައި    2015

 ދިރިއުޅުމުގެ   ،ޖެހޭއިރު  ރިޕޯޓްކުރަން  މިނިސްޓްރީއަށް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަސް(  އެކެއް)  01  ގިނަވެގެން  ފެށިގެން

 މުއްދަތަށް   އަހަރުގެ(  އެކެއް)  1  ބުނެ  އުޒުރުވެރިވާކަމަށް  ކުތުމަށްނި  ވަޒީފާއަށް  އަތޮޅުތެރެއަށް  ހުރިގޮތުން  ހާލަތު

  01  އެދުނުގޮތަށް  ފަރާތުން  އެ  ،އެދުމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  މިނިސްޓްރީގައި  ފަސްކޮށްދިނުމަށް  ޑުބޮން

  ހަމަވުމުން   މުއްދަތު  އެ  ،ފަސްކުރުމާއެކު  ބޮންޑު (  ނިޔަލަށް  ގެ  2019  އޮގަސްޓު  01)  މުއްދަތަށް  އަހަރުގެ(  އެކެއް)

  އެކިފަހަރު   ކުރުމަށް  ރިޕޯޓް  ،ރިޕޯޓްކޮށްފައިނުވާތީއާއި  މިނިސްޓްރީއަށް  އެ  ،އެންގުމުން  ކުރުމަށް  ރިޕޯޓް  މިނިސްޓްރީއަށް

  ދިނުމަށްފަހުވެސް   އިންޒާރު   އަދި  ނަސޭހަތްތެރިވެ  ،އާއި ވިފައިވާތީދެ  ފުރުަޞތު  ލިބިދެވޭގޮތަށް  އަހަރުތަކެއް  ގިނަ  މަތިން

  ހަމަވެ   މުއްދަތު  ދެއްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރީން  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ހޮސްޕިޓަލުގައި  ،ރިޕޯޓްކޮށްފައިނުވާތީ  މިނިސްޓްރީއަށް

 ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ،އިކަނޑައަޅަ  ކަމަށް  އަންގާފައިވާތީ  ނެތްކަމަށް  އިތުރުކޮށްދެވެން  މިނިސްޓްރީން  މުއްދަތު  އެ

މައްސަލަ    މޭރުމުން  އެ  ،ކަނޑައަޅައި  ނެތްކަމަށް  ތަނެއް   ކުރާނެ  މައްޗަށް  ދައުލަތުގެ  އަމުރެއް  ފަދަ  އެދޭ  ފަރާތުން

ނަ  ޖަވާބު  މައްސަލައިގެ '  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާނިންމައިދިނުމަށްކަން   އަށް  ފޯމު'  ރުކުރުމުން  ޒަހުށަހެޅި 

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 ސާބިތުކުރުމަށް  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމާއެކު  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  މައްސަލައިގެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .5

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ހުށަހަޅާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް އަންނަނިވި
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އޮފަީހްށ   ަސރިވްސ  ިސވްިލ  ެދޭވ  ަތމީްރުނ  /   މުީހްނ   ެދޭވ  ަތްމީރުނ"  .5.1   ޚުިދމަތުްކުރުމގެ   ުމަވްއޒުަފްނ 

 ެގ ޮކޕީ.   " ެއްއަބްސުވްނ

  ެއްޕރީލް   166-Schol/166/2015/35   (02 (IUL)  ަންނަބުރ  ެއިޑުއޭކަޝްނެގ  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ .5.2

 އިޢާުލުނެގ ޮކީޕ. (  2015

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ިމިންސްޓީރ އްޮފ ެއިޑުއޭކަޝންަށ ހުށެަހިޅ "ްސކަޯލރިޝްޕ ެއޕިްލޭކަޝން ޯފުމެގ   .5.3

 ޮކީޕ. 

 ަގިއ ޮފުނިވ ސިޓެީގ ޮކީޕ.   2015ެއޕްރްީލ    16ހްެލަތށް  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ިމންިސްޓީރ އްޮފ   .5.4

( ެމޯމެގ  2015ޭމ    10)   23-TRD/URH/2015/59(MEMO)ިމިންސްޓީރ އްޮފ ހްެލުތެގ ަންނބުަރ   .5.5

 . ޮކީޕ

 ަގއި ޮފުނިވ ިސީޓގެ ކީޮޕ.   2018ޫޖން    07ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ިމންިސްޓީރ އްޮފ ހްެލަތށް   .5.6

( ިސީޓެގ  2018ޫޖްނ    17)   TRD/INDIV/2018/1193-23ިމިންސްޓީރ އްޮފ ހްެލުތެގ ަނނަްބުރ   .5.7

 ޮކީޕ. 

 ަގއި ޮފުނިވ ިސީޓގެ ކީޮޕ.   2018ޫޖން    21ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ިމންިސްޓީރ އްޮފ ހްެލަތށް   .5.8

( ިސީޓެގ  2018ޮއަގްސޓު    01)   TRD/INDIV/2018/1600-23ިމިންސްޓީރ އޮފް ހްެލުތެގ ަންނބުަރ   .5.9

 ޮކީޕ. 

( ިސީޓެގ  2018ޮއަގސުްޓ    01)   TRD/HMH/2018/13-23ިމިންސްޓީރ އްޮފ ހްެލުތެގ ަންނަބުރ   .5.10

 ޮކީޕ. 

( ިސީޓެގ  2019އްެޕރްީލ    04)   HMH-GOV/2019/0061ާއަސނަްދ ޮކްމެޕީނ ިލިމެޓްޑެގ ންަނަބުރ   .5.11

 ޮކީޕ. 

 ޮކީޕ. ( ސިޓެީގ  2019ޖަުލިއ    16)   TRD/HMH/2019/30-23ިމިންސްޓީރ އޮފް ހްެލުތެގ ަންނބުަރ   .5.12
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ަންނަބުރ  - ެއްނިޓ .5.13 ޮކިމަޝްނެގ  (  2020ޫޖން    22)   123-C1/23/2020/9(DRI)ޮކރްަޕަޝްނ 

 "މަޢޫުލާމާތިއ ިލެޔިކުޔާމިއ ަތކެތި ހުޯދަމްށ ޮފުނާވ ައުމުރ" ެގ ކީޮޕ. 

 ( ިސީޓެގ ކީޮޕ. 2020ޫޖްނ    29)   ES/123/2020/16-23ިމިންސްޓީރ އްޮފ ހްެލުތެގ ންަނބުަރ   .5.14

 ( ސީިޓެގ ޮކޕީ. 2021ޫޖްނ    20)   HMH/23/2021/23ުރ  ުހުޅމެާލ ޮހްސިޕޓްަލެގ ަނނަްބ .5.15

(  2021ޮއަގްސުޓ    05)   HRD(TRD)/HMH/2021/38-23ިމިންސްޓީރ އްޮފ ހްެލުތެގ ަނނަްބުރ   .5.16

 ިސީޓެގ ޮކީޕ. 

(  2021ޮއަގސުްޓ  10 ) HRD(TRD)INDIV/2021/1593-23ިމިންސްޓީރ އޮފް ހްެލުތެގ ންަނބުަރ   .5.17

 ިސީޓެގ ޮކީޕ. 

 ަގިއ ޮފުނިވ ސިޓެީގ ޮކީޕ.   2021ޮއަގްސުޓ    12ަފާރްތ ިމންިސްޓީރ އްޮފ ހްެލަތށް  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ   .5.18

ންަނަބުރ   .5.19 ހްެލުތެގ  އްޮފ  ޮއަގްސުޓ    HRD(TRD)/INDIV/2021/1727   (19-23ިމިންސްޓީރ 

 ( ިސީޓެގ ކީޮޕ. 2021

ންަނަބުރ   .5.20 ހްެލުތގެ  އްޮފ  (  2021ެސޕެްޓނަްބުރ    27)   L/INDIV/2021/2093-23ިމިންސްޓީރ 

  ުނުކުތމްަށ ަނޞަޭޙތެްތިރުވްނ" ެގ ކީޮޕ. "ަވޒާީފައްށ

( "ވަޒާީފައްށ  2021ޮއކޫްޓަބރު    21)   L/INDIV/2021/2415-23ިމިންސްޓީރ އްޮފ ހްެލުތެގ ަންނބުަރ   .5.21

 ުނުކުތަމށް ިއްނާޒުރ ިދުންނ" ެގ ޮކީޕ. 

 ( ިސޓެީގ ޮކީޕ. 2021ެސްޕޓްެނަބުރ    21)   HMH/PRIV/2021/85ުހުޅމެާލ ޮހްސިޕޓްަލެގ ަނނަްބުރ   .5.22

 ( ިލުޔުމެގ ޮކީޕ. 2021ޭމ    05ްޓީރ އްޮފ ހްެލުތެގ ަމސްައަކްތަތްއ" ) "ިމިންސ .5.23

 

ހެކިން   .6 ޝަފަހީ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިމިވާ 

 ގަކުރެވެއެވެ. ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތުދެވުނު ނަމަވެސް، ދެފަރާތުންވެސް ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަ



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
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ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއަކީ އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ   ށްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަމައް .7

ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ  

ސަބަބަކީ   ވާކަމާއި، އެާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި )ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙައްުޤ  އުފުލުމުގެ  ަޝކުވާ  ޙާލަތުގައި  ނުފެންނަ  ސަބަބެއްކަމަށް  ވަނަ    28އެކަށީގެންވާ 

މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން  

ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި    27ާޤނޫނުގެ    ކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެސާބިތުކޮށްދިނުމަ

ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ޢަލީ ަޝރީފް  ،އޮތުމުން

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ހި ދައުލަތުގެ ދިވެއޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި 

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

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރއް  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގންތޯ  ެއކީަށގްެނާވ ަސބެަބްއ  ުނަވތަ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނތޯ 

 (procedural fairness)އިަދ ިއޖާުރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  

 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ޭދ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، މޮިގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ

ފަދަ ޢަދުުލެވިރ ަސަބބަަކްށުވުމެގ   ުކ ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފ

ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  

ާފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކށް  ުމަވްއޒަަފުކ ަވީޒ  ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތއް  ބަަލްނޖެހޭ   ،ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ަވުތގެ  ކުޯޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއ

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

ްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަމިމ    މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުން، .9

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ، ަފިއޞާަލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓކިައ



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
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 procedural)އިަދ ިއުޖާރއީ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  މެދުވެރިވެގެން  

fairness)    ންނާއި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުާޤިއުމުކުރަމށްފުަހޯތ ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެއޮގުތްނ، މި ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ

މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ،  ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި

 ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ ައްނަނިނވި ަކނަްކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ހުށަހަޅާފައިވާ    ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށްއާއެކު    ފޯމު'  ހުށަހެޅި'މައްސަލަ    .  ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރުާތްނ9.1

( "ވަޒީފާ ދެއްވި ޗިޓް" 2018މޭ    31)  HMH/034/2018އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  

ލިޔުމަށާއި، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރު 

HR-2021/325  (08    ުލިޔުމަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  2021އޮގަސްޓ )ޖޫން    05

ށިގެން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގޮސްފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމާއި، މައްސަލަ  އިން ފެ  2018

ތިރީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ  ރ. )-/30,990މަހަކު  ޅި ފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  ހުށަހެ

ދިނުމަށް ( ދިހަހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާރ. )-/10,200ގޮތުގައި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ އާއި،  ރުފިޔާ(

 ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެނގެންއޮވެއެވެ. 

 HMH/2021/061 (25. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރު  9.2

 25( "ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް" އަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  2021ސެޕްޓެންބަރު  

 ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުގެ ގޮތުގައި، 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ޢަލީ ޝަރީފް   އަދި   ފޮނުއްވި   ހެލްތަށް އޮފް    މިނިސްޓްރީ   ގައި   2021ސެޕްޓެންބަރު    05  "ޑރ.  ގުޅިގެން  ޖަވާބެއް    ސިޓީއާއި 

މިނިސްޓްރީ   މަސައްކަތްކުރުމުގެ   މިހޮސްޕިޓަލުގައި   ، ދެއްވާފައިނުވާތީއާއި  މިހާރު    މުއްދަތު   ދެއްވާފައިވާ   ހެލްތުން   އޮފް   ހުއްދަ 

 އަންގަވާފައިވާތީ"   މިނިސްޓްރީން  އެ   ކަމަށް ނެތް   އިތުރުކޮށްދެވެން  އެދުމުން މުއްދަތު   އިތުރުކޮށްދިނުމަށް   މުއްދަތު   އެ   ހަމަވެފައިވުމުން 

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  /   މުީހްނ  ެދޭވ  ަތްމީރުނ" މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   . 9.3

ައށް ބާަލިއުރ، އެ    " ެއްއަބްސުވްނ  ޚުިދަމްތކުުރުމެގ  އޮފީހްަށ   ުމަވްއޒުަފްނ  ަސރިވްސ   ިސވްިލ  ެދޭވ   ަތްމީރުނ

ެއްއަބްސުވަމީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަތްމީރުނ ްޕޮރްގާރްމ )ޯޕްސްޓްގެރުޖއްޭޓ ިޑްގީރ ިއްނ ެޖެނރްަލ  



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 
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ުފރަިހަމުކުރަމށްފުަހ،   ިސވްިލ    05ްޕެރްކިޓަޝަނރްސ(  ިދވިެހ  ުމއަްދަތްށ  ުދވުަހެގ  އަހުަރ  )ފެަހްއ( 

ުދަގިއާވ ޮގުތެގ ަމިތްނ ރ. ުއނގާޫފުރ ީރޖަންަލ ޮހްސިޕޓްަލ ުނަވަތ މިިންސްޓީރ އްޮފ  ަސރިވްސެގ ަގާވިއ

  ާއ ހްެލުތ  އްޮފ  ިމިންސްޓީރ   ަފާރާތިއ   ެހިޅ ހަުށ  ަމްއސަަލހްެލުތ ިއން ަހަމަޖްއާސ ަތެންއގިައ ޚުިދމްަތުކުރަމށް  

  12ފަާހަގުކެރެވެއެވ. އިަދ ެއ ެއްއަބްސުވުމެގ  ވަެފިއާވ ެއްއަބްސުވެމްއަކްނ    2015  ޭއްޕރްިލ  22  ެދމުެދ

 ަވަނ ަންނަބރަުގިއ،   3ަވަނ ާމއާްދެގ  

ން  "ތަމްރީނުވަުމްށަފުހ، އްެއެވްސ މްުއަދަތަކްށ ޚިދަުމްތ ނުކާުރޮގަތްށ ތަމްރީނު ޕޮްރގްރުާމެގ ޖުުމަލ ައަގްށާވ ފިައސާއިާއ ޭއެގ ިއތުުރ

 ްއކުމުން، ތަމްރީނު  ކުރޭެވ ީމހްެއ ޫދޮކްށެލވިދާނެެއެވ." ައްށ ާވ ފިައާސ އްެއަފހާަރ ޮއީފަހްށ ެދ  25އަެއުގެގ % 

 ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަފާރުތްނ   . 9.4 ްޓަރިއިބއުނަަލްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ    2021ިޑެސްނަބުރ    05ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަގއި 

ަގިއ ިމިންސްޓީރ އްޮފ ހްެލތަށް ަމްއސަަލ    2021ސްެޕެޓނަްބުރ    05ިސީޓައްށ ބާަލިއުރ، އެ ިސީޓއީަކ  

 ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ޮފުނވަާފިއާވ ސީިޓެއްއ ަކާމިއ، ެއ ިސީޓަގއި،    

  ުކެރުވުނ  ޮބނުްޑ   ީރަޖންަލ ޮހްސިޕޓުަލަގިއ  ުއނގާޫފުރ. ރ   ައިއްސ  ްގެރުޖޭއްޓެވެގްނ  ަޚރުަދަގިއ  ެގަސުރާކުރ

  ަޝުއުގެވިރަކން   ޮހްސިޕޓުަލަގިއ ޚުިދަމތުްކުރުމެގ  ީރަޖންަލ  ުއނގާޫފުރ. ރ   ޮސިއކީުރ  ޚުިދމްަތުކަރްނ  ުމއަްދަތްށ

ަކަމާށއި،    ެއަބޮއްތ  ެވިރަކްނުޤަޝުއ  ުކުރުމެގަމަސްއަކްތ  ޮހްސިޕޓްަލަގިއ  ެއ  މާިހުރެވްސ  އިަދ  ޮއުތުމްނ 

  ، ބަދަލުވަެފިއާވީތ  ބަޮޑްށ   ަވަރްށ   ހަާލުތ  ިދިރުއޅުުމެގ  އެާދުވުނިއުރ  މެާލ  ްގެރުޖޭއްޓވެެގްނ  ަނަމެވްސަކަމާށިއ،  

ަކަމާށއި،  ުއުޒުރެވިރާވ   ިދުޔަމްށ  އާަދުކަރްނ  ަވޒާީފ   ރްާއެޖެތޭރަގިއ  މާިހުރެވްސ  އިަދ  ޭއުރެވްސ   މެިހްނެވ 

  ކިުރްނެވސް   ީމެގ   ުހއްދެަދްއާވޯތ  ޚުިދަމްތުކރުުމެގ  ަސރިވްސައްށ  ިސވްިލ  ޮހްސިޕޓުަލަގިއ  ުހުޅމެާލ

  ޮބނުްޑޮކްށެގްނ   ޚުިދަމްތުކުރމްަށ  ަސރިވްސައްށ  ިސވްިލ  ޮހްސިޕޓެަލްއަގިއ  ާރްއެޖެތރެޭގަކަމާށިއ،  ަދްނަނވަާފިއާވ

  ަވަޑއެިގްނެނިވ  މެާލ  ަމސްފުަހްނ  06  ުވެރަފރަާތްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ްގެރުޖޭއޓެްވެގްނ  ަޚރުަދަގިއ  ަސުރާކުރެގ

  ޚުިދަމްތުކުރަމްށ  ަސރިވްސައްށ  ިސވްިލ  ުގާނގަޮތްށ   ޮބްނުޑ  ޮހްސިޕޓުަލަގިއ  ެއްޗ. ެއްމ . ީޖ. ައިއ  ، ބުޭފަޅުކ  03

  03  މެިދނެްނިވިލބަިފިއާވަކަމާށއި،    މަޢޫުލާމުތ  ެދްއވަާފިއާވަކުމެގ  ިލުޔްނ  ުހއަްދިއެގ  ިމިންސްޓީރެގ

ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ    ، ޫދުކަރްއވަާފިއާވަނަމ  ިމިނސްްޓީރިއްނ   ުޔްނިލ  ހުއަްދިއެގ  ިއްސވެެދްނެނިވ   ބުޭފުޅްނންަށ



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 
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  ހުއަްދިއގެ   ޚުިދަމްތުކުރުމެގ  ަސރިވްސައްށ  ިސވްިލ  ުގާނގަޮތްށ  ޮބްނުޑ  ޮހްސޕިޓުަލަގިއ  ުހުޅމެާލ  ަފާރަތްށ ެވްސ

 ިއާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ޫދޮކށިްދުނަމށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އެދަިފ  ިލުޔްނ

ެއ  ުހުޅމެާލ  .  9.5 ޮފުނވަާފިއާވ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަންނަބރު  ޮހްސިޕޓުަލން  ޮހްސޕިޓްަލެގ 

HMH/PRIV/2021/85   (21    2021ެސްޕޓްެނަބުރ )    ،ިސޓަީގިއ 

ޢަލީ ޝަރީފް  ހެލްތަށް   މިނިސްޓްރީ   ގައި   2021ސެޕްޓެންބަރު    05  "ޑރ.  ގުޅިގެން އަދި  ފޮނުއްވި   އޮފް  ޖަވާބެއް    ސިޓީއާއި 

މިނިސްޓްރީ   މަސައްކަތްކުރުމުގެ   މިހޮސްޕިޓަލުގައި   ދެއްވާފައިނުވާތީއާއި  މިހާރު    މުއްދަތު   ދެއްވާފައިވާ   ހެލްތުން   އޮފް   ހުއްދަ 

،  އަންގަވާފައިވާތީ  އެމިނިސްޓްރީން   ނެތްކަމަށް   އިތުރުކޮށްދެވެން   އެދުމުން މުއްދަތު   އިތުރުކޮށްދިނުމަށް   މުއްދަތު   އެ   ހަމަވެފައިވުމުން 

ގެ    2021ސެޕްޓެންބަރ    23ޑރ. ޢަލީ ޝަރީފް މިހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚް ކަމުގައިވާ  

 ފަހަށް އިތުރުކޮށްދެވެން ނެތްކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ." 

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނަންބަރު   .9.6 މިނިސްޓްރީގެ  އެ  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހެލްތުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

23/INDIV/2022/227 (25  ީސިޓީގައި، 2022ޖަނަވަރ ) 

ކަމުަގއި  ފަރާތެއް  ކުރެިވފައިާވ  ބޮންޑު  ތަމްރީނުކުރެިވ  ހަމަޖެހި  މެދުވެރިެވެގން ސްކޮލަޝިޕް  މިނިސްޓްރީ  ޢަލީ ޝަރީފް  "ޑރ. 

ނަމަެވސް، މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ޚިދުމަތަށް ނިކުތުމަށް އުޒުރުެވރިާވކަމަށް ިވދާޅުެވފައިާވތީ ދަްނނަަވމެެވ. މިނިސްޓްރީ ީވ

ޢަލީ  ޑރ.  ނިްނމާފައިަވނީ  )އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ(  ކޮމެޓީން  ޑިެވލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  މެޭނޖުމަންޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ހެލްތުެގ  އޮފް 

ފައިާވ ތަމްރީނު އެއްބަސްވުމާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޢުޒުރުެވރިާވނަމަ ބޮްނޑު ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްުވމެއްަގއި ޝަރީފާއެކު ެވ

 ސޮއިކުރުމަށްފަހު ބޮންޑުން ޑރ. ޢަލީ ޝަރީފު ދޫކޮށްލުމަށެެވ. 

ފައި  ބޮންޑު  ދޫކުރުމަށްޓަކައި  ބޮންޑުން  ޮގތަށް  އެދިލައްާވފައިާވ  ޢަލީ ޝަރީފު  ޑރ.  ސޮއިކުރުމަށް  ވީމާ  އެއްބަސްުވމުަގއި  ސާެގ 

 ނިންމާފައިާވ ކަމުަގއި ދެންެނީވމެެވ." 

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    2021ޑިސެންބަރު    05. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  9.7

ހު ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ބަޔާން"މައްސަލަ  އުނގޫފާރު 1-ށަހަޅާ  ރ.  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި،   "

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި، 

  ިސވިލް  ެދޭވ ަތްމީރުނ  /  މުީހްނ ެދޭވ ަތްމީރުނ" މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއެކު ލިޔުމުން އެކުލަވާލައިފައިވާ  



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 
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ަވކި    " ެއްއބްަސުވްނ  ޚުިދަމްތުކުރުމެގ   އޮފަީހްށ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަސރިވްސ ދަެފާރުތްނެމ  ދުަށން  ެގ 

ަކްނަތއަްތަކަކްށ ެއއަްބްސެވެގްނ ަކަމާށިއ، ެއ ެއއަްބްސުވްނ ެއކަުލވިާލިއުރ ެވްސ ެއްއަބްސުވާމ ެއްއޮގަތށް  

ޙާލެަތްއަކ ުވޖުޫދވާެދެނ  ުނުކެރުވަމކީ  ަތޚުިދަމތް  ެވްސ  ދަެފާރަތށް  ަކަމާށިއ،  ަޞން  ްއަވުރުކެރވަިފިއާވ 

އެ    12ެއްއަބްސުވުމެގ   ޮއްނަނކަަމާށިއ،  ެއނެގްނ  ސުާފޮކްށ  ަވރަށް  ެއަކްނ  ބުެލުމްނ  ާމއާްދައްށ  ަވަނ 

ެއްއަބްސުވުމަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ ޮގުތން ޮބނުްޑ އާަދުކުރަމށް ަވކި ޮހްސިޕޓަަލކްަށ ޚުިދަމްތުކުރަމށް ިދުއަމާކ  

ިއ ަފިއާސ ެދްއުކަމީކ ެވްސ ެއްއަބްސުވުމެގ ަދުށްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ިލބިދަީފިއާވ އްިޚިތާޔެރއް  ނަުލ

ުފުރަޞުތ   ުކުރމަށް  ަކަމާށިއ، އެެހްނަކމްުނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ުހުޅމެާލ ހްޮސިޕޓުަލަގިއ ޚުިދމްަތ 

  ަމްއސަލަ   ުގިޅެގްނ   ެއްނުގާމ  ެއ  ، އްެނުގުމްނ  ޓަަލްށ ޮހްސިޕ  ުހުޅމެާލނެުދޭވެނަކަމްށ ިމިންސްޓީރ އްޮފ ހްެލުތްނ  

  ަފާރާތ   ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ  ޮހްސިޕޓުަލްނ ެލ  ހުޅާުމ  ުގޭޅޮގތްުނ  ޮގަތާކ   ސުްދުކާރަޤ  ަޢމުަލުކަރްނ   ަފރްާތ  ިޅުހށެަހ

  ޮބނުްޑ  ފާަރްތ  ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ  ، ިދާމވްެއެޖަނަމ  ޙަާލެތްއ  އެފަަދ  ަކަމާށިއ، ުނާވ  ުސވެާލްއޮކށަްފިއ  ެއްއެވްސ

  ސުްދުކާރަޤ  ުނަވަތ  ެގްނާނނޯެތ  ިނުމަމަކްށ  ެއްއަބްސުވްނ  ެދްއުކަމށްފުަހ  ަފިއސާ   ބަދުަލަގިއ  އާަދުކުރުމެގ

  ަވަރަކްށ   ެއްއެވްސ   ގިުޅެގްނ  ިޑްސިޕުއާޓ  އުފުެދުނ  ިމ  އިަދ  ނަުލިއ  ުސވުާލުކުރަމާކ  ކަޮބިއޯތ   ޮގަތީކ

 ިއުޖރާޢީ   ަވިކުކުރަމީކ  ަވޒާީފިއްނ  ނަުލިއ  ިދުނަމާކ   ަފާރަތްށ  ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ  ުފުރަޞެތްއ  ަޖާވބާުދީރުވުމެގ

ުކުރެމްއ    ަވކުިކިރ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ   ިޅހުށެަހ  ަމްއސަަލ  ޚިލަާފްށ  ާޤޫނާނ  ނަުލިއާމ  ިއުމުކުރާޤ  ްނދުުލެވިރަކަޢ

 ަކަމާށިއ،  

  ރައްދުވި   މައްސަލަ   ތަނެއްކަމުގައި  ގާނހި   ދަށުން  ހެލްތުގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ،ހޮސްޕިޓަލަކީ  ހުޅުމާލެ 

  އަހަރު   ވަނަ   2015  ހޮސްޕިޓަލަކީ  ހުޅުމާލެ  އް ކަމަށާއި،ބުނުމެ   ޚިލާފު  ތާ ޙަީޤަޤ  ބުނުމަކީ  ބުނާ  ފަރާތުން

 އެ   ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  ގޮތުގައި  ހޮސްޕިޓަލެއްގެ  ހިންގާ  ދަށުން  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ކޮމްޕެނީ  އާސަންދަ

  ދަށުން   ބޯޑެއްގެ  ވަކި  ހޮސްޕިޓަލަކީ  އެ  މިހާރު   ،އައިސް  ހިންގަމުން  ދަށުން  ކުންފުނީގެ  އެ   ހޮސްޕިޓަލް

 ގުޅޭގޮތުން  ހޮސްޕިޓަލާ  ހުޅުމާލެ  ށްހެލްތަ  އޮފް  މިނިސްޓްރީއް ކަމަށާއި، ހޮސްޕިޓަލެ  ވަކި ހިންގަމުންގެންދާ

  ކުރުމުގެ  ރެގިއުލޭޓް  ލުންއުސޫ   އެއް  ކޭހޮސްޕިޓަލްތަކެ  ނުވަތަ  ލިނިކްކް  އަމިއްލަ އެހެނިހެންވެސް  އޮންނަނީ



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 
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ކަމަށާއި،  ދައުރެ  މެންޑޭޓް  އޮންނަ   ކުރުމަށް  ރެގިއުލޭޓް  ޚިދުމަތްތައް  ސިއްޙީ  ދެމުންދާ  ހޮސްޕިޓަލުންއް 

 ހިންގުމަށް   ދުވަހުންދުވަހަށް  ،ދިނުމާއި  ވަޒީފާ   ހޯދުމާއި  މުވައްޒަފުން  ހޮސްޕިޓަލަށް ލެ  ހުޅުމާ ކަމަށާއި،  

 ހޮސްޕިޓަލް   ދުވަހީގޮތެއްގައި  މިފަދަ  މިނޫނަސް  ސާމާނާއި  ބޭނުންވާ  ލިޔެކިޔުމަށް  ސާމާނާއި  ބޭނުންވާ

ށް ނޯންނަ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ހެލްތަ  އޮފް   މިނިސްޓްރީ   ދައުރެއް  އެއްވެސް   ގުޅޭ  ހިންގުމާ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  އިދާރާއެއް   ކޮން  ދަނީ  ހިންގަމުން  ހޮސްޕިޓަލް  ހުޅުމާލެ  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ.  9.8

  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހޮސްޕިޓަލާއި  ހުޅުމާލެ  ގުޅޭގޮތުން  ވަޒީފާއާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަމާއި،  ދަށުންކަ

 ފަރާތާއި   ހުށަހެޅި   މައްސަލައާއި،  ކޮޕީ  އެއްބަސްވުމެއްގެ  އެ  ވެފައިވާނަމަ  އެއްބަސްވުމެއް  ދެމެދު  ހެލްތާއި

  މާރިޗު   07  ކޮޕީ  އެއްބަސްވުންތަކުގެ   ނުވަތަ  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު   ހޮސްޕިޓަލާއި  ހުޅުމާލެ 

ހުށަހެޅުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި ދިވެހި    ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކުރިން  ގެ  12:00  ގެ  2022

އޮ ޖެނެރަލްގެ  )އެޓަރނީ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ދައުލަތަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އަށް  -200  ނަންބަރު ފީސް( 

M3/32/2022/1  (03    ުބަޔާންކުރެވުނު  2022މާރިޗ އިސްވެ  އެންގިނަމަވެސް،  ސިޓީން  ގެ   )

 ސިޓީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ބަޔާންކުރެވުނު އިސްވެ  ޓް  އަދި   M3/32/2022/1 (03-200  ނަންބަރުރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ހުށަހެޅުމަށް   ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ސިޓީއާ(  2022މާރިޗު  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2022މާރިޗު    22  އެދި  އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް  މުއްދަތު  ނިޔަލަށް  ގެ  2022  މާރިޗު  28

ފޮނުވުވުމުން،   އީމެއިލެއް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ސިޓީއާ   ދެންނެވުނު   އިސްވެޓްރައިބިއުނަލަށް 

  ކުރިން   ގެ   12:00  ގެ  2022  މާރިޗު   27  ލިޔެކިޔުންތައް  އެދިފައިވާ  ހޯދުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލުން  ގުޅިގެން

ދީ   ހުށަހެޅުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް   ދެންނެވުނު   އިސްވެ  ކުރިން  ގެ   2022  ރިޗު މާ  27  އަދި   ފުރުަޞތު 

 ހޮސްޕިޓަލް   ހުޅުމާލެ  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ވީނަމަވެސް  ހުށަނޭޅުނުކަމުގައި

ބަޔާންކޮށް  ދަށުން  ގެކޮމިަޝނު   ސަރވިސް  ސިވިލް  ދަނީ  ހިންގަމުން ލިޔުމުން  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ކަން 



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 

                                             

 

31 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:  
 

 

މެދުވެރިކޮށް    2022މާރިޗު    21  ހުށަހެޅުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް އީމެއިލް  ންގުމުންވެސް،  އެގައި 

 އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

  ހިންގަމުން   ހޮސްޕިޓަލް  ހުޅުމާލެ  ދެމެދު  އާއި  2021  ސެޕްޓެންބަރު  25  އިން   2018  ޖޫން  05.  9.9

 ކޮން   ހިންގަމުންދަނީ  ހޮސްޕިޓަލް  ހުޅުމާލެ  މިހާރު  އަދިމާއި  ދަށުންކަ  އިދާރާއެއް   ކޮން  ގޮސްފައިވަނީ

  ވަޒީފާއާބެހޭ   ކުރިން  ގެ  12:00  ގެ  2022  އެޕްރީލް  18ބަޔާންކޮށް    ދަށުންކަން  އިދާރާއެއްގެ

 M3/HMH/2022/1 (03-200:  ނަންބަރުހުށަހެޅުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ    ޓްރައިބިއުނަލަށް

ގައި ހުޅުމާލެ    2022އެޕްރީލް    17( ގެ ސިޓީން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް އެންގުމުން،  2022މާރިޗު  

 HMH/200/2022/01ހޮސްޕިޓަލުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު  

ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލެ    2019ޑިސެންބަރު    31އިން    2018ޖޫން    05( ސިޓީގައި،  2022އެޕްރީލް    14)

 2020ޖަނަވަރީ    01ގެ ދަށުންކަމަށާއި،  ހޮސްޕިޓަލު ހިނގަމުން ގޮސްފައިވަނީ އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑު

ގަމުން ގޮސްފައިވަނީ މާލޭ  ޕިޓަލް ހިންއާ ދެމެދު ހުޅުމާލެ ހޮސް  2021ސެޕްޓެންބަރު    25އިން ފެށިގެން  

ގަމުން  ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑް އޮފް ޓްރަސްޓީސްގެ ދަށުން ކަމަށާއި އަދި މިހާރުވެސް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިން

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ދަށުންކަމަށް  ޓްރަސްޓީސްގެ  އޮފް  ބޯޑް  ހޮސްޕިޓަލްސް  މާލޭ  ގޮސްފައިވަނީ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

އިސްވެބަ އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ  އަދި  ސިޓީއާއެކު  ހޮސްޕިޓަލުގެ  ހުޅުމާލެ  ޔާންކުރެވުނު 

( 2019ޑިސެންބަރު    26)  PPO/ASND/2019/10-1ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސްގެ ނަންބަރު  

ހޮސްޕިޓަލް   ހުޅުމާލެ  ހިންގަމުންދިޔަ  ދަށުން  ލިމިޓެޑްގެ  ކޮމްޕެނީ  އާސަންދަ  ޖަނަވަރީ    01ސިޓީގައި، 

ފެށި  2020 ދަށުންކަމަށް އިން  ގެ  ބޯޑް"  ގަވަރނިންގ  ހޮސްޕިޓަލްސް  "މާލެ  ހިނގަމުންދާނީ  ގެން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 

                                             

 

31 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:  
 

 

ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން   .10 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރުތން    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ 

 ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ، 

ފަރާތުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން   ވަޒީފާދޭ  .10.1

(substantive fairness)  ީ؛ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  

ުމަވއްޒަަފުކ   .1 ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ 

 ؛ ިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނަވޒާީފިއްނ ަވ

ުއްނުސރަުތްއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަފާރުތ .3 ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ން  ެއ 

 ؛ީބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ ަތުޠ 

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

 ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ބަާވުތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކން އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   އެ

ަފާރތް  ުހަށ    .10.2 ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި  ިމާވ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތގެ  ެހޅަިފއި 

ޮއނަްނަކާމިއ،   ެއނެގން  ެނިތކްަނ  ިދނެުމްއ  ނޯޓެިހްއ  ދިނުމަކާނުލައި  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ނޯޓިހެއް 

 23ނޫނު( ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ  2/ 2008މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  އެ  އެގޮތުން،  ޙާލަތުތަކުގައެވެ.  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 
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]ނޯޓީހެއް ދިުނމަކާނުލައި، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭާނެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނީ، އޭާނެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގްނ  

ނާ ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގްނާވ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭފަރާތަށް އޭ،  ނުވުމާއެކު 

 ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  23އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

ޮގތުެގމަތިން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގންުނާވކަމަށް ]މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނެފައިާވ  

 ބެލެޭވނީ އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް   (1)

 ؛ފެނުން

 ުވން.[  ޚިޔާނާތެއް ެވފައި (2)

މިފަދައިން ކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ 

އޮތްކަމަށް   23ާޤނޫނުގެ   ފަދަ ސަބަބެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، އެ ކޯޓުގެ   ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައް

ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް   )އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު   SC-A/27/2014ނަންބަރު  

ވަނަ ނުކުތާގައި   33އަދި    32ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ    ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް(

 ، ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

  ބުނެފައިވާ   ގައި(  ށ)  އާއި(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  23  ޤާނޫުނެގ  ަވޒީފާއާބެހޭ  ަވކިކުރެޭވީނ،  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނޯޓިސްނުދީ'

 ލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާލަތެއްަގއެެވ. އެއީ: އަދު. އޮެވެގންެނެވ  ސަބަބެއް  އަދުލުވެރި  ފަދައިން

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

އެ ޢަމަލެއްެގ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިުނމެއްެނތި ަވޒީފާއިން   (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލަކީ  

ެގ  ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހިނގައިދާެނއެެވ. ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު  23ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 
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ަވކިކުރުން ހުއްދަާވނީ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ   23 ަވޒީފާއިން  ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު 

އަމަލެއް   ޣައިރުސުލޫކީ  ދިނުމެއްނެތި   (gross misconduct)ފާޅުކަންބޮޑު  ނޯޓިސް  އަމަލީ  އެ  ާވަނމައެެވ.  ކަމަށް 

ހުއްދަާވފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް ބެލެޭވނީ، މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ  މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން  

ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮންނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ުގޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިްނަވރުެގ ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވަނމައެެވ. 

މެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ އެއްބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް  ( ދެ ފަރާތުެގ ދެ 1މުަވއްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ )

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުަގއި ހިމެނޭ އޮންމެ 2ކަމަށް ާވަނމަ، ުނަވތަ )

ދި އަމާާނތްތެރިކަން ެގއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވަނމަ، މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި އޮންަނންޖެހޭ އިތުބާރު އަ

( އެ ކަމަކީ އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ނުަވތަ 3ނުަވތަ )

ަވކި ަވޒީފާއިން  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  ޢަމަލަކީ  އެ  ާވނަމަ،  ކަމަށް  ކަމެއް  ޚިލާފު  ހުއްދަވެދާނޭ ސީދާޮގތެއްަގއި  ކުރުމަށް 

 'ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެެވ.

 ިމ ޢާިބާރުތްނެނެވ.       

ަވނަ ާމއާްދައީކ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކުރަމށް ިއޚިްތާޔރީ ާބރުތެަކްއ    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ   .10.3

ާމއާްދައަކްށުވުމްނ އެ ާމއާްދެގ ަދުށން ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒީފޭާދ ަފާރަތަކްށ ލިބޭިދ  

ަވޒާީފއާބޭެހ  ، ަކްނަކްނ ބަަލްނޖޭެހ ިމްނަވރްަށ ބަަލިއ، ިފަޔވުަޅ އަަޅްނޖޭެހެނ ކުަމަގިއ ެދެކެމެވ. އެެހީނ

ަމްއސަަލަތކަުގިއ،    ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ުހށެަހޭޅ  23ާޤޫނުނެގ  

ަވަޒްނކަުރްނޖޭެހ މިުހްނުމ ުއްނ ެރްއަކަމްށ  ުޞަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަމުރޙާަލަގއި ަޢމުަލުކިރ ޮގްތ ެއއީ 

   ާވްނޖެެހެއެވ. 

 

"ވަޒީފާއިން 2021ސެޕްޓެންބަރު    HMH/2021/061  (25ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރު   .10.4  )

 މިނިސްޓްރީ   ގައި   2021  ސެޕްޓެންބަރު  05  ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް" ގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

 ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުޅުމާލެ    ،ދެއްވާފައިނުވާތީއާއި  ޖަވާބެއް  އަދި  ގުޅިގެން  ސިޓީއާއި  ފޮނުއްވި  ހެލްތަށް  އޮފް

  ހަމަވެފައިވުމުން   މިހާރު  މުއްދަތު  ދެއްވާފައިވާ  ހެލްތުން  އޮފް  ޓްރީމިނިސް  ހުއްދަ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ

 މިނިސްޓްރީން  އެ  ނެތްކަމަށް  އިތުރުކޮށްދެވެން  މުއްދަތު  އެދުމުން  ދިނުމަށް އިތުރުކޮށް   މުއްދަތު  އެ



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 
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ވަޒީފާއިން    2021ސެޕްޓެންބަރު    25،  އަންގަވާފައިވާތީ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

 އިރު،  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ހުށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލްނ ޮގެތްއ ިންނަމްނ ޖޭެހީނ   .10.5

ިލުޔ ައްނގާ  ަވިކުކރަިކްނ  ަވޒާީފިއން  ސަަބބަުތަކށް  ަހަމެއަކިނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ޗުިޓަގިއ   / ުމަގއި 

ަންނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަޤިޟްއާޔިއްނ    HC-A/280/2012ރާިޢަޔްތޮކްށަކމްަށ 

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ  ،  ަކނަޑައޅަާފިއާވީތ

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރު   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ވޭތޯ ބެލުމަށްފައިކޮށްޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމު

HMH/2021/061  (25    ުގައި 2021ސެޕްޓެންބަރ ޗިޓް"  ވަކިކުރެއްވި  "ވަޒީފާއިން   )

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯ  

 ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. 

 ޓަލެއް ކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީހޮސްޕި  ވަކި  ހިންގަމުންގެންދާ  ދަށުން  ބޯޑެއްގެ  ވަކި  ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަކީ .10.6

 ނުވަތަ  ކްލިނިކް   އަމިއްލަ  އެހެނިހެންވެސް   އޮންނަނީ  ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅޭގޮތުން  ހުޅުމާލެ  ހެލްތަށް  އޮފް

ދައުރެއް ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ  ލުން ޞޫ އު  އެއް  ހޮސްޕިޓަލްތަކެކޭ

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ފައިސަލާއަކަށް ވާސިލުވުމަށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ގަމުންދިޔައީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިން  ގައި  2021ސެޕްޓެންބަރު    25ފަރާތް  

ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ދަށުންތޯ އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  

މުވައްޒަފެއްތޯ  ކޮމިަޝނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ނުވަތަ  ހެލްތު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފަރާތަކީ 

 ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ހޮސް .10.7 ހުޅުމާލެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ޕިޓަލްގެ އެގޮތުން 

ޗިޓް" 2021ސެޕްޓެންބަރު    HMH/2021/061  (25ނަންބަރު   ވަކިކުރެއްވި  "ވަޒީފާއިން   )



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 
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( ލިޔުމަށް 2021އޮގަސްޓު    08)  HR-2021/325ލިޔުމަށާއި، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރު  

ތީއާއި، ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފެއްކަން އެނގެން އޮންނާ

ނަންބަރު   އޮފީސްގެ  ޑިސެންބަރު   PPO/ASND/2019/10  (26-1ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ގަމުންދާނީ "މާލެ  އިން ފެށިގެން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލު ހިން   2020ޖަނަވަރީ    01( ސިޓީގައި،  2019

މައްސަލަ    ހޮސްޕިޓަލްސް ގަވަރނިންގ ބޯޑް" ގެ ދަށުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ،

ފަރާތް   ހޮސްޕިޓަލް   ގައި  2021ސެޕްޓެންބަރު    25ހުށަހެޅި  ހުޅުމާލެ  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން 

 އި، ނޫންކަމާ   ގަމުންދިޔައީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ދަށުންހިން

ސަ ސިވިލް  ނުވަތަ  ހެލްތު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ކޮމިަޝނުގެ މައްސަލަ  ރވިސް 

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ކަމާއި، މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް އޮތްކަމުގައި ނުދެކޭ

ކަމުގައި  ހޮސްޕިޓަލު  ހުޅުމާލެ  ފަރާތަކީ  ގޮތްކަނޑައަޅާނެ  ކަންކަމުގައި  ގުޅޭ  ވަޒީފާއާ  ފަރާތުގެ 

  ްލްޕީރެއ   22އްޮފ ހްެލތާ ެދމުެދ    ިމިންސްޓީރއެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި  ބުރަވެވެއެވެ.

ެއްއަބްސުވާމ  ަގިއ  2015 ޚުިދަމްތުކުރުމެގ  ގޮތެއް   މުެދވަެފިއާވ  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.  

  22  ެދމުެދ އޮފް ހްެލާތ    ިމިންސްޓީރ  ަފާރާތިއ   ިޅ ުހށެަހ  ަމްއސަަލގެ ބޭނުމަށް،  ޡްއެހެންނަމަވެސް ބަހު .10.8

ެއ    ަނަޒުރުކާރިއުރ، ްށ  ެއްއަބްސުވަމ  ޚުިދަމްތުކުރުމެގ  އޮފަީހްށ  ޮސިއުކރުެވުނ  ަގިއ   2015  ްލްޕީރެއ

 ަވަނ ންަނަބުރަގިއ،   3ަވނަ ާމއާްދެގ    12ެއްއަބްސުވުމެގ  

  ޭއެގ  ފިައސާއާއި   ައަގްށާވ  ޖުުމަލ  ޕޮްރގްރުާމެގ  ތަމްރީނު  ނުކާުރޮގަތްށ  ޚިދަުމްތ  މްުއަދަތަކްށ  އްެއެވްސ  ، ތަމްރީނުވަުމްށަފުހ" 

 ." ޫދޮކށެްލވިދާނެެއެވ  ީމހްެއ  ކެުރޭވ   ތަމްރީނު  ، ދްެއކުމުން  ޮއީފަހްށ  އްެއަފހާަރ  ފިައާސ   ާވ  ައްށ  25%   އަެއުގެގ  ިއތުރުން
 

ިމ ިޢާބާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއ އޮތުުމްނ، ަތްމީރުނުވމަށްފުަހ ެއްއެވްސ ުމއަްދަތަކްށ ޚުިދަމްތ ނުުކާރޮގަތށް  

ިއޚިްތާޔެރއަްކްނ  ަފިއާސ ެދްއުކަމީކެވްސ ެއްއަބްސުވުމެގ ަދުށްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ިލބިދަީފިއާވ  

 ެއނެގްނޮއެވެއެވ. 



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 

                                             

 

31 ގެ  25 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:  
 

 

އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން   ނުއިސްވެބަޔާންކުރެވު .10.9

ބޯޑް" ގެ   "މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ގަވަރނިންގ  އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  ވަޒީފާ  ވަކިކުރެވުނުއިރު 

ރާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ ގަމުންދާ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައިކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،  ދަށުން ހިން

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢައްޔަނުކުރިއިރު  ވަޒީފާއަށް  ހޮސްޕިޓަލުގެ  ހުޅުމާލެ 

ން ހެލްތާ ދެމެދެ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާ ފަރާތެއްކަން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް އެނގެ 

ވަބުރަވެވޭތީއާއި،  އޮތްކަމަށް   ކުރިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ނުވަތަ މައްސަލަ  އިދާރާއެއް  އަދާކުރި  ޒީފާ 

މުއައްސަސާއަކުން އެދޭ އެދުމެއްގެ މައްޗަށް ބަލައި ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރިން ވަޒީފާ  

ވެފައިވާ   ފަރާތާދެމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއައްސަސާއަކާއި  ނުވަތަ  އިދާރާއެއް  އަދާކުރި 

އެ އިދާރާއަކުން ބުނާ ބުނުމެއްގެ މައްޗަށް ބަލައި  ކަމަށް  ޚިލާފުވެފައިވާ   ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމާ

 ފޮނުވި   ހެލްތަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގައި  2021  ސެޕްޓެންބަރު  05  އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

  ހުއްދަ   މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ހޮސްޕިޓަލުގައިހުޅުމާލެ    ،ނުވާތީއާއިފައިދީ   ޖަވާބެއް  ގުޅިގެން  ސިޓީއާ

  މުއްދަތު   އެ  ހަމަވެފައިވުމުން  މިހާރު  މުއްދަތު  ދެއްވާފައިވާ   ހެލްތުން   އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 މިނިސްޓްރީން  އެ  ނެތްކަމަށް  އިތުރުކޮށްދެވެން   މުއްދަތު  އެދުމުން   ދިނުމަށްއިތުރުކޮށް

ބުނެ  އަންގަވާފައިވާތީ އެކަށީގެންވާ ކަމަށް  ވަކިކުރުމަކީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބުރަ   މުވައްޒަފަކު   ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭތީއާއި،  ނުވެވޭސަބަބެއްކަމަށް 

  ތަޠުބުީޤކުރި   ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވި  ލުވުމަށްިޞވާ   ނިންމުމަށް  އެ  ވަކިކުރުމުގައި،   ވަޒީފާއިން

 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގެން ނެތަތީ،  ކަންކަމުން  ހުށަހެޅިފައިވާ  ހަމައެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ

 (substantive fairness) ުދުލެވިރަކްނ  ަޢޟީޫޢ  ަމުއ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިންފަރާތް  

 ެވެއެވ. ެވުނިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ ުބަރާޤަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .11 އިޖުރާއީ   (procedural fairness)  ވަކިކުރުމުގައި 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 

                                             

 

31 ގެ  26 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:  
 

 

 substantive)  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން .11.1

fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާއީ   (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުޖެހޭނޭކަމުގައި  ބަލަން  -HC/2010ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ 

A/209  ުކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދ ވަޒީފާއިން   ،ަޤިޟއްޔާގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 (procedural fairness)އްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  ވަކިކުރުމުގައި މަ

ފުވެރި  ސާ ރުކޮށް ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުވާކަމުގައި ބުރަވެވެން ނެތްނަމަވެސް، އިންޒަާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަ

ވާ ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  ޢަދުލުވެރިކަން ސިއަދި  އިޖުރާއީ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލުވުމަށްޓަކައި 

(procedural fairness)   ާމުކަމުގައި ންރުކުރުން މުހި ޒަކޮށްނަމަވެސް ނަސާާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލ

 . ބުރަވެވެއެވެ

ޢަދުލުވެރިކަން މުވައްޒަފަ  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް .11.2 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކު 

ކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ޤާއިމު

-HC/2010އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

A/208 ެަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވ . 

  ހުރިހާ   ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،  ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ .1

 ؛ދިނުމަށްފަހު ފަރާތުން ދޭ ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށް އެ ތަފުޞީލަކާއެކު،

އެފަދަ  ދިނުމަށްފަ  މުވައްޒަފަށް  އެ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ .2 އަދި  ހު 

 މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު އިދާރީގޮތުން މައްސަލަ އެ .3



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 
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 ަޝރުޠު   ދެ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .4

ކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، ކަމަށް، އެ ކުރެވޭ ތަޙްީޤަޤކަށް ފެނި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަފުރިހަމަވާ

 .ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން،  އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަން 

ތުތައް  ޢަ ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ހާލަތުގައި، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަދި  

އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ   (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ 

ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބެލެވޭނެކަމާއި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުން އަންފެއަރ  

ހައި  (unfair dismissal)ޑިސްމިސަލް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލެވޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  ކޯޓުން އެއްގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން  

ވަކިކުރުމުގައި މުވައްޒަފަ  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް  މައްސަލައިގައި، މިވާ  ހުށަހެޅިފައި  .11.3 ވަޒީފާއިން  ކު 

  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން    ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި  އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން

ބަޔާންކުރެވުނު   އިސްވެ  ނަންބަރު  ކަމަށް  ހައިކޯޓުގެ   HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ަޤިޟއްޔާ 

ފަ   ނެތަތީ، ހުށަހެޅި  ފަރާތުން މައްސަލަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ރާތް 

އިޖުރާއީ  ާޤ އިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި ާޤ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  ޢައިމުކުރަންޖެހޭ 

 ވެވެއެވެ. ނުބުރަ

  ޢީ ޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަ .12

އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  ޢަ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  ޢައަދި 

އެކަށީގެންވާ  ާޤ ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީ،  އިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް 

ލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ  ޚިނޫނު( އާ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާ   2008/2ންބަރު  ސަބަބެއްނެތި އަދި ާޤނޫނު ނަ

 unfair)ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރި ކުރުމަކީ 'އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް'  

dismissal)  ްންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. ކަނޑައަޅައެއްކަމަށ 



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 
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ވަޒީފާއިން    ،ކޮށްޢަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫއެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަ  އެދިފައިވާ ފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .13

ވާ މުސާރައާއި ޙައްުޤގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް  ޚުކުރާ ތާރީޢަށިގެން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫން ފެޚުވަކިކުރެވުނު ތާރީ

 ، ރުކުރާއިރުޒަނަ  ދެވިދާނެތޯނަގައިތައް ނާޔަތްޢި

ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ ަދުށްނ އަެކީށެގްނާވ    29)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ޫނުނ ަންނަބުރ  ާޤ .13.1

އެ ަޙއުްލަތާކ  ،  ަސަބެބްއ ނިެތ ަވޒާީފިއން ަވިކކުުރުމެގ ަސަބުބްނ ުމަވްއޒަފްަށ ިލޭބ ާޤޫނީނ ަޙއްލަުތަކާށިއ 

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

ްއޓަުމްށ  ... އަމުރުނެރުުމގިައ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރައިބިއުނަލުން ފަުރތަމަ ަބލަންވާނީ އުެމވްައަޒަފކު ަވިކކުރިއުިރ ހުރި ަވީޒާފގިައ ައލުން ެބެހ"

 "... ، ނުަވަތ ެއަވީޒފާާއގޭުޅ ނުަވަތ އެނޫންެވްސ ެއަކީށގެންާވ ަވީޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއ

ަކނަޑައުޅްއވަާފއާިވ ުއޞަޫލްށ ރާިޢަޔްތކްޮށ،   ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ިމ ިޢާބާރުތން    މި 

ާމިއ ިއުޖާރީއ ޢުަދުލެވިރަކްނ  އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަވޒާީފިއްނ ެއ ަފާރްތ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކ

ނަެތީތ، ަމްއސަަލ ހަުށްށާޤިއުމޮކ ުބަރެވެވން  ާޤޫނނު  ަފިއާވަކަމްށ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަފާރްތ ަވޒާީފިއން  ެހޅި 

ވަނަ   29  )ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ( ާއ ޚިލަާފްށަކަމްށ ަކނަޑައަޅިއ، ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  2/ 2008ަންނަބުރ  

ުކުރަމާށިއ،  ަޢައނުބާރ ުރޫޖމަށް ާޤއަދާކުރަމުންދިޔަ މަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 

ެލްއަގިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކވަެފިއާވ ަފާރެތްއަކުމަގިއ ުނބުެލަމާށިއ،  ާޙެއްއެވްސ    ށަހެޅި ފަރާތަކީމައްސަލަ ހު

ަތްއތްައ އުަލން  ން ެފިށެގްނ، ެއ ަފާރުތގެ ަވޒާީފެގ ަކްނ ުޚަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތީރމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

 ުމެގ މާުސަރާއއި ާޤަވޒާީފިއްނ ވިަކުކިރިއުރ އާަދުކިރ ަމމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ، ަހަމައްށ  ާޚ ަހަމޖޭެހ ާތީރ

   ައަޅްނ ޖޭެހަކުމަގއި ެދެކެމެވ. ަޑަނަގއިިދުނަމްށ ަކނ   ަފިއާސ  ށްވާތަކަނާޔަތްޢި
 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  15ަޤިޟއްޔާގެ   HC-A/111/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .14

މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިނުން ލާޒިމް ޫންނ   ހިނާގ މުޅި  ދެމެދު  ރުޖޫޢަކުރުމާ   އަނބުރާ  އަލުން  ަވޒީފާއަށް  ކުރުމާއި  ަވކި  ަވޒީފާއިން  މުަވއްޒަފަކު'

ނެއް ފަރާތުެގ ެވސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި،  ޚިލާފުިވ ފަރާތްނޫން އަ ކަމަށާއި، ލިބޭ ެގއްލުން ކުޑަކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާ

ކަނޑައެޅުމުަގއި ބޭއިްނޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ޮގތަށް އަމުރު ކުރުމަކީ އިންޞާފުެވރި ޮގތެއް ނޫންކަމަށާއި،  މުަވއްޒަފަށް ދެޭވ ބަދަލު



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 
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އެނޫން ޮގތަކަށް އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައިާވ ަނމަ   ނަމަ ުނަވތަމުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްަގއި ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ  

ފާހަަގކޮށްފައިާވ ނުކުތާއަށް   ޤަޟިއްޔާަގއި SC-A/36/2019ނަންބަރު  އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނެ ކަމަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ

 މައްސަލައިަގއި، ކަންހިާގފައިާވ ޮގތަށް ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެޭވނީ، ޢާއިޝަތު ިނޝާނާ ކުރެިވފައިާވ   ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އިސްތިއުނާފު

ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްެގްނ   ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ދުަވހުން ފެށިެގން، އޭނާއަށް އަބުރާ ަވޒީފާ ދިން ދުަވހާއި ހަމައަށް ޢާއިޝަތު ނިޝާާނއަށް

 ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނވަރެއް އެކަްނޏެެވ.'  ލިބިފައިާވކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަްނއަށްނުަވތަ އެނޫްނެވސް ޮގތަކަށް އާމްދަީނއެއް 

 

 ތާރީޚުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި    އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމައްސަލައިގައި މަ މިއިރު،  ބާރާތުން ބާޔާންކޮށްފައިވާޢިމި  

ފެށިގެން މިއަދާހަމައަށް އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށް މުސާރައެއް ލިބިފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން  

ދުވަހާ ހަމައަށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ     ހަމަޖެހޭވަޒީފާގެ ކަންތައްތައް  އެ ފަރާތުގެގެން،  ށިފެ

މުސާރައާއި   ލިބޭނެ  ހުރިނަމަ،  ވަޒީފާގައި  ބުނެވިދިޔަ  ފަރާތުގެ  އެއްވެސް    ފައިސާ  ނާޔަތްތަކަށްވާޢިރައްދުވި 

 އަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދޭން ކަނޑައުނިކުރުމެއް ނެތި 

  ފަންސާސް )  .ރ50,000/-  ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ޒީފާއިންވަ  ލިއަކަށްކުއް .15

  ލިބިފައިވާ   އެފަރާތަށް  އެދިފައިވީނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަގައިދިނުމަށް  އެއްފަހަރާ  އެކީ(  ރުފިޔާ  ހާސް

 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ލިބިފައިވާކަން  ގެއްލުމެއް  ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި،  ކޮބައިކަން  ގެއްލުމަކީ

  އަނބުރާ   ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި،

  ނަގައިދެވޭ   ހަމައަށް  އިޢާދަކުރުމާ   އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ރުޖޫޢަކުރެވިގެންދާއިރު

  ގެއްލުމުގެ   ލިބުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތުގައި  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޢިނާޔަތްތަކަކީ  މުސާރައާއި

  .ދެކެމެވެ މިންވަރެއްކަމުގައި  ޢަދުލުވެރި ނަގައިދިނުމަށް ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ

 

 

 



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 

                                             

 

31 ގެ  30 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:  
 

 

 ނިންމުން:  މައްސަލައިގެ 

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

ޢަލީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،ޢާދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ރި  މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި،

ފިޒީަޝންގެ  ފެށިގެން    އިން  2018ޖޫން    05ަޝރީފް   އެމަޖެންސީ  ހޮސްޕިޓަލުގައި  މަާޤމު  ހުޅުމާލެ 

  ސިޓީގެ   ފޮނުވާފައިވާ  ހެލްތަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގައި    2021ންބަރު  ސެޕްޓެ  05  ޢަލީ ަޝރީފް  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،

  އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ހުއްދަ  ރުމުގެމަސައްކަތްކު  ހޮސްޕިޓަލުގައި  ހުޅުމާލެ  ޢަލީ ަޝރީފް  ،ނުވާތީއާއި  ލިބިފައި  ޖަވާބެއް

 އިތުރުކޮށްދެވެން   މުއްދަތު  އެ  އެދުމުން  ކޮށްދެއްވުމަށް  އިތުރު  މުއްދަތު  އެ  ހަމަވެފައިވުމުން  މުއްދަތު  ދެއްވާފައިވާ  ހެލްތުން

ނުލައި ކުއްލިއަކަށް    އި ދިނުމަކާ  ހެއްއާއި، އެއްވެސް އިންޒާރެއް އަދި ނޯޓި އަންގާފައިވާތީ  މިނިސްޓްރީން  އެ  ނެތްކަމަށް

ަޝރީފް   ޢަލީ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    އިޖުރާއީ   ،ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫޢީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިންވަޒީފާއިން 

ޢަލީ    ށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،ކަމަ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާއި   ވަޒީފާއާބެހޭ،  ނުލައި  ާޤއިމުކުރުމަކާ  ދުލުވެރިކަން ޢަ

  އަށް ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ދުވަހުން   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ލުމަށާއި،ނުބެ  މީހެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިންަޝރީފަކީ  

އި، ދިނުމަށާ  ށްޢަލީ ަޝރީފަ  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ތްތައްޢިނާޔަ  މުސާރައާއި  ލިބެންވާ  ހަމައަށް  ދަކުރުމާޢާ އި  ބުރާނއަ  އަލުން

  ފަންސާސް )  .ރ50,000/-  ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ޒީފާއިންވަ  ކުއްލިއަކަށް

(  ހޮސްޕިޓަލް  ހުޅުމާލެ)  ދައުލަތް  ދިވެހިނަގައިދިނުމަށް އެދި ޢަލީ ަޝރީފްގެ ފަރާތުން    އެއްފަހަރާ  އެކީ(  ރުފިޔާ  ހާސް

 ިއަގިއ،  މި ަމްއސަަލުހށެަހިޅ    ރައްދުވާގޮތަށްއަށް 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން )  ޢަލީ ަޝރީފް ( Substantive fairnessވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި 

 ޢަލީ ަޝރީފް ( ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެންނެތަތީ،  Procedural fairnessއަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ) 

 2008/2ވަކިކުރި ވަކިކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  

( އެއް  Unfair dismissal)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަކާ ޚިލާފު، އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް )

 ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، 



 

 

   އަްށދިވެހި ދައުލަްތ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް( 
ނަންބަރު:                            ަށހެޅި މައްސަލަހުޢަލީ ޝަރީފް ރައްދުވާގޮަތްށ    VTR/2021/236މައްސަލަ 

                                             

 

31 ގެ  31 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:  
 

 

އަދާކުރަމުންދިޔަ  ޢަލީ ަޝރީފް    ދަށުން  މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ވަނަ  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ެއްއެވްސ  ޢަލީ ަޝރީފަކީ  ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކުރަމާށިއ، މަާޤމަށް ނުވަތަ އެ މަާޤމާ އެއް ފެންވަރުގެ މަާޤމަކަށް އެފަރާތް 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތީރުޚން ެފިށެގްނ،    ޢަލީ ަޝރީފްޙެާލްއަގިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކވަެފިއާވ ަފާރެތްއަކުމަގިއ ުނބުެލމާަށިއ،  

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ އާަދުކިރ ަމާޤުމެގ  އެފަރާތް    ، ެއ ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ަކްނަތއަްތއް އުަލްނ ަހަމޖޭެހ ާތީރާޚ ަހަމައްށ 

 ަނަގއިިދުނަމްށ ަކނަޑއަަޅިއ، ެއީކ ެއއްފަަހާރ  ާނަޔްތަތކްަށާވ ަފއާިސ  ުމާސަރާއިއ ިޢ

ކަންކަން މިއަދު   ފެށިގެން  ( އ2022ިއެޕްރީލް    18)އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ    30ން 

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    03އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން    ކުރުމަށްފަހު، ޛުފުރިހަމައަށް ތަންފީތެރޭގައި  

 އަށް (  ހޮސްޕިޓަލް  ހުޅުމާލެ)  ދައުލަތް  ދިވެހިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް، މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 
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 މި މައްަސލަ ބަލައި ނިްނމީ 

 

 މަރްޔަމް ިރޝްފާ     

 ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންަބރު  ވަޒީފާއާބެހޭ                                                 


