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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/280 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރަ ނުލިބުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019ޑިސެންބަރު  10 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021މެއި  16 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( ފުނާޑު.ރިޔާްޝ، ޏ. ފުވައްމުލައް) އަޙްމަދު ޢަލީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A010827)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފުވައްމުލައް( އަޙްމަދު މަމްދޫޙް )މިސްކަތްމަގު. ފަހިދޫ / ޏ.   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (A280575)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   ،(އްފުވައްމުލަ.  ޏ/    ރިޔާްޝ.  ފުނާޑު)ައްޙމުަދ އީަލ  މި މައްސަލައަކީ  

A010827)،   28    ުވަޒީފާ    2019މާރިޗ މަާޤމުގައި  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ  ރެސްޓޯރަންޓްގެ  ޗޮޕް  ފެށިގެން  އިން 

އެއްވެސް  ގައި ފޯނުން ގުޅައި، ނޯޓިސް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް    2019ޑިސެންބަރު    02އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  

ޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ާޤނޫނާ ގަވާއިދާ ޙިލާފަށް  ދުވަހެއްގެ މުސާރަ ކުރިއަށް ދޭންނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބަ

ކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވޭތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން އަޙްމަދު ޢަލީ އަކީ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި  

ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާއި ހަމައަށް  ވައްޒަފެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާދިނުމަށާއި، އަޙްމަދު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން  މު

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަޙްމަދު މަމްދޫޙަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަލީ   VTR/2019/280މައްސަލަ 

                                             

 

14 ގެ 2    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:  
 

 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2019ޑިސެންބަރު    10ޗޮޕް ރެސްޓޯރަންޓަށް ރައްދުވާގޮތަށް    މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށްއެދި،

  .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެޓްރައިބިއުނަލަށް 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ  هللاބްދުޢަ  އާމިނަތު 

 ސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: މައް 

 

ަފރްާތަކުމަގިއާވ   .1 ުހށެަހިޅ  ފުވައްމުލަށް(  އަލީ  އަޙްމަދުަމްއސަަލ  ޏ.   / ރިޔާްޝ    ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި)  )ފުނާޑު. 

މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ    ،(A010827:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ ގޮތުގައި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  )މީގެފަހުން 

  މައްސަލަ '  ހުށަހެޅި  ށްޓްރައިބިއުނަލަ   ވަޒީފާއާބެހޭގައި    2019ޑިސެންބަރު    10  ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން  މައްސަލަ  ފަރާތް(

،  ވަނަ ދުވަހު ޏ.ފުވައްމުލައް  2019ޑިސެންބަރު    02  ، ނަޒަރުކުރުމުން  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި'  ފޯމު  ހުށަހަޅާ

ގެ ވަޒީފާ ނިމުނީ ކަމަށާއި، ތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅާފައި މިހާހިސާބުން އެ ފަރާޙްއަޙްމަދު މަމްދޫ  ،ފަހިދޫ

  ޢިނާޔަތްއެގްރިމަންޓެއް، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނެތްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މުސާރަ ކުރިއަށް ދޭންނުޖެހޭނެކަމަށާއި، ރޯދަ މަހުގެ  

  ނެތްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ފައިސާ ދިނުމަށް އެދުމުންވެސް އެ ފައިސާ ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމަށް  

ފަރާތުން ނޯޓިސް ނުދީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މާލީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާކަމަށާއި،  

ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވަމުން ދިއުމާއި، ވަޒީފާ ނުލިބި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް 

ފަރާތާއި،   ހުށަހެޅި  ފަރާތުގެ  މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން    ގެއިލާޢާއެ  ހުއްޓިފައިވާކަމަށް  ބެލުން  ބަރަދު  ޚަރަދު 

 އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަޙްމަދު މަމްދޫޙަށް
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ުބނަެފިއަވީނ،  މައް .2 އޭެދޮގްތަކަމްށ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަވިކޮކށަްފިއއެފާަރްތ  ސަަލ  ގަވައިދާ    ަވީނ ަވޒާީފިއްނ  ާޤނޫނާއި 

މައުޫޟޢީ   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  އިޖްރާއީ  ޢަ ޚިލާފަށްކަމަށް  އިމުނުކޮށްކަމަށްވާތީ، ާޤދުލުވެރިކަން  ޢަދުލުވެރިކަމާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަކީ ޓްރައިބިއުނަލުން ވަކިގޮތެއް ކަޑައަޅަންދެން ދެމިއޮންނާނެ ވަޒީފާއެއް ކަމަށާއި، 

ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާއި  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން 

 ާފަހަގުކެރެވެއެވ.   'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންިއްސެވަބާޔްނކޮށަްފިއާވ    ށް އެދިކަންނަގައިދިނުމަ

ަފރުާތްނ   .3 ރްެސޯޓަރްނުޓެގ  ޮޗޕް  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގތްުނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

'ަމްއ ހުށަަހޅަާފިއާވ  ްޓަރއިިބުއނަަލށް  ަކްނަކމަށް  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ  ަގއި  ޯފމު'  ހުށަަހާޅ  ަޖާވުބ  ސަަލިއެގ 

ެރްސޯޓަރނުްޓ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޮޗޕް  ަވޒާީފިއން  ުހށެަހިޅ ަފާރތް  ުކުރާމިއ، އެ  ަނަޒުރުކުރުމްނ، ަމްއސަލަ  ަވްއަކްނ  ން 

ަފިއާސައށް   ތުަކިޚ ުކނުްފީނެގ  ަނ ާޔާނތެްތިރވަެފިއާވީތ،  ަރަގުޅޮކ ުނަމށްފުަހ،  ޭޞަޙތިްދާރުރޮކށް  ށަްފިއުނާވީތ،  ެއަކްނަކން 

ަދުނުކެރވޭފަަދ ެގއުްލާމިއ ުކިރަމތާިލްނ  ާޢަފާރަތްށ ިއ  އަެފާރްތ ިއުތަރށް ަވޒާީފަގިއ ބަަހްއަޓއިިފަނަމ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ

ާއބޭެހ  ަފާރުތެގ ަސބުަބްނ އެެހްނ ުމަވްއޒުަފްނަންށ ނެޭދޭވ ައަސރޮުކށާްފެނތީ، ަވޒާީފ  ޖެހާިދެނީތާއިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ

ަފާރުތްނ އެެހްނ މުީހްނަންށ ޭނނިގ  ާޤ ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ަކމާަށިއ،  ަވްތަގޑުން  ޮޗްޕ ރްެސޯޓަރްނުޓެގ  ޫނާނެއްއޮގަތްށ 

ާބކީ   ިވަޔާފިރުކުރަމށްފުަހ،  ަފިއާސިއްނ  ަހވުާލުކާރ  ަގްނންަނ  ާސާމުނ  ޭބުންނާވ  ަނާގަކަމާށިއ،ެރްސޯޓަރނަްޓްށ  ަފިއާސ 

ަބ ުނެގަނުއމިާއ،  ައނުބރާ  ބުިލ ަފިއާސ  މިަތން  ެއއް  ފަަހެރްއެގ  އަެތއް  ުނެގނާްނތީ،  ަހަމައްށ  ަތްއެވްސ 

ާޤޫނުނެގ  ްތޭޞަޙަނ ަވޒާީފާއބޭެހ  ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ    23ދަީފިއާވެނަކަމާށިއ،  ާމއާްދަގިއ  ާމއާްދަގިއ  ާޙ ަވނަ  ެއ  ަލުތަގިއ 

ިކުކެރޭވެނަކން ެއޭގަކާމިއ، ަމްއސަލަ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވޮގުތެގ މިަތން ނޯޓެިހްއ ިދުނަމކާ ނަުލިއ ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވ

ަވަނ ަނނަްބުރަގިއވާ    1ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ެގ    23ަފިއަވީނ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނެުގ  ްށުހށެަހިޅ ަފާރުތން ަވޒާީފިއްނ ަވކޮިކ

ުލްނތެަކއް  ޮގުތެގ މިަތން ަވޒާިފަގިއ އުިތރްަށ ބަަހްއަޓއިިފަނަމ، ަވޒީފާ ޭދ ަފާރަތށް ުނަވތަ ަވޒީފާ އާަދުކާރ ތަަނށް ެގްއ

  ަލުތަގިއަކމްަށ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. ާޙިލބާިދެނަކަމްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރތްަށ ެފްނަނ  
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ަވިކޮކށަްފިއަވީނ،   .4 ަވޒީފިާއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ުބނަެފިއަވީނ،  އޭެދޮގްތަކަމްށ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޙަވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި، މަތީ މަރު

'މައްސަލައިގެ ިއްސެވބާަޔްނކޮށަްފިއާވ ަކނަޑައަޅއިިދުނަމްށަކްނ ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް  ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް  

  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.     ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ެވިރެގްނ  ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފއްިނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ެއކިަށެގްނާވ ަސަބެބއް މުެދ .5

ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖރީާޢ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ،  ަމުއޟީޫޢ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

 ާޤިއުމޮކށަްފިއޯތ ބާަލިއުރ، ައްނނިަނިވ ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރުވެނެވ. 

ގެ ޮގުތަގއި ިސީޓެއއް   1ާމެއކު ެއްގިޒބްިޓ މި ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގން މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތން ަމްއސަަލ ުހށަަހާޅ ޯފ 5.1

ުހށަަހޅަާފިއާވަކާމިއ، ިމ ިސީޓގިައ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ މްައސަަލ ަރއުްދިވ ެރްސޯޓަރްނުޓަގިއ ަމަސްއަކްތުކރަން  

ާތީރަޚކީ   ޮޗޕް    2019ާމިރޗު    28ެފިށ  ަމާޤަމީކ  އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިއނޭގަކާމިއ،  ަކން 

ޮގުތަގިއ  ެރ ުއޫޖަރިއެގ  މުަހ  އަެފާރަތްސ  ަމާޤުމަކާމިއ،  ެމޭނަޖުރެގ  ރިުފާޔ(  -/9,000ްސޯޓަރްނުޓެގ  )ުނވާަހްސ  ރ. 

 ިލޭބަކްނ ިމ ިލުޔމްަށ ަނަޒުރުކރްުނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ްނ ެއނޭގަކާމިއ، ެއއީ  )ޭދއް( ަފާރތްެއެގ ަބާޔން ުހށަަހޅަާފިއާވަކ 2ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރުތން އަެފާރުތެގ ަޖވާާބެއުކ   5.2      

ާއިއ ޏ.    ، ( A275223ުޙަސިއްނ ނިހުާދ )ައިއީޑާކުޑ ަނނަްބރު:    ، ިމްސިކްތަމުގ. ަސުރޫސުނެގ  ، ޏ. ުފަވްއމަުލްއ

ކާަމިއ، ިމ ަފާރްތަތުކެގ   ، ( A275239ާއިމަނުތ ަޝުއާނ )ައއީިޑކުާޑ ަންނަބުރ  ، ިމްސިކްތަމުގ. ކަޭދުޑ ، ުފަވްއމަުލްއ

ަބާޔުނަގިއ ފަާހަގކޮށަްފިއަވީނ، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފއްިނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ އަެފާރތް ޗްޮޕ ެރްސޯޓަރނުްޓން  

ަކަމާށއި، ެއޮގުތްނ ަމްއސަލަ    ަވްއަކްނޮކށަްފިއާވީތ ަކމާަށިއ، އިަދ ޮޗްޕ ެރްސޯޓަރްނުޓެގ ަފިއާސއްަށ ިޚޔާާނތެްތިރވަެފިއާވީތ

ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް ިވޔާަފިރުކަރން ޭދ ަފިއާސިއްނ ިވޔާަފިރުކުރަމށްފުަހ ބިލް ުނެގަނުއާމިއ، ބީާކާވ ފިައާސ ުނެގަނުއާމިއ،  

ަފާރތްަށ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ  ަތުކާރުރވަެފިއާވީތ  ަކްނކްަނ  ފަަދ  ުކުރްނ  ަވްއަކްނ  ަވްތަގނުޑްނ  ެރްސޯޓަރްނުޓެގ 

ފަާހަގޮކށަްފިއެވ ުހށެަހޅި  ަނޭޞަޙތެްދވަިފިއާވަކްނ  ަމްއސަަލ  ިއުތުރން  ިލުޔްނަތުކެގ  ަބާޔްނކެުރުވުނ  ިއްސެވ  ެއެވ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަޙްމަދު މަމްދޫޙަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަލީ   VTR/2019/280މައްސަލަ 

                                             

 

14 ގެ 5    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:  
 

 

ިލުޔެމއް   ިއުތރު  ސިާބުތުކުރމްަށަޓަކއި  ާވިޤާއަތްށ  ަމްއސަަލިއެގ  ަފާރުތްނ  ަރއްދިުވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ 

 ެވެއެވ. ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކްނ ފަާހަގުކެރ

ޢަދުުލެވިރ   .6 ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ަމްއސަަލެއްއގިައ،  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ ެއަކީށެގނާްވ ަސަބެބްއ ޮއެވެގްނޯތ ބުެލުމަގިއ ެދ ުއްނުސެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ، ެއީއ މުަޢޟީުޢ 

-HC/2010ރިާޢ އަދުުލެވިރަކްނ ާގިއްމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކޓެުގ ަނނަްބުރ  އަދުުލެވިރަކާމިއ، ިއްޖ

A/134    ،ި2010ަވަނ ަގިޟްއާޔިއްނާނއ/HC-A/24    ަވަނ ގިަޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، ިމޮގތްުނ މުަޢޟީޫޢ އުަދުލެވިރަކަމީކ

ދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތުރްނ ެއ ހާިޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދުށން  ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ަޢ

ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ ެއޭގަކާމިއ، ިއްޖރީާޢ އަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ 

ާވިސ ިންނުމަމަކްށ  އަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ބުެލުމަގއި  ުމަވްއޒަަފުކ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލންޖޭެހ  ުލުވަމްށަޓަކިއ 

ެދްނެނުވނު   ިއްސެވ  ިންނމަާފިއާވ  ަހިއޯކުޓްނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ  ިއްޖާރުތަތއް  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ 

 ަހަގުކެރެވެއެވ. ަގިޟްއާޔަތުކްނާނިއ އެ ޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ާފ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވިކުކުރުމަގިއ މުަޢޟީޫޢ އަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއވޭތޯ   .7

 ބާަލިއުރ،  

ަކާމިއ،  ްނ ވަޒާީފއާަދުކަރުމނާްދ ުމަވްއޒެަފްއ ޭއާނެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވނީ ެދ ހަާލެތްއަގިއަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ ދުަށ 7.1

ެއނެގން   ހަާލްތަކްނ  ަވިކުކރާ  ަވޒާީފިއން  ހަާލާތިއ، ނޯޓްިސ ނީުދ  ަވިކުކރާ  ަވޒާީފިއްނ  ިދުނމަށްފުަހ  ެއީއ ނިޯޓްސ 

ޮއްނަނަކާމިއ، ެއޮގތްުނ ުހށެަހޅަިފިއ ިމާވ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއަސަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  

ޯނޓެިހްއ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ންަނަބރު  ަފާރްތ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ޮއްނަނަކާމއި،  އެނެގން  ެނިތކްަނ  ިދުނެމއް   

2013/HC-A/77  :ިަޤިޟްއާޔގައ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަޙްމަދު މަމްދޫޙަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަލީ   VTR/2019/280މައްސަލަ 
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ިހެމޭނ ުމަވްއޒަަފުކ، ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކ ނަުލިއ    "... ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނންަށ ބަލިާއުރ، ެއާޤޫނުނެގ ަތރަަހިއެގ ތޭެރަގިއ

ވަަނ ާމއާްދަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއވާ  ޙަާލުތަގިއ ެއާމއާްދަގއި    23ަހަމެއަކިނ ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނގެ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ  

 ެއނޭގަކާމިއ، ..."                     ބަާޔްނޮކށަްފިއާވ ގުޮތެގަމިތްނަކްނ 

ަފާރ ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތގެ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ،  ތް  މިފަަދިއްނ 

ަނނަްބުރ   ާޤނުޫނ  ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  ާޤޫނނު( ގެ    2/ 2008ަވޒާީފިއްނ  ާމއާްދާއ    23)ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވނަ 

 ެއްއޮގްތާވ ޮގުތގެ ަމިތނޯްތ ބަަލންޖޭެހެނަކަމްށ ެދެކެމެވ. 

ވަނަ ާމއާްދ "ނޯޓެިހްއ ިދުނަމާކއި ނަުލިއ ަވިކުކުރްނ" މި    23)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ގެ    2/ 2008ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ   7.2

ުފރަިހަމެވެގްނަކަމްށ   ަޝުރެޠްއ  ެދ  ަވިކުކެރޭވީނ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒަަފުކ  ެނިތ  ިދުނމްެއ  ޯނިޓްސ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ 

ަޤިޟްއާޔ އިަދ ެއޫންނ ވެސް    HC-A/208/2010އިަދ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ  

( ަމަސްއަކުތގެ  1ަވޒާީފާއބޭެހ ަމްއސަަލަތުކަގއި ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަކނަޑައޅްުއވަާފިއާވަކާމިއ، ެއ ދެ ަޝުރަޠކީ ) 

 ( ެއަކީށެގްނުނވްުނ އަދި  ބެެހއުްޓަމީކ ެއކީަށެގްނާވ ަހމަަތަކްށ 2ައޚާްލުޤ  ުކެރޭވނެ    ( ަވޒާީފަގިއ އުިތަރށް  ބާަލިއުރ، 

 ަކެމްއަކަމްށ ަވޒާީފ ޭދ ަފރަާތށް ނެުފުންނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ާޤޫނުނ ަނނަްބރު    ، ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/208/ 2010ިއްސެވ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ   7.3

ިމ ާމއާްދެގ ަދުށން   ،ަވަނ ާމއާްދ "ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކިއ ނަުލިއ ަވިކުކުރްނ"  23)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ   2/ 2008

( procedural fairnessޯނިޓްސ ިދުނެމްއ ނެތި ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ) 

ޢަދުުލެވިރަކ ަމުއޟީޫޢ  ) އިަދ  ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކާމިއsubstantive fairnessްނ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހަކުމަގިއ   ) ، 

ޙަާލުތަގިއ ަވިކުކެރޭވ  ަވޒީފިާއްނ  ނިެތ  ިދުނެމއް  )   ، ޯނިޓްސ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  (  procedural fairnessއުިޖާރީއ 

 unfairެލޭވީނ ައނެްފައރ ޑްިސިމސްަލ ) ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވުނާވަނަމ ެއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަވިކުކުރްނ ެބ

dismissal .ެއްއގެ ޮގުތަގިއަކމްަށ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ކަނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ ) 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަޙްމަދު މަމްދޫޙަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަލީ   VTR/2019/280މައްސަލަ 
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ޢަދުުލެވިރަކްނ   7.4 ަމުއޟީޫޢ  ަނނަްބުރ    (substantive fairness)ިއްސެވަބާޔޮކށަްފިއާވ  ަހިއޯކުޓެގ  ގޭުޅޮގުތން  ާއ 

2014/HC-A/88  ްއާޔގައި:ަގިޟ 

"....ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފަގިއ ިއތަުރްށ ބެެހއުްޓުމްނ ަވޒީފޭާދ ަފާރަތްށ ުނަވަތ ަވޒާީފ އާަދުކާރ ތަަންށ ެގއުްލްނތެަކއް  

ެއުމަވްއޒެަފްއެގ ަމަސްއކުަތެގ ައޚާްލުޤ ަރނަގޅު ޫންނަކމްަށ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތން    ، ިލބާިދެނަކަމްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތން ބާަލ

ަހަމެއްއަކަމްށ  ެއިނ  ، ިންނުމުމަގިއ ެއަކށެީގްނާވ  ަހަމައީކ  ަތޠީްބުޤުކިރ  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ  ވާސުިލުވަމްށ  ްނުމަމްށ 

ަވޒީފޭާދ ަފރަާތށް ަހަމ ެފްނނަ ެފުނެމްއެގ ަމއަްޗްށ ެއކިަނ ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފިއްނ ަވިކުނުކެރޭވެނަކން    ، ާވްނޖޭެހެނަކަމާށިއ

ަންނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ެއނެގން    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކްނ  ަކނަޑައަޅިއ  ަގިޟްއާޔަގިއ 

 ، ޮއްނަނަކާމިއ

ާޤޫނުނެގ    ، އިަދ ަޝުރުޠަކަމްށާވ  23ަވޒާީފާއބޭެހ  ެދަވަނ  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ  ަދުށން  ގެ  )ހ(  ގެ  ާމއާްދ   ، ަވަނ 

ބެެހްއުޓަމީކ ިއތަުރްށ  ަވޒާީފަގިއ  ބާަލިއުރ  ، "ެއުމަވްއޒަަފުކ  ަހަމަތކަށް  ަވޒީފާދޭ    ، ެއކީަށެގްނވާ  ުކެރޭވނަޭކެމްއަކަމްށ 

ަފުކ ަވޒާީފަގއި ިއުތރަށް ބެެހއުްޓަމީކ ުކެރޭވެނަކެމްއަކަމްށ ަވޒީފާދޭ  ަފާރަތށް ނެުފުންނ" ެވްސ ުފރިހަަމާވީނ ެއުމަވްއަޒ

 ... " ، ަފާރަތްށ ނެުފނުުނ ަހަމައީކެވްސ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމައަކށް ެވެގްނކްަނ ެއާމއާްދައްށ ބުެލުމްނ ެއނގަޭކާމިއ

ާޤޫނުނެގ    ، އިަދ ެދަވ  23ަވޒާީފާއބޭެހ  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ  ަދުށން  ގެ  )ހ(  ގެ  ާމއާްދ  ަޝުރުޠަކަމްށާވަވަނ   ، ަނ 

ބެެހްއުޓަމީކ ިއތަުރްށ  ަވޒާީފަގިއ  ބާަލިއުރ  ، "ެއުމަވްއޒަަފުކ  ަހަމަތކަށް  ަވޒީފާދޭ    ، ެއކީަށެގްނވާ  ުކެރޭވނަޭކެމްއަކަމްށ 

ަފާރަތށް ނެުފުންނ" ެވްސ ުފރިހަަމާވީނ ެއުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފަގއި ިއުތރަށް ބެެހއުްޓަމީކ ުކެރޭވެނަކެމްއަކަމްށ ަވޒީފާދޭ  

 " ... ، ނެުފނުުނ ަހަމައީކެވްސ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމައަކށް ެވެގްނކްަނ ެއާމއާްދައްށ ބުެލުމްނ ެއނގަޭކާމިއ  ަފާރަތްށ

 ިމ ފަަދިއްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ާއއި    23ޭހ ާޤޫނުނެގ  ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކނަުލިއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނަކަމްށ ަވޒާީފާއެބ 7.5

ތްަފޞުީލޮކށެްދުމްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ    )ށ( ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ފަަދ ަސަބެބްއ އްޮތަކަމށް ބެެލޭވެނ ޙަާލްތަތްއ
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ިޑވޮެލްޕަމްނޓް  ވ. ަހުއިސްނގ    ަމްސޢުޫދ   ިއްސާމީއްލ   SC-A/27/2014ޯކުޓްނ ންިނމަާފިއާވ، ެއ ކުޯޓެގ ަންނަބރ  

ުނކާުތަގިއ    33އަދި    32( ަޤިޟްއާޔގެ ަޝރަީޢްތ ނުިމުނޮގުތެގ ރޯިޕުޓގެ  ިލިމޓްެޑ   ަފިއޭންންސ ޯކަޕޭރަޝްނ  ަވނަ 

 ، ަބާޔްނުކެރވަިފިއަވީނ

)ށ( ަގިއ               ]ނިޯޓްސނީުދ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ، ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ާއއި 

ފަަދިއްނ އަދުުލެވިރ ަސަބެބއް ޮއެވެގްނެނެވ. އަދުލެުވިރ ަސަބެބްއ އްޮތަކމްަށ ބެެލޭވީނ ެދ ހަާލެތްއަގެއެވ.      ނަެފިއާވ  ުބ

 ެއއީ:

(i)  .ާފުޅަކްނޮބުޑ ަޣިއުރސޫުލީކ ައމަލްެއ ުކުރްނ 

(ii)  .ިޚާޔނެާތްއ ވަެފިއުވްނ 

ެއ ައމެަލްއެގ ަސަބުބން ުމަވްއޒަަފުކ ނިޯޓްސ ިދުނެމްއެނތި    (misconduct)ޮކްނެމޮކްނެމ ަޣިއުރސޫުލީކ ައމަަލީކ  

ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ުހއަްދުކާރ ަކަމަކްށ ނެުވ ިހނަގއާިދެނެއެވ.    23ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ަވކުިކުރްނ ުހއަްދާވީނ    ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ނިޯޓްސ ިދުނެމއެްނިތ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ   23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ަކމްަށ ާވނަަމެއެވ. ެއ ައމަލީ    (gross misconduct)ުމަވްއޒުަފުކިރ ައމަަލީކ ާފުޅަކްނބުޮޑ ަޣިއުރސޫުލީކ ައމެަލްއ  

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރްނ ުހއްދަވާފަަދ ާފުޅަކްނ ޮބުޑ ަޣިއުރސޫުލީކ އަަލެމްއަކަމްށ   ޯނިޓްސ ިދުނެމްއެނތި 

ޒުަފުކިރ ައމަަލކީ ެދ ަފާރުތެގ ެދމުެދަގިއ ޮއްނންަނޖޭެހ ަވޒާީފެގ ުގުޅްނ ެއްއކްޮށ ެކނޭޑ ިމްނަވުރެގ  ބެެލޭވީނ، ުމަވްއ

( ެދ ަފާރުތެގ ދެމުެދަގިއާވ ަވޒާީފެގ  1ީސިރައްސ ައމެަލްއ ަކަމްށ ާވަނަމެއެވ. ުމަވްއޒުަފެގ ަޣިއުރސޫުލީކ ައމަަލީކ ) 

( ެއ ަކަމީކ ަވޒީފޭާދ ަފާރާތިއ ުމަވްއޒާަފއި  2ށް ާވަނަމ، ުނަވަތ ) ެއްއަބްސުވުމެގ ަޖއަުހީރ ަޝުރަތާކ ޚިލުާފަކެމްއ ަކަމ

ެދމުެދަގިއ ޮއްނަނ ަވޒާީފެގ ުގުޅުމަގިއ ިހެމޭނ ޮއްނެމ ަމިއަގނުޑ ސަިފަކަމްށާވ ެދ ަފާރުތެގ ެދމުެދަގިއ ޮއްނަންނޖެހޭ  

 ެއ މަުވްއޒަަފުކ ަވޒީފޭާދ  ( ެއ ަކަމީކ3ިއުތާބުރ އިަދ ައާމާނތެްތިރަކްނ ެގއްލޭފަަދ ަކެމްއަކަމްށ ާވަނަމ، ުނަވަތ ) 

ަފާރަތށް އާަދުކަރްނޖޭެހ ަވޒާީފގެ އްިލިތާޒމަުތާކ ައާސީސގުޮތްނ ުނަވަތ ސާީދގެޮތްއަގިއ ޚިލުާފ ކެަމްއ ަކަމށް ާވަނަމ،  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަޙްމަދު މަމްދޫޙަށް
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ެއ ައމަަލީކ ނިޯޓްސ ިދުނެމްއނިެތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރަމށް ުހއަްދވާެދޭނ ާފުޅަކްނޮބޑު ަޣިއުރސޫުލީކ ައމެަލްއ ަކަމށް  

 ާދެނެއެވ.[  ބެެލިވ

 ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަފާރުތން ަވޒީފިާއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ    ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއެގ ހާަޤިއުޤަތަކށް ރާިޢަޔްތުކާރިއުރ، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ  7.6

ަފިއާސައްށ   ަފާރުތެގ  ަރއުްދާވ  ަތުކިޚ ަމްއސަަލ  ަކމަށް  ާރުރޮކްށ ާޔާނތެްތިރވަެފިއާވީތ،  ަނސަޭހތިްދުނަމށްފުަހ   

ީޤެޤްއ ިހްނގަާފއާިވަކްނ ުހށެަހޅަިފިއވާ  ަބާޔްނކޮށަްފިއވިީހނުދ، އެ ަޢމުަލ ިހްނިގތޯ ބުެލމްަށަޓަކއި ެއްއވްެސ އާިދީރ ަތުޙ

ފުަހން   ުހށެަހުޅނު  ަމްއސަަލ  ްޓަރިއިބއުނަަލށް  ަފރާތްުނ   ަރއުްދާވ  ަމްއސަަލ  ނުެތާމިއ،  ެއެގން  ިލެޔިކުޔްނަތުކން 

ސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތެގ ެރްސޯޓަރްނުޓަގިއ ަމަސްއކްަތުކާރ ެދ ޭކިޝައުރްނެގ ަބާޔެނއް ުހށަަހޅަާފިއީވަނަމެވްސ،  ަމްއ

ަގިޟްއާޔަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއވާފަަދިއްނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފަގިއ    HC-A/88/2014ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ  

ަވތަ ަވޒާީފ އާަދުކާރ ތަަންށ ެގއުްލނަްތެކްއ ިލބާިދެނަކމްަށ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތން  ިއުތަރށް ބެެހްއުޓުމން ަވޒީފޭާދ ފާަރަތށް ުނ

ިންނމުުމަގިއ  ، ބާަލ ަފާރތްުނ  ަވޒީފޭާދ  ަރނަގުޅ ންޫނކަަމްށ  އަޚާްލުޤ  ަމަސްއކުަތެގ  ެއިންނުމަމށް    ، ެއުމަވްއޒެަފްއެގ 

ަވޒީފޭާދ ަފާރަތށް    ، ްއަކަމްށ ާވްނޖޭެހެނަކަމާށިއ ާވސުިލުވަމްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ަތޠީްބުޤުކިރ ަހަމައީކ ެއކީަށެގްނވާ ަހަމެއ

ަހަމ ެފްނަނ ެފުނެމްއގެ ަމްއަޗށް ެއަކިނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ވިަކުނުކެރޭވެނަކްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބރު  

2010/HC-A/24    ަަގިޟްއާޔަގިއ ަކނަޑއަަޅިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވވަުމްށ ރާިޢޔްަތޮކށް، ޮޗޕް ެރްސޯޓރްަނުޓަގިއ ަމްއސަލ

ތޭިބަކްނ ެއގްެނ ޮއންނިަހނުދ،   ުމަވްއޒަަފުކ ޭކިޝައުރްނަނށް  ޗްޮޕ ެރްސޯޓަރނުްޓގެ  ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ އުިތުރްނ ދެ 

ަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަކާމއި، އަެފާރުތން ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ  ަވްތަގުޑްނ ަފިއާސ އެެހން މުީހނަްންށ ނޭނިގ ަނަގނީ ަމްއަސ

ަހަމައީކ   ތުަތީބުޤުކިރ  ެއ  ޮކަބިއަކާމިއ،   ަހަމައީކ  ުކިރ  ަތުތީބުޤ  ިހާޔާނތްތިެރވަެފިއާވަކްނ  ަފިއާސައްށ  ަފާރުތެގ 

ުނ ަގިޟްއާޔަގިއ  ެއަކީށެގްނާވ ަހަމެއްއަކން  ިލޔްުނަތުކން ާސބުިތާވން ެންތކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ިއްސެވ ެދްނނުެވ

ުހށެަހޅި   ަމްއސަަލ  ިބާނކޮށް  އަެކިނ  ަމްއަޗްށ  ެފްނނެަފނެުމްއެގ  ަރއުްދވަާފާރަތްށ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއވާފަަދިއްނ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަޙްމަދު މަމްދޫޙަށް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަލީ   VTR/2019/280މައްސަލަ 

                                             

 

14 ގެ  10   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:  
 

 

ަފާރްތ ަވޒާިފިއްނ ަވިކުކެރވާިދެނ ަކަމްށ ނެުފްނނީާތ، ިމ ަމްއސާަލަގިއ މުަޢޟީޫޢ އަދުުލެވިރަކެމްއ ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމށް  

 ްތަކަމށް ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ުބަރެވެވްނ ެނ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   7.7 ިއުޖރާޢީ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  އީަލ  ައްޙމަދު  ެރްސޯޓަރްނުޓން  ޮޗޕް  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 
 ؛ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ

ަޑއޭެޅީނ،  ( ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ، ާޢްއމު ޙާލްަތަތުކގިައ ަކނ procedural fairnessިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ) 

 ، ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ، ެއްނމެ ުކަޑމުިންނ

ެއ  . 1 ތްަފޞަީލާކެއުކ،  ުހރާިހ  ެދެވނުްހިރ  އަޭރުކ  މަޢޫުލާމުތ،  ަކާމިއބޭެހ  ތުުހަމުތކެުރޭވ  ަމްއަޗްށ  ުމަވްއޒުަފެގ 

 ؛ުމަވްއޒަަފަކްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ިދުނަމށްފުަހ

ެއުމ. 2   ުފުރަޞުތ  ަޖާވބާުދީރވުުމެގ  ތުުހަމަތާކމުެދ  ުފުރަޞެތްއަގިއ  ެއ  އެފަަދ  އިަދ  ިދުނަމށްފުަހ  ަވްއޒަަފްށ 

 ؛ެއުމަވްއޒަަފުކ ަކނަޑައާޅ މެީހްއގެ އީެހެތިރަކްނ ހުޯދަމށް އިެދްއެޖަނަމ އުެފުރަޞުތ ިދުނަމށްފުަހ

 ؛. ެއ ަމްއސަަލ އާިދީރ ގުޮތްނ ަތްޙީޤުޤުކުރަމށްފުަހ3 

ާޤޫނުނގެ    . 4  ެއުކެރޭވ    23ަވޒާީފާއބޭެހ  ުފރަިހަމާވަކަމްށ،  ަޝުރޠު  ެދ  ުފރަިހަމވްާނޖޭެހ  ދުަށްނ  ާމއާްދެގ  ވަަނ 

ަވިކުކިރ   ަވިކޮކށްފިައާވަކްނ،  ެއުމަވްއޒަަފުކ  ިންނަމއިިފނަަމ،  ަވިކުކަރްނ  ެއުމަވްއޒަަފުކ  ެފނި،  ަތްޙީޤަޤަކްށ 

 ެނެއެވ. ަސަބބަުތާކެއުކ ެއުމަވްއޒަަފކްަށ ައްނގަާފިއުވްނ ިހެމ

މި   7.8 ަވަޒްނުކުރަމްށ  ާޤިއްމޮކށަްފިއޭވޯތ  އަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒީފިާއްނ  ުހށެަހޅަިފާރްތ  ަމްއސަަލ 

ަތްޙީޤެޤްއ   އާިދީރ  ުކިރްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ޢިަލ  ައްޙމުަދ  ަނަޒުރުކާރިއުރ،  ާވޤާިޢަތަކްށ  ަމްއސަަލިއެގ 

ިދ ަފރުާތެގ  ެއ  ެދވަިފިއާވަކަމށް  ޮކށަްފިއުނުވާމިއ،  ުފުރޞުަތ  ަފާރތްަށ  އެ  ަޖވާބާުދީރާވްނ  ަދްއަކިއ  ވާަހަކ  ފުާޢަގިއ 

ާޤިއްމުނޮކްށަކން    ، ުބަރުނެވޭވީތ އަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ަވިކުކެރވިފިައަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ހުށެަހޅަިފާރްތ  ަމްއސަަލ 

 ަކނަޑައަޅްނ ޖޭެހ ަކުމަގއި ެދެކެމެވ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަޙްމަދު މަމްދޫޙަށް
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ިއްސވަެބާޔްނުކެރުވނު ުނުކތަާތަކށް ރާިޢްޔަތުކާރިއރު، ަމްއސަަލ ުހށަަހާޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ުމަވްއޒަަފުކ    - 8

މުަޢޫޟީޢ   ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ   (substantive fairness)ދުުލެވިރަކާމިއ  ަޢަވޒާީފިއްނ 

ިއުޖ ޢަދުުލާޤިއުމުކުރެމްއެނިތަކާމިއ،  ުބަރެވޭވތީ،    (procedural fairness)ެވިރަކްނ  ރީާޢ  ާޤިއުމުކުރެމްއެނިތަކަމށް 

ަނނަްބުރ   ާޤޫނނު  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ  ަވޒީފިާއްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ    02/ 2008ަމްއސަަލ 

ާފިއން ަވކުިކިރ ުކުރަމީކ އަނެްފައރ  )ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( އާ ޚިލާފްަށަކަމށް ަކނަޑއަަޅިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވީޒ

 ަކމްަށ ަކނަޑއަަޅްނޖެހޭ ަކުމަގިއ ެދެކެމެވ.  ެއްއ  (unfair dismissal)ިޑްސިމސްަލ  

ަވޒާީފިއން  9 ުރޖަޫޢޮކށް،  ައނުބާރ  ަވޒާީފައށް  އާަދުކަރުމނިްދަޔ  އަެފާރތް  ފަަދިއން  އެދަިފިއާވ  ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ   .

ެގްނ ަވޒާީފައްށ ައނުބރާ ުރޖާޫޢުކާރ ާތީރުޚެގ ނިޔަަލްށ އަެފާރތްަށ ޙްައުޤާވ ުމާސަރާއިއ ިއާނަޔްތަތއް  ަވިކުކެރުވުނ ާތީރުޚން ެފިށ

ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ ަދުށން،    29)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ   02/ 2008ަނަގއެިދވާިދެނޯތ ަނަޒުރުކާރިއުރ، ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ  

ަޙއުްލަތަކށްބާަލިއުރ، ިދވިެހާރްއޭޖގެ  ެއަކީށެގްނާވ ސަަބެބއް ނެތި ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކުރ ާޤޫނނީ  ިލބޭ  ުމަވްއޒަަފށް  ުމެގ ސަަބުބން 

 ަގިޟްއާޔަގިއ :  HC-A/555/2016ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ  

ހްެއޓަުމްށ ނުަވތަ އެ  ެބ"...އަމުރްެއ ނެރުުމގިައ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރައިބިއުނަލުން ފަުރތަަމ ަބލަންވާނީ އުެމވްައަޒަފުކ ަވިކކުރިއިރު ހިުރ ަވޒާީފގިައ ައލުން       

 ަވީޒފާާއގޭުޅ ނުަވަތ އެނޫންެވްސ އޭނާާއ ެއަކީށގެންާވ ަވީޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއ..." 

ަމުއޟީޫޢ   ަވިކުކުރުމަގއި  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމއްސަަލ  ެއނެގްނއޮތީަތާއިއ،  ަކނަޑައޅަާފިއވަާކްނ  ިއާބރުާތން  ިމ 

މި    ، ާޤިއުމޮކށަްފިއުނވީާތ  (procedural fairness)އިަދ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ  

  1ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ    29)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ެގ    2/ 2008ަމްއސަަލިއަގިއ ެއްނެމ ޢަދުުލެވިރޮގަތީކ ާޤޫނުނ ަނނަްބރ  

ަވަނ ަންނަބުރގެ ަދުށްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް އާަދުކަރުމްނ ިދަޔ ަވޒާީފައްށ އަެފާރތް ައނބާުރ ުރޖަޫޢުކުރަމާށިއ، ަމްއސަަލ  

ްއެވްސ ޙާލްެއަގިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކވަެފިއާވ ަފާރެތްއަކުމަގިއ ުނބުެލަމްށކަނަޑއަަޅިއ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ  ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ ެއ

 ަވަނ ަނނަްބރަުގިއ،   15ަޤިޟްއާޔެގ    HC-A/111/2018ަންނަބުރ  
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މުއަްދަތްށ ބަަދުލ ދިނުން ާލޒްިމ ނޫން ކަަމށިާއ، ލޭިބ ގްެއލުން    ިޅ"ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފާއިން ަވިކ ކުރުމިާއ ަވީޒފަާއްށ ައލުން އަނބާުރ ރޫުޖަޢކުރާުމ ދެމުެދ ހިނާގ ުމ

އަންެއ ފާަރުތެގ ެވްސ ަމސޫްއލްިއަޔތްެއ ކަަމށިާއ، ުމވްައަޒަފްށ ެދޭވ ބަަދުލ  ުކަޑކުރުުމެގ ަމސޫްއލްިއަޔަތީކ ކޮންޓެްރކާްޓ ކަނޑައެޅުުމގިައ   ިޚާލުފިވ ފާަރތްނޫން 

ޮގަތށް އަމުުރ ކުރަުމީކ އިންާޞުފވިެރ ޮގތެއް ނޫންކަަމށިާއ، ުމސާރައިާއ އިނާަޔްތ ކަނޑައެޅުުމގިައ ެއހެން ތަންެއގިައ ަވީޒފާއްެއ  ބޭއިންާޞުފ މްުއސިަދ ކަމްެއ ލޭިބ  

-SC/2019ނަންބުަރ   ެގއެނޫން ޮގަތަކްށ އާމްދަނީއްެއ ހާޯދފިައާވ ނަަމ ެއކަަމްށ ިރާޢަޔްތކުރަންވާނެ ކަަމްށ ިދެވހިރާއޭްޖެގ ުސޕްރްީމ ޯކުޓ  އާަދޮކްށފިައާވ ނަަމ ނުަވަތ

A/36  ިއްސތިއުނާުފ  ަޤޟްިއާޔގިައ ިރާޢަޔްތކުރާއުިރ،  ނުުކތަާއްށ  ހަމެައކަނި    ާފަހަގޮކްށފިައާވ  ަބލިައ،  ޮގަތްށ  ަކްނިހާގފިައާވ  މްައަސލިައގިައ،  ކެުރިވފިައާވ 

ަވީޒފާއްެއ    ާފ ދިން ުދަވހިާއ ހަމަައްށ ޢިާއަޝުތ ނިޝާނަާއްށަވީޒފާއިން ަވިކކިުރ ުދަވހުން ެފިށގެން، އޭނަާއްށ އަބާުރ ަވީޒ  އުނިކެުރވޭނީ، ޢިާއަޝުތ ނިޝާނާ

 ސިާބުތޮކށެްދޭވ މިންވެަރްއ ެއކަންެޏެވ."   އާަދޮކްށގެން ނުަވަތ އެނޫންެވްސ ޮގަތަކްށ އާމްދަނީއްެއ ލިިބފިައާވކަން ފެނަަކ ކޯޕޭަރޝަނަްއްށ

  2020ޫޖން    26ިއން    2019ާމިރޗު    27ަފާރުތން    ިމ ިއާބރުާތްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވއުިރ، ިމ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ

)ތިނާްހްސ ެއްއަސޭތކަ    3100/ - ުމަގިއ  ާޤ)ޮކންްޓެރްކޓް( ަމުމަވްއޒުަފ    ިމްސިކުތ ަމަސްއަކތު  ޏ. ުފަވްއމަުލުކެގ  ެގ ިނޔަަލށް  

 HR/INDIV/2020/155-468ރިުފާޔ( ގެ ުމާސަރިއަގިއ ަވޒާީފ އާަދޮކށަްފިއާވަކްނ ުފަވްއމަުލުކ ިސީޓ ަކުއްނސްިލެގ ަންނަބރު  

 (Unjust enrichment)( ިސީޓިއން ެއެގްނ ޮއްނާނީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ުނަޙްއުޤ ަމންފާ  2020ޖަުލިއ    14) 

ޮޗްޕ ެރްސޯޓަރްނުޓެގ ެމޭނަޖެރްއެގ ަމާޤުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ    ، ުތ ނީަފުކުރުމެގ ަމްޤސުަދަގިއަޞެއްއ ިލުބުމެގ ުފުރ

  2020ޫޖން    26ިއން    2019ާމިރޗު    27ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ  ،  ެދމުިހިރަނަމ އަެފާރަތށް ަޙްއުޤާވ މުަހ ުއޫޖަރިއެގ ެތެރިއްނ

)ޮކންްޓރްެކްޓ(   ަމާޤުމަގިއ     ،މަާޤމު އަދާކުރި މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށްިމްސިކުތ ަމަސްއކަތު  ޗްޮޕ ެރސޯްޓރްަނުޓެގ ެމޭނަޖެރްއގެ 

)ުނވާަހްސ ރިުފާޔ( ގެ ެތެރިއން،    -/9,000ުތން ހިުރަނަމ، އަެފާރތްަށ ަޙްއުޤާވޭނ މުަހ ުއޫޖަރައްށާވ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ

ރ. )ިތނާްހްސ ެއްއަސޭތކަ  3,100/ - ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ުމއަްދުތަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ލިބަިފިއާވ މުަހ ުއޫޖަރައްށާވ  

 ަމްއސަަލ ިންނަމްނ ެފެނެއެވ.      ރިުފާޔ( ުއިނުކުރަމށް ަކނަޑއަަޅިއ 

 : ިންނުމްނ   ަމްއަސަލިއެގ 

  ަމޖިލުީހަގއި   ަމްއސަަލބިެލ  ިލެޔިކުޔނަްތކާަށިއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ،  ެދންފެަހ

  ާކުޑ   ައްނަގއޭިދ   ަރްއިޔެތްއކްަނ  ިދވިެހ)   އީަލ  އްަޙމުަދ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ   ، ބިެލިއުރ  ރާިޢަޔްތޮކްށ   ވަާހކަަތަކްށ   ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ

  ަމްއސަަލ   ަމމްދްޫހ  ައްޙމުަދ  ފަހޫިދ/    ުފަވްއމަުލްއ. ޏ   ުދވުަހ  ަވަނ   2019  ިޑެސނަްބުރ  02  ައްށ (  A010827:  ަންނަބުރ
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  ، ެންތަކމާަށިއ  ޮކންްޓެރްކެޓްއ  ، ެއްގިރަމްނެޓްއ   ، ަކަމާށިއ   ިނުމީނ  ަވޒާީފ  ަފާރުތެގ   ެއ  މިހިާހާސުބްނ  ުގޅަާފިއ   ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ

  ަހަމަޖްއާސެނ   ަފިއާސ  ެއ  އުެދުމްނވްެސ  ިދުނަމްށ   ިޢާނަޔްތަތްއ   މުަހެގ  ރަޯދ  ، ދްޭނުނޖޭެހެނަކަމާށިއ  ުކިރައްށ   ުމާސަރ  އެެހްނަކުމްނ

  މީާލ  ، ަވިކޮކށަްފިއާވީތ   ވަޒާީފިއްނ  ނީުދ  ނިޯޓްސ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ެންތަކަމާށިއ   ލިާރ  ެއަކމްަށ  ަނަމެވްސ  ، ަކަމާށިއ

  ހަޭދަވުމްނ  ުދަވްސަތެކްއ  ިގަނ  ުކުރމްަށ  ަމަސްއަކްތ  ހުޯދަމްށ  ަވޒާީފއްެއ  ، ުކިރމަތާިލްނޖެހަިފިއާވަކަމާށިއ  ެގއުްލނަްތާކ  ބެޮޑިތ  ޮގުތްނ

  ބުެލްނ   ަބރުަދ  ުދަޚަރ  ާއއާިލ  ަފާރުތެގ   ެއ  ، ަފާރާތިއ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުދަވްސަތަކްށ   ުހނަްނ  ނިުލިބ  ަވޒާީފ  ، ިދުއާމިއ

  ޚިލަާފްށަކަމްށ   ަގަވއާިދ  ާޤނާޫނިއ   ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ފަާހަގޮކްށ  ުހްއޓަިފިއާވަކަމްށ

  ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ާޤިއުމުނޮކްށަކަމްށވީާތ  ޢުަދުލެވިރަކްނ  ިއްޖާރީއ  ، ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ  ، ަކނަޑައަޅއިިދުނަމާށިއ 

  ެފިށެގްނ  ާތރުީޚްނ ަވިކުކިރ ަވޒާީފިއްނ ، ަކަމާށިއ ަވޒާީފެއްއ ެދިމޮއްނނެާނ ަކަޑައޅަނެްދްނ ަވކޮިގެތްއ ްޓަރިއިބުއނުަލްނ ަވޒާީފައީކ

  ަގިއ   2019  ިޑެސްނަބުރ  10  އިެދ  ަނަގއިިދުނަމްށ   ިޢނަާޔްތަތްއ   ުމާސަރާއިއ  ިލެބްނޖޭެހ  ަހަމައްށ  ުރޖަޫޢޮކށިްދުނާމިއ  ަވޒާީފ

 ، ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ  ހުށެަހިޅ  ްޓަރިއިބއުނަަލްށ  ަވޒާީފާއބޭެހ

 (substantive fairness)  ޢުަދުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  ުމުކަރްނޖޭެހާޤިއ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  ަފާރުތގެ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ    ، ުބަރުނެވޭވީތ   ާޤިއުމުކެރވާިފަކަމްށ  (procedural fairness)  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  އިަދ

  ަވޒާީފާއބޭެހ )   2/ 2008  ންަނަބުރ  ާޤޫނުނ،  ންެތ  ަސަބެބްއ  ެއަކށެީގްނާވ  ަވިކުކުރަމީކ  ަވިކުކިރ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ

 ،  ަކނަޑައަޅިއ  ަކުމަގިއ  ެއްއ  ( unfair dismissal)   ިޑްސިމސްަލ  ައނެްފައރ ،  ޚިލުާފ  ހަަމަތާކ  ކަނަޑައޅަާފިއާވ  ަގިއ(  ާޤޫނުނ

  ަވޒާީފިއްނ   ެނިތ   ަސބެަބްއ  އަެކީށެގނާްވ،  ަދުށްނ  ެގ (  ހ )   މާއާްދެގ  ަވަނ   29  ެގ (  ާޤޫނުނ  ަވޒާީފާއބޭޭހ)   2/ 2008  ަނނަްބުރ  ާޤޫނުނ

 HC-A/555/2016  ަންނަބުރ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަޙއުްލަތކަށިާއ  ާޤޫނީނ  ިލޭބ  ުމަވްއޒަަފްށ  ަސަބުބްނ  ަވިކުކުރުމެގ

  ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ފަަދިއްނ  އްިސވެފަާހަގުކެރުވުނ،  ރާިޢަޔްތޮކްށ  ަޤިޟްއާޔައްށ

  29  ެގ(  ާޤޫނުނ  ަވޒާީފާއބޭެހ)   2/ 2008  ަނނަްބުރ  ާޤޫނުނ،  ާޤިއުމުކެރވަިފިއުނާވީތ  ަޢދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  އިަދ  ޢަދުުލެވިރަކްނ

  ައނުބާރ   އަެފާރްތ   ަމާޤަމްށ   އާަދުކަރުމނިްދަޔ   ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ދުަށްނ   ަނނަްބުރެގ  ަވަނ   1  ެގ (  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ

  ަމްއސަަލ   ، ުނބުެލަމާށިއ   ަފާރެތްއކުަމަގިއ  ަވިކވަެފިއާވ  ަވޒާީފިއްނ  ޙެާލްއަގިއ  ެއްއެވްސ   ަފާރަތީކ   ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ، ުރޖަޫޢުކުރަމާށިއ
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  ުމަވްއޒުަފެގ   ަމަސްއަކުތ  ިމްސިކުތ  ުފަވްއމަުލުކެގ.  ޏ   ިނޔަަލްށ  ެގ  2020  ޫޖްނ  26  ިއްނ  2019  ާމިރުޗ  27  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ

  ުފަވްއމަުލުކ  އާަދޮކށަްފިއާވަކްނ ަވޒާީފ  ުމާސަރިއަގިއ ެގ( ރިުފާޔ  ެއްއސޭަތަކ ިތނާްހްސ. ) ރ 3,100/ -  ަމާޤުމަގިއ( ޮކްންޓެރކްްޓ) 

  ަމްއސަަލ ، ޮއނާްނީތ  ެއެގްނ ިސީޓއްިނ ( 2020 ޖަުލިއ 14)  HR/INDIV/2020/155-468 ންަނަބުރ  ަކުއްނސްިލެގ ިސީޓ

  ޮޗްޕ   ، ަމްޤސުަދަގިއ  ނަފުީކުރުމެގ  ުފުރަޞުތ   ިލުބުމެގ  ެއްއ   (Unjust enrichment)  ަމނާްފ  ނަުޙްއުޤ  ަފާރތްަށ   ުހށެަހިޅ

،  ެތެރިއްނ  ުއޫޖަރިއެގ  މުަހ  ަޙއުްޤާވ  އަެފާރަތްށ  ެދމުިހިރަނަމ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމާޤުމަގިއ  ެމޭނަޖެރްއެގ  ެރްސޯޓަރްނުޓެގ

  އަދާކުރި   މަާޤމު(  ޮކްންޓެރްކްޓ )   ަމަސްއކުަތ  ިމްސކުިތ  2020  ޫޖްނ   26  ިއްނ  2019  ާމިރުޗ  27  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

   ަޙްއުޤާވޭނ   އަެފާރަތްށ  ، ހިުރަނަމ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމާޤުމަގިއ  ެމޭނަޖެރްއެގ  ެރްސޯޓަރްނުޓެގ  ޮޗްޕ   ،ނިޔަލަށް  މުއްދަތުގެ

  ަފާރަތްށ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުމއަްދުތަގިއ  ެދްނެނުވުނ  ިއްސެވ  ، ެތެރިއްނ  ެގ(  ރިުފާޔ  ުނވާަހްސ)   -/9,000  ުއޫޖަރައްށާވ  މުަހ

 ، ަކނަޑައޅިައ  ުއިނުކުރމްަށ(  ރިުފާޔ  އްެއަސޭތަކ   ިތނާްހްސ. ) ރ 3,100/ -   ުއޫޖަރައްށާވ  މުަހ  ިލބަިފިއާވ

 ޗޮޕް  ފައިސާއަކީ  ޖުމުލައަށްވާ  ޢަދަދުތަކުގެ   ޙައްުޤވާ  ޢީަލައްށ  ައްޙމުަދ  ،ފަހު  އުނިކުރުންތަކަށް  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ

  ކްަނަކްނ   ެއްނމަެހިއ  ިއްސެވަބާޔނޮްކށަްފިއާވ  ،ކަނޑައަޅައި  ފައިސާކަމަށް  ދޭންޖެހޭ  ޢަލީއަށް  އަޙްމަދު  ފަރާތުން  ރެސްޓޯރަންޓުގެ

  ަހަމޖޭެހާތ   ެއަކްނ  ، ަތނީްފޛުުކުރަމށްފުަހ ުފރަިހަމައްށ  ެތޭރަގިއ  ުދވުަހެގ(  ސަާދ)   14  ެފިށެގްނ  ިއްނ (  2021  ިއެމ  16)   ިމއުަދ

  ެރސޯްޓަރްންޓއްަށ   ޮޗްޕ  ރައުްދިވ  ަމްއސަަލ  ، ެއްނުގަމްށ   ިލުޔުމްނ  ްޓަރއިިބުއނަަލްށ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ެތޭރަގިއ  ުދވުަހެގ(  ިތެންއ )   3

 . ިންނަމއީިފެމެވ  ަމްއސަަލ  ިމ،  ައުމުރޮކްށ  ައްނާގ
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 
                     

 ޒުހައިރު هللا ޢަބްދުއާމިނަތު  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް 

  


