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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2021/129 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021މޭ  03 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖޫން  19 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 (ވައިމަތީގެ، ތ. ވިލުފުށި) އަޙްމަދު ޖައިލަމް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A286795)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-358/2000)ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ޖައިލަ އަޙްމަދު  ވައިމަތީގެ،  ވިލުފުށި،  ތ.  މައްސަލައަކީ،  :  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)މް  މި 

A286795)  03    ުއިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ބާރޖް ކެޕްޓަނެއްގެ    2003މާރިޗ

ގައި   2021އެޕްރީލް    15ދިނުމަކާ ނުލައި    ނަޭޞހަތެއްއެއްވެސް އިންޒާރެއް އަދި  މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  
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ވަކިކޮށްފައިވާތީ،   ވަޒީފާއިން  މަޢުޫޟޢީ  ކުއްލިއަކަށް  ބޭރުން،  އިމުގެ  ާޤނޫނީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް 

ކަނޑައަޅުއްވަ ާޤއިމްނުކޮށްކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ފަރާތް އިޢަދުލުވެރިކަމާއި،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެއްވުމަށާއި، 

ޢަދުލުވެރި   އިއާދަކުރެވޭ ދުވަހާ ހަމައަށް  ވަޒީފާއަށް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ  ހުރި  ބަދަލެއް ނަންގަވައިދެއްވުމަށާއި، އެފަރާތް 

މަށް އެދި  ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނު   ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް އިޢާދަކޮށްދެއްވުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    2021ޖޫން    03ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ޒުހައިރުގެ ރައުޔު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  (ވައިމަތީގެ، ތ. ވިލުފުށި)  އަޙްމަދު ޖައިލަމްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމުގައިވާ   .1

ފަރާތް( A286795:  ނަންބަރު  ކާޑު މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ   )

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ފަރާތަކީ    ،ކުރުމުންކަންކަމަށް ނަޒަރު ހުށަހެޅި  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސް    ފިއުލް ސަޕްލައިސް 

  03ބާރޖް ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި  )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  

މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު    މަށާއި، އެފަރާތަށްއިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތެއްކަ  2003މާރިޗު  

ރ )ތިން ހާސް ފަސް  -/3500ރ )ފަސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއި ލިވިންގް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު  -/5000

ރ )އަށްޑިހަ  -/80ސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި، އޮންބޯޑް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  

އާއި، ފިކްސްޑް  )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ(  -/250އާއި، ހާޑް ިޝޕް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު  ރުފިޔާ(



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
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އެއް ހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( އާއި، ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  (ރ -/1250އޯޓީގެ ގޮތުގައި މަހަކު 

ރ )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަނީ އެއްވެސް  -/250މަހަކު  

ފާއިން ވަކިކޮށްފައިކަމަށާއި،  ގައި ކުއްލިއަކަށް ވަޒީ  2021އެޕްރީލް    15އިންޒާރެއް އަދި ނަޭޞޙަތެއް ދިނުމަކާ ނުލައި  

ހަމައެކަނި   ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،  ލިޔުމުން  ފިޔަވަޅެއް  އަޅާފައިވާ  އެފަރާތާމެދު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން 

ދީފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓް ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ  

ޤާއިމްނުކޮށްކަމަށް ާޤނޫނު ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މަޢުޫޟޢީ  ޚިލާފަށް،  އިޖުރާއަތުތަކާ  ބުނާ  ގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން، މަޢުޫޟޢީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ   .2

ދުލުވެރިކަން ާޤއިމްނުކޮށްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ލުވެރިކަމާއި، އިޖުރާޢީ ޢަ ޢަދު

ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިއާދަކުރެވޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަންގަވައިދެއްވުމަށާއި، އެފަރާތް ހުރި ވަޒީފާއަށް 

ވަ އެހެން  ފެންވަރުގެ  އެ  މައްޗަށް ނުވަތަ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިޢާދަކޮށްދެއްވުމަށް  ޒީފާއަކަށް 

 އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން މި މައްސަލައިގެ ަޝކުވާއަށް ރައްދު ދިނުމުގު ގޮތުން    ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް .3

ހުށަހެޅި ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކަންކަމަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ   

ތުޙުމަތުކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ  ނަޒަރުކުރުމުން،   ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ 

އި ކުންފުނިން  އަމަލުތަކެއް  ސުލޫކީ  ޣައިރު  ސީރިއަސް  އެކަށީގެންނުވާ  މައްސަލަ  އަޙްލާުޤ  ބެލުމަށްފަހު،  ދާރީގޮތުން 

މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީގެ  ކުންފުންޏަށާއި،  ބަހައްޓައިފިނަމަ  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  ކުންފުނީގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

 ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުން ަޤބޫލުކުރެވޭތީ، ކުންފުންޏާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަމަށާއި،   23ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ  ވަނަ ދުވަހު ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންނާއި ކުންފުނީގެ ބާޖުތަކުގައި  2021އެޕްރީލް    02



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
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ދަލުވުމުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވެ، މުވައްޒަފުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައް 

މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި އެކަށީގެންނުވާ އަޙްލާީޤ މިންގަނޑަކުން ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރާއި އިސް މެނޭޖްމަންޓް 

މެނޭޖްމަން ކުންފުނީގެ  ހަޅޭއްލަވައި،  މުޢާމަލާތްކޮށް،  އިންޒާރުދީ، ޓީމާއި  ގޮތުން  ބިރުދެއްކުމުގެ  ބޭފުޅުންނަށް  ޓުގެ 

މުވައްޒަފުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭގޮތަށް އަމަލުކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިސްކޮށް ހުރެ އެތަނުގައި 

މެވޭނެހެން ވަށާލައި،  ތިބި އެހެން ބާޖު ކްރޫންވެސް ހިމެނޭހެން ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ބޭފުޅުން އެތަނުން ނުނިކު

އަޑުގަދަކޮށް، މާރާމާރި ހިންގުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓާފައިވާ މައްސަލަ ކުންފުނިން ބެލުމަށްޓަކައި  

  07މައްސަލަ ބަލައި ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން  

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެކަހެރި ކުރެވުނުކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން   2021އެޕްރީލް  

ބަލައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި، އެކަން އިނގޭނޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

އިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ކުންފުންޏާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  ވަނަ ދުވަހު ކުންފުނީގެ ވަޒީފާ  2021އެޕްރީލް    15

ދެމެދުވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ޕޮލިސީ އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ގެ    2/2008 ާޤނޫނު(  ސްޓާފް    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  އެންޑް  ޑިސިޕްލިން  ކުންފުނީގެ  ދަށުންކަމަށާއި،  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޓާމިނޭަޝން ޕޮލިސީއަށް ބަލާއިރު، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި މެދުވެރިވާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާއި، ބޭނުންކުރާ  

މަށާއި، މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭނެ ގޮތް  ބަހުރުވައިން ޣައިރު ސުލޫކީ ޢަމަލަކަށް ވެގެންދާނެކަ

ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައިކަމަށާއި، މިގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެކަމަކީ ސީރިއަސް، ވަރަށް ސީރިއަސް އަދި މަޢާފުނުދެނިވި  

ސް  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ކުންފުނީގެ  ބަލަންޖެހޭކަމަށާއި،  ޢަމަލެއްތޯ  ސުލޫކީ  އޮޕަރޭޓިންގ  ޣައިރު  ޓޭންޑަޑް 

 threatening, intimidating, coercing or interfering with any“ޕްރޮސިޖަރސްއަށް ބަލާއިރު،  

person on company premises at any time"   ްކުށެއްކަމަށ ސީރިއަސް  ވަރަށް  އަކީ 

ވަކިކުރެވޭ ވަޒީފާއިން  އަމަލުކޮށްފިނަމަ  މިފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ނެކަމަށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަޙްމަދު ޖައިލަމް ރައްދުވާގޮތަށް   VTR/2021/129މައްސަލަ 
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ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ މައްސަލަ    މައްސަލަ ރައްދުވި .4

މާއްދާ   23 އެކަށީގެންވާ  ވަނަ  ވަކިކުރެވިދާނެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ސަބަބަކާލައިގެންކަމަށް ގެ 

ދެއްވައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާގޮތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް އި ކަނޑައަޅުއްވަ

 ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި މައްސަލަ ނިންމަވައިދެއްވުމަށެވެ. 

މައްސަލަ .5 ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ޝަފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  ފަރާތަށް   މި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި 

ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ހެކި  ދެފަރާތުންވެސް  ދިނުމުން  ނެގިފައިވާކަން  ،  ފުރުަޞތު  ހެކިބަސް  ފަރާތްތަކުގެ  އަންނަނިވި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިވެރިޔާ ފާޠިމަތު ަޝއިލާ )ހ. އެކްސެލް، މާލެ(، )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  .1

 (. A050388އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

)ދިވެހި   .2 މާވަށް(،  ލ.  )ޖަވާހިރުމާގެ،  އިބްރާޙީމް  ޙަސަން  ހެކިވެރިޔާ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 (. A160453ން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ރައްޔިތެއްކަ

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  އޮވެގެންކަމަށް  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ   ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު .6

ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ  

ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން    28ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 27އްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  މުވަ

އޮތުމުން ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ޖައިލަމް   ،ވަނަ  ވަޒީފާއިން    އަޙްމަދު  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ފިއުލް ސަޕްލައިސް  ވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  މޯލްޑިވްސް

ަމްއސަަލެއްއަގިއ .7 ުހށެަހޅޭ  ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ޢަދުުލެވިރ    ، ުމަވްއޒަަފުކ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ 

ުފިރިންނުމަމުކ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގނޯްތ  ަސބެަބްއ  ެއކީަށެގްނާވ  ުނަވތަ  ެއއީ    ، ަހަމާވްނޖޭެހަކާމިއްނތޯ 



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
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އުިޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (procedural fairness)އަދި 

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

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

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވުމެގ   ުކާރަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދ

ިއުތުރން ެއ ިޚާޔުރުކރާ ައާސެސްއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނކަން  

ުމަމަކށް  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނ  ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތއް  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖޭެހ   ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ކުޯޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއ

 ން ޮއެވެއެވ. އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގ

ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަފިއސާަލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފއިން   .8

 procedural)އަދި ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ   (substantive fairness) ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ އަދުުލެވިރަކްނ

fairness)     ިާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވތޯ ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެއގުޮތްނ، މި މްައސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނާނއ

ަމްއސަަލ ބިެލ މަޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ    ހެކިންގެ ހެކި ބަހަށާއި،  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ުހށެަހިޅ ިލެޔިކުޔނަްތކާަށިއ، 

 .ަކށް ރާިޢަޔްތުކުރމްުނ ައްނަނިނިވ ކްަނަކްނ ފަާހަގކެުރެވެއެވެދްއިކ ވަާހަކަތ

އެޕްރީލް    FSM-HR-T/2021/043  (15ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު   .8.1

އަށް  2021 ޗިޓް"  ވަކިކުރިކަމުގެ  "ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން  (  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން 

ވަނަ މާއްދާއަށް    23"ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ޕޮލިސީ އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު ގެ  ،  ވަކިކޮށްފައިވަނީ

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ކަން ރިޢާޔަތްކޮށް" 

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި    2021އެޕްރީލް    02މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ   .8.2

ފަރާތުގެ    ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުއްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
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މުޢާމަ ޚިލާފުވެ،  ކޮންޑަކްޓާއި  އޮފް  ކޯޑް  ކުންފުނީގެ  އަޚްލާީޤ އަމަލުތައް  އެކަށީގެންނުވާ  ލާތްކުރުމުގައި 

މިންގަނޑަކުން ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރާއި، މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާއި މުޢާމަލާތްކޮށް، ހަޅޭއްލަވާފައިވާ  

ވަޒީފާގެ   ކުންފުނީގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންގަންދެން،  ގޮތެއް  ވަކި  ބަލައި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ   2021ޕްރީލް  އެ  07މަްޞއޫލިއްޔަތުތަކުން   މި  އަދި  އެކަހެރިކުރުމަށްފަހު،  ފެށިގެން  އިން 

އިދާރީގޮތުން ބަލައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި، އެކަން އިނގޭނޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގުމަށްފަހު،  

ށާއި، ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަ  2021އެޕްރީލް    15

ބަލާއިރު،   ޕޮލިސީއަށް  ޓާމިނޭަޝން  ސްޓާފް  އެންޑް  ޑިސިޕްލިނަރީ  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ޢަމަލަކަށްވާނަމަ،  ސުލޫކީ  ޣައިރު  ބަހައްޓާގޮތުން  ޢަމަލުތައް  މުވައްޒަފުންގެ  މާޙައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ 

ޢާފުނުދެނިވި ޣައިރު ސުލޫކީ ޢަމަލެއްތޯ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެކަމަކީ ސީރިއަސް، ވަރަށް ސީރިއަސް އަދި މަ

ރިސޯސަސް   ހިއުމަން  ކުންފުނީގެ  ޚިލާފުވެފައިވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލަންޖެހޭކަމަށާއި، 

ސްޓެންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގް ޕްރޮސިޖަރސްގެ ވަރަށް ސީރިއަސް ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްކަމަށްވާ، 

“threatening, intimidating, coercing, or interfering with any person on 

company premises at any time”    ެވަކިކުރެވިދާނ ވަޒީފާއިން  ކުށަކީ  މި  ކަމަށާއި،  ކުށް 

ކުށެއްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

ސްޓެންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގް ޕްރޮސިޖަރސްއަށް ބެލުމުން މި އަމަލަކީ ދެވަނަ    އެފަރާތުގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ހިމެނޭ   ދަރަޖައިގައި  މި  ޢަމަލެއްކަމާއި،  ޣައިރު ސުލޫކީ  ވަރަށް ސީރިއަސް  ކުށެއްކަމަށްވާ،  ދަރަޖައިގެ 

ނުވަތަ އަޅަންޖެހޭނެ ފިޔަވަޅަކީ އަނގަބަހުން    މެދު ޣައިރު ސުލޫކީ އަމަލެއް ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރާ ފަރާތާ

ލިޔުމުން އިންޒާރުދިނުންކަމާއި، ދެވަނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ކުށެއް ކުރާ ފަރާތަކަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދެވޭނެކަމާއި،  

މަސައްކަތްކުރާ   ރަސްމީ  ދުވަހާއި    1ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ  މުސާރަ    5)އެއް(  ދެމެދު  ދުވަހާ  )ފަހެއް( 

ވޭނެކަމާއި، ނުވަތަ އެތިކްސް އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ  ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑްކުރެ

، މައްސަލަ ރައްދުވި  ވީނަމަވެސްކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
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ޕޮލިސީގަ  ”Ethics and Staff Termination Policy“  ފަރާތުގެ މި  ނަޒަރުކުރާއިރު  އި  އަށް 

 ޅިގެން،"ސްޓާފް ޓާމިނޭަޝން" އާ ގު

“An employee may be sent off without notice (but to follow later) for 

very serious and inexcusable misconduct and in the event the company 

finds keeping the employee detrimental to it’s interests.” 

ެގއުްލްނވަާނަމ، އެ    ްނ ުކނުްފްނޏްަށަވޒާީފަގިއ ބެހްެއުޓުމ  ަބާޔްނކޮށަްފިއޮއުތުމން، ެއ ުމަވްއޒުަފމިފަަދިއްނ  

ިލިބެގްނާވަކްނ ެއނެގން    ުކނުްފްނަޏްށ  ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކ ނަުލިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ާބުރަކްށ  ުމަވްއޒަަފ

 ޮއްނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ރައްދުވިނަމަވެސް  އެހެން .8.3 އެފަރާތުގެ    މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަނަ   1ފަރާތުން 

އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސިޖަރސްގައި    ބަޔާނުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތަކަކީ ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ޢަމަލުތަކުގެ   ސުލޫކީ  ޣައިރު  އިތުރުން    2ހިމެނޭ  ޢަމަލެއްގެ  ހިމެނޭ  ދަރަޖައިގައި  ވަނަ   3ވަނަ 

ޢަމަލެއްކަމަށްވާ،   ހިމެނޭ   Gross insubordination – a willful and“ދަރަޖައިގައިވެސް 

deliberate refusal to follow reasonable orders given by a member of 

management”    ަމައްސަލ އަމަލެއްކަމަށާއި،  މެނޭޖްމަންޓް ހުށަހެޅި  ގެ  ސީނިއަރ  ފަރާތް 

އުސްކޮށް، އަދި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އިރުާޝދުތަކަށް ކިޔަމަންނުވެ،  މުވައްޒަފުންނަށް އެބި

ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި އިސް މެނޭޖްމަންޓް ޓީމު އަދި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން  

 ށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އުފެދޭގޮތަށް މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާތީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮ

ަގިއ ޭބްއުވނު ަބއްދުަލުވުމަގިއ ިއްސެވިރްނާނ ުމަވްއޒުަފްނނާ    2021އްެޕރްީލ    02ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ   .8.4

ޮކްނަޑްކާޓ ޚިލުާފުވުމެގ ަސަބބުން   އްޮފ  ޯކޑް  ުކނުްފީނެގ  ބުަހަސަކްށ ޮގސަްފިއީވަނަމެވްސ،  ޫހުނ  ެދމުެދ 

ރީ ޕިޮލީސެގ ދުަށން ޯނޓެިހއް  ަނ ާމއާްދެގ ަދުށން ުނަވތަ ުކނުްފނެީގ ިޑިސޕިްލަނަވ   23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  
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ިދުނެމްއ ެނިތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވޭފަަދ ެއްއެވްސ ައމެަލްއ ޮކށަްފިއުނާވެނަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  

 ުބނަެފިއާވިއުރ،  

ްބރީާހްމ )ަޖވިާހުރާމެގ، ލ. ާމަވްށ(، )ިދވެހި  ަޙަސްނ ިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ހިާޟުރުކިރ ެހިކެވިރާޔ   .8.5

ަންނަބރު:   ާކޑު  ައްނަގއޭިދ  ުހރި    ، ެދުމްނހިެކަބްސ    ( A160453ަރްއިޔެތްއަކން  "އަޅުަގނުޑމްެނެގ 

އެ   ވަާހަކަތެކްއ  ުހރާިހ  މި  ަކންތްައުކާރޮގާތިއ،  ދެޭތޭރ  ުމަވްއަޒުފްނާނިއ  ުކނުްފިނން  ަކންބޮުޑުވްނަތާކއި، 

ެއ ބައްދުަލުވާމ ގުޅިެގްނ ެއްއެވސް  ަސްމ ވިދާޅުީވ  ަގ ީނ. ެދްނ ެއ ބައްދުަލުވުމަގިއ  ބައްދުަލުވުމަގ ެދެކުވ 

ެއްއެވްސ   ެއަތނަށް ބައަްދުލުވްނ ިނުމަމށްފުަހ އުިތަރށް  ކަަމާށިއ، އަެތުނން  ުކްއަޖަކްށ ިފަޔވަޅެއް ނާޅާނެ 

ުނުކަރއާްވެނަކަމްށ"،   ައެނކިަތ  ުބނެފިައާވަކާމިއ، ަމްއަސަލެއްއ  ިދަޔ.    މިފަަދިއްނ  ދެބަްސުވަމކްަށ  "އެާދ. 

ަދްނަނަވީނ ަޖއަިލްމ ެއީއ އިަދ ޭއެގ ުކަޑ ިމްނަވެރްއ. ަޖއަިލްމެވްސ ވަާހަކ ެދްއެކވި    ެއަކަމުކ އަޅުަގނުޑ ިމ 

މިފަަދިއްނ    ަހަމ ުކނުްފީނެގ ަކްނަތއަްތާކ ބެހޮޭގުތްނ. ެއއްަށުވެރ ާމ ަހިޑޮކށް ވަާހަކ ެދްއިކ ސާީދ ާމާރާމީރ." 

ިކ އަޅުަގނުޑެވްސ ވަާހކެަދްއެކިވްނ.  "ަޖއަިލްމެވްސ ާވަހކެަދްއ   އިަދ ައްނަނިނވި ިއާބާރުތްނ،   ުބނަެފިއާވަކާމިއ، 

ަޖިއަލްމައްށުވެރ ާމ ަހިޑކްޮށ މާ އެެހްނޮގްތޮގތްަށ ވަާހަކ ެދްއިކ ކިުދްނެވްސ އިަދެވްސ ެއާތަގއި ަވޒާީފަގއި  

ިތއްބެިވ.  ވަާހަކ،    އެބަ  ގުޮތގެ  ުކާރ  ަކްނަތްއ  ދެޭތޭރަގިއ  އަޅުަގނުޑެމްނާނިއ  ުކނުްފިންނ  ަޖއަިލްމެވްސ 

ުހ އްޮފ ނިެގަޔްސ ސާަލުމެގ ެސޓިްފެކޓް ެގނަްދްނޖުެހާމިއ، ުމާސަރިއެގ ަކނަްތްއަތާކިއ،  ިމާސަލަކްށ، ެއްއ ުދަވ 

ެދްނ ެއަކުކެވްސ ަހިޑުހުތުރ ބަަހުކްނ ެއްއވްެސ ބޭފުޅަކު    ިމކަަހަލ ބަިއަވުރ ވަާހަކަތެކްއ އާެތަގިއ ެދްއެކީވ. 

ޭބއަދަބީ  ްތެވްސ ަބއްދުަލުވުމަގިއ  ުބނަެފިއުވުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ  ެއާތަގިއ ވަާހަކެއްއ ނަުދްއަކާވ، 

ެހިކެވިރާޔައީކެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރ  ޭވިއުރ،  ވަާހަކ ެދްއިކަކަމްށ ުބަރެވ ބުަހްނ  

ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަހމަ ެއ ދަުވްސަވުރ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއާވ ަފާރެތްއަކމްަށ ެހިކެވިރޔާ ބުނަެފިއާވަކން  

 ެއެވ.ފަާހަގުކެރެވ

ާފިޠަމުތ ަޝއާިލ، )ހ. ެއްކސްެލ، މެާލ(، )ިދވެހި  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ާހިޟުރުކިރ ެހިކެވިރާޔ   .8.6

"ެއޭރ ުމަވްއޒެަފްއެގ ަފާރުތން  ުމްނ،  ެހިކބްަސ ެދ ( A050388ަރްއިޔެތްއަކްނ ައްނަގއޭިދ ާކުޑ ަންނަބރު: 



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަޙްމަދު ޖައިލަމް ރައްދުވާގޮތަށް   VTR/2021/129މައްސަލަ 
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ަޖއަިލްމ   ަޢަމުލަތެކްއ  ކަހަަލ  ުނާވެނ  ބާރަށް  ެފިނެގްނ  ައުޑގަަދޮކްށ  ަހަމ  ެއީއ  ެފނަިފިއަވީނ.  ަފާރުތްނ 

ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކާމިއ،    ހަޅޭއަްލަވިއ"،  ުމާސަރތައް  މިފަަދިއން  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ބާުޖެގ  އެެރައްށ  "ެއޭރްނ 

މަ  ބޮުޑުކުރަމްށ ައްނާގ ުނކޮށިްފްއާޔުމްނ ަދުތުރަތްއ ުހްއޓާާލެނަކަމްށ ބިުރެވްސ ެދްއިކ. ެދްނ ޭއެގ ިއުތުރްނ ަހ 

ެފނަިފުހރި   ަފާރުތްނ  ަޖއަިލްމެގ  ެއީއ  އާަހ  ުމާސަރ  ެއްމީޑެގ  އަޅުަގނުޑެމްނެގ  ުކިރަމީތަގިއ  ެއްނެމްނ 

ަހމަ"  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ،    ަކްނަތްއަތްއ  ެއްނމެ  މިފަަދިއން  ަޖއަިލްމ  ފަާހަގޮކށާްލީނ  "އަޅަުގނުޑ 

ެއރޭ"،   ެއ ައުޑގަަދޮކްށ އުޅުނީ  ަބާޔނޮްކށަްފިއާވަކން  މަިފރަާތީކ ަމްއސަލަ    ޮއްނަނިއރު، ެގްނ  ނ މިފަަދިއްނ 

 ަރއުްދިވ ުކނުްފީނެގ ެއްޗ.ާއުރ މޭެނަޖުރަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ިއްނ ެފިށގެން    2021ެއްޕރްީލ    07ިމ ަމްއސަަލ އާިދީރޮގުތްނ ބުެލަމްށަޓަކއި ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ   .8.7

ަފާރުތން    ގަާފިއާވަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވަވިކ ޮގެތްއ ައްނަގނެްދން އޮފަީހށް ާހިޟުރުނެވ ަމުޑުކުރަމްށ ައްނ

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ިމަކަމށް މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ިއނާްކުރޮކށަްފިއުނާވަކްނ ފަާހަގުކެރޭވިއުރ، މި  

ވަަނ ުދވަހު     2021ެއްޕރްީލ    02ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަބާޔުނެގ އިތުުރްނ  

  ނޭގނެ ަފާރތަްތުކގެ ބާަޔްނ ަނގަާފިއާވަކަމށް ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ާމ ުގޭޅޮގތްުނ ެއަކްނ ެއިހނިގ ަހަމުނޖުެހ

ަކްނަކން   އްަނަނިނިވ  ުގިޅެގްނ  ބާަޔްނަތާކ  ިމ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  ޯފުމގިައ  ުހށަަހާޅ  ަޖާވުބ  ަފާރުތެގ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ްޙ ަވިކން ޖަހަާފިއ ެންތަނަމެވސް އަެފާރތްުނ ަބޔާން  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ަބޔުާނަގިއ ަބޔްާނ ެނގި ާތީރ  .8.8

 ަކްނ ަބާޔންަށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނިއުރ،    2021ެއްޕރްީލ    08ިދްނ ުދވަަހީކ  

ބްައދަލުވުމުގައި،    2021އެޕީްރލް    02އަޅަުގނޑު  "  ބްޭއވުުނ  ެއުކ  އިސެްވރްިނނާއި  ުކންފީުނގެ  އުަޅަގނަޑށް  ގައި، 

ޯނނާްނނެއެެވ.  ދްައކާފައެއް  ވަާހކައެއް  ހާިލފްަށ  ޤަވާއާިދ  ުކނުްފނީގެ  ަނަޒރުގައި  އިަދ    ެއނގިފައިވޮާގުތން  އަޅަުގނޑެުގ 

އަޅަުގނޑަކީ ުކނުްފނީގެ    މްިނގަނޑްުނ ބުޭރން ވާހަަކ ދައާްކފައެއް ންޯނާނނެއެެވ. ަހިޑހުުތރު ަބހުރުވިައން ނަުވތަ ައޚްލީާޤ  

ޅަުގނޑުގެ ަނަޒރުގައި  ައ   ހަަމނެުޖުހން ހްިނގްަނ ުނވަަތ އެކަަމށް ިހތްވަރްެއ ނުދެމެެވ. މްަސަލހަަތށް ވްިސާނ މީހަަކށީްވތީ  



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަޙްމަދު ޖައިލަމް ރައްދުވާގޮތަށް   VTR/2021/129މައްސަލަ 
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ންޓަްތކްެއ ދިނުމެުގ ަސބުަބން، ާހިޒރީގައި ދިަތކްަނކަން  ޯބުޓތަކެުގ ކުދްިނ ރުޅިއައްިސގްެނ މިއެުޅީނ ސޮއި ކުރޮާގތްަށ ޑޮކިއަުމ 

 ުހރުުމންނެެވ." 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ޮކށަްފިއާވ  މިފަަދިއްނ  ަފާރތަށް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަފާރތުން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިއުރ، 

 ުތުޙމުަތަތކްަށ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރުތްނ ިއްނާކުރކޮށަްފިއާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަމުއޫމްނ  ަމްއަސ .8.9 ިރޝާްފ  އިައިމަނތު  ޯކޕޭަރްޓ،   / ެމޭނަޖރ  ެޖެނރްަލ  ުކނުްފީނގެ  ަރއުްދިވ  ަލ 

( މި ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ދަީފިއާވ ަބާޔނަށް  A080285)ިދވިެހަރްއިޔެތްއަކްނ ައްނަގއޭިދ ާކުޑ ަނނަްބރު:  

ާބޖަުތުކަގިއ    2021އްެޕރްީލ    02ބާަލިއުރ،   ެމޭންޖަމްނުޓްނ  ުކނުްފީނެގ  ޭރަގނުޑ  ުދވުަހެގ  ަވަނ 

ުމަވްއޒުަފްނެގ   ަބއްދުަލުވުމަގިއ  ެއ  ޭބްއިވަކަމާށއި،  ަބއްދުަލުވެމްއ  ުމަވްއޒުަފްނާނެއުކ  ަމަސްއަކްތުކާރ 

މަީހކު ޯފކްަލ ޮޕިއްނޓް    5ިހއާްސުކުރަމްށ ާބުޖަތުކން ުމަވްއޒަފްުނެގ ެތެރިއްނ    ަމްއސަަލަތްއ ެމޭންޖަމްނާޓ 

ޮގުތަގިއ ައިމއަްލއްަށ ިއްސވެ ނަންދަީފިއާވިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރަތކީ އަެތުނން ެއއް ަފާރތަްކަމާށއި،  

ަހުރަކިށކްޮށ ާމބަޮޑށް  ޚިލަާފށް  ުމަވްއޒުަފްނނާ  ަފރްާތ އެހްެނ  ުހށެަހިޅ  ާބރްަށ އަޑުގަަދޮކްށ،  ަމްއސަަލ   ،

ެގއުްލވުާލަމްށ   ަމސަްލޙުަތ  ަތުނެގ  ަހޭޅއަްލަވިއ،  ިދމަާލްށ  ަފާރތަްތކާ  ެމޭންޖަމްނުޓެގ 

ުމަވްއޒުަފްނާނިއ،  ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއާވަކަމާށއި،   ުހރާިހ  ުމާސަރ  ިޑެރްކަޓރެގ  ެމޭނިޖްންގ  ކުނުްފީނެގ 

ަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ ޮކށަްފިއާވ ިޑާމނުްޑެގ ެތެރިއްނ  ަމްއަސެމޭންޖަމްނުޓެގ ުކިރަމީތަގިއ އަހަާފިއާވަކަމާށިއ،  

  ުމާސަރ ެއެރިއްނ ެއެރައްށ ޮބުޑ ުނޮކށިްފަނަމ ާބރޖަުތުކަގިއ ޖިެހެގްނ ައިއ ުދވުަހ ަދުތުރ ުނުކާރެނަކަމާށިއ، 

ުބނަެފިއާވަކަމާށއި،  ަފރުާތްނ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ައޅާނަެކަމްށ  ާބރޖަުތްއ  އެެހްނ  އިަދ    ަފްއިތޔުަލަގިއ 

ިހނަްގްނެވސް    ްއޒެަފްއުމަވ ަހަމުނޖުެހްނ  ައިއްސ،  ިދާމައށް  ބުޭފުޅްނނާ  ެމންޭޖަމްނުޓ  ުކނުްފީނެގ 

، އެ ަބއްދުަލުވުމަގިއ ަބިއެވިރިވ ައންހްެނ ުމަވްއޒުަފްނ ަބއްދުަލުވްނ ންިނމަާފިއ  ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ 

އީެހާއެއުކަކަމްށ  ިއްސެވިރްނެގ  ޮލިޖްސިޓްކސް  އެ  ެއ  ިނުކްނަންނޖުެހީނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއޮއުތމްުނ،  ަފާރުތްނ 

ަދުތުރުނުކާރެނަކުމެގ ިބުރ ަމްއސަަލ    ެގ ުމާސަރ ޮބުޑުނކޮށްފަިނަމަބއްދުަލުވުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތ

 ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ަދްއކަާފިއާވކްަނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކްނ ފަާހަގކެުރޭވީތ ާއިއ،  



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަޙްމަދު ޖައިލަމް ރައްދުވާގޮތަށް   VTR/2021/129މައްސަލަ 
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)ިދވެހި    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފީނެގ ެއިސްސަޓްންޓ  .8.10 ަހީބބް  ަފީއޒް  ެމޭނަޖރ / ޮލޖްިސިޓްކްސ، އަލީ 

ަންނަބރު:   ކުާޑ  ައްނަގއޭިދ  ަރއުްދިވ  A035599ަރްއިޔެތްއަކން  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ  މްައސަަލާއ  ( މި 

ަގިއ މޭެންޖަމްނުޓްނ ާބރުޖެގ ުމަވްއޒުަފްނާނެއކު    2021އްެޕރްީލ    02ަފާރަތްށ ދަީފިއާވ ަބާޔންަށ ބާަލއުިރ،  

ޭރަގިއ އެ ަބއްދަލުުވްނ ުކިރައށް ަދިނޮކށް، ަބެއއް ުމަވްއޒުަފްނ ައުޑގަަދކްޮށ، ަހަމުނޖުެހްނ    ަބއްދުަލުކިރ

 މްައސަަލ  ިހްނގަާފިއާވަކަމާށިއ، ަވިކން ާހއަްސޮކްށ ކުނުްފީނަގިއ ިގނަ ުދވްަސވަެފއުިހިރ ަފާރެތްއަކަމްށާވ

 އިަދ ަހުރަކިށކްޮށަކަމާށއި، ކުނުްފީނެގ  ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަޢމުަލަތްއ އަދި ވަާހކެަދެކުވީނ ަވަރްށެވްސ ާބަރްށ

މަސްލަަހުތ   ައުޑގަަދކްޮށ  ަހޭޅއަްލަވިއ،  ިދާމައށް  ެމޭންޖަމްނޓާ  ކުނުްފީނެގ  އިަދ  ިޑެރްކަޓރ  ެމޭނިޖްންގ 

ީމެގ ުކިރްނ ެއކަހަަލ ެއްއެވްސ ިހތަްހަމުނޖުެހެމްއ އަެފާރާތ    ެގއުްލވުާލަމްށ ަމަސްއަކްތޮކށަްފއާިވަކަމާށިއ، 

 ްތަކމްަށ ުބނެފިައާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ިހްއާސޮކށަްފިއ ެނ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފީނެގ ްސިޕިރެޑްނަޓންްޓ / ޮލިޖްސިޓކްްސ، އީަލ ާއިޝުރ )ިދވިެހ ަރްއިޔެތްއކަން   .8.11

( މި ަމްއސަަލާއ ުގިޅގްެނ ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރަތށް ދަީފިއާވ  A000368ައްނަގއޭިދ ާކޑު ަނނަްބރު:  

ބާަލިއުރ،   ާބރުޖގެ    2021ެއްޕރްީލ    02ަބާޔންަށ  ެމޭންޖަމްނޓްުނ  ުކނުްފީނގެ  ޭރގިައ  ުދވުަހެގ  ަވނަ 

ަފުޅެވިރްނާނ ަބއްދުަލުކުރަމްށ ބްޭއިވ ަބއްދުަލުވުމަގިއ ަބެއްއ މަުވްއޒުަފްނ ައުޑގަަދޮކްށ، ޭބއަަދބީ ބުަހން  

ިހްނގަާފިއާވަކަމާށިއ،   ައމުަލަތްއ  ުނާވެނ  ެފިނެގްނ  ަފާރުތްނ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ހްާއަސޮކށް  ވަާހކަަދްއަކިއ، 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ވަާހކެަދްއުކްނ ުހީރ ަވަރްށ ަހުރަކިށޮކށް، އިަދ ަތުނެގ ަމސްލަަހުތ ެގއްލުވުާލުމެގ  

 ެވ. ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއ  ިނަޔުތަގިއަކްނ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފީނެގ ްސިޕިރެޑްނަޓންްޓ / ޮލިޖްސިޓކްްސ، އަާދްމ ަޝރްީފ )ިދވެހި ަރްއިޔެތްއަކން   .8.12

( މި ަމްއސަަލާއ ުގިޅގްެނ ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރަތށް ދަީފިއާވ  A038825ައްނަގއޭިދ ާކޑު ަނނަްބރު:  

ނުްފީނެގ ެމޭންޖަމްނުޓްނ ާބޖަުތުކަގއި  ަވަނ ުދވުަހެގ ޭރަގނޑު ުކ 2021އްެޕރްީލ  02ަބާޔންަށ ބާަލިއުރ،  

ަމަސްއަކްތުކާރ ުމަވްއޒުަފްނާނެއކު ޭބްއިވ ަބއްދުަލުވުމަގިއ ިގަނ މަުވްއޒުަފްނ ައުޑގަަދޮކްށ، ުމަވްއޒުަފްނެގ  

ިހނގަާފިއާވަކަމާށިއ ައމަލަުތްއ  ެފިނެގްނުނާވެނ  ަމއަްސަފާރުތްނ  ވަާހކެަދްއުކާމިއ  ،  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަލ 



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަޙްމަދު ޖައިލަމް ރައްދުވާގޮތަށް   VTR/2021/129މައްސަލަ 
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ުހ ޮގަތކްަށ  ައމުަލަތްއ  ެފްނަންނޖޭެހނެފަދަ  ަފާރުތްނ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ުދަވްސީވ  ިގަނ  ުކނުްފީނަގިއ  ީރ 

ޫންނަކަމާށިއ، އެެހްނ ުމަވްއޒަފްުނާނ ޚިލަާފށް ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ ަވރްަށ ަހުރަކިށކްޮށ، ުކނުްފީނެގ  

ުޑގަަދޮކްށ، ަތުނެގ މަސްލަަހުތ  ެމޭނިޖްންގ ިޑެރްކަޓރ އިަދ ެމންޭޖަމްންޓ ީޓާމިއ ިދާމައްށ ަހޭޅއަްލަވިއ، ައ

 ަބާޔްނކޮށަްފއާިވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ެގއުްލވުާލުމެގ ިނަޔުތަގިއ ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއާވަކމްަށ

ަފާރުތެގ 'ޑިިސޕިްލަނީރ، ްގީރަވްންސ ެއްންޑ ެޖްނަޑރ    ަވަނ ުދވަހު ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  2021ެއްޕރްީލ    15 .8.13

ަވނަ ުދވުަހެގ    2021އްެޕރްީލ    02ްށ ބުެލުމްނ ިމ ޖްަލސަާއީކ  ީއުކައރިލީޓ ީމިޓްނގ ެގ ަޔުއމްިއާޔ' ައ 

ޖްަލާސެއްއަކ ޭބްއުވުނ  ބުެލަމްށ  ަމްއސަަލ  ަނގިާލ  ަމސްލަަހުތ  ޖްަލާސަގިއ  ޭބްއުވުނ  މި  ާމޭރަގނުޑ  ިއ، 

ައޚާްލާޤ   ަމަސްއަކުތ  ެފިނެގްނުނާވެނ  ކަިބިއން  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެތެރިއްނ  ަބއްދުަލުވުމެގ 

ިމ ަބއްދަލުުވުމަގިއ  ުނާވ ަޢމުަލަތެކއް ެފނަިފިއާވީތ ެއ ަމްއސަަލ އާިދީރޮގތްުނ ބުެލުނަކމާަށިއ،  ެއަކީށެގްނ

ފާަރުތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިއސަްދުއެރްއ  ަނގުާލަމްށ  ަމސަްލަޙުތ  މުެދަގއި  ަފާރތަްތުކެގ  ަބިއެވިރިވ 

ީބ އްިނާޒރޭުދ  ައުޑގަަދޮކްށ،  ަބއްދުަލުވުމަގިއ  ެމޭންޖަމްނޓުގެ  އާަދޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ،  ުކނުްފީނގެ  ަދިއްނ 

ބުޭފުޅްނނާ މާުޢމާަލްތޮކށް، ަހރަުކިށަކން ަދްއަކިއ، ަތުނގެ ަމސްލަަހުތ ަނގަާލިއ، ުމަވްއޒުަފްނެގ ިހުތަގއި  

ައމުަލަތްއ ބަަހއްޓަާފިއާވަކަމާށިއ،  ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ިއްސެވ ެދްނެނިވ    ިބުރެވިރަކްނ އުފޭެދޮގަތށް 

ަނ ކްޯޑ އޮފް  ަފާރްތަތުކެގ ަބާޔން  ަފާރުތެގ ައމުަލަތކީަކ ުކނުްފީނގެ  ުހށެަހޅި  ގަާފިއާވކަަމާށިއ، ަމްއސަލަ 

ްޕރީޮސާޖަތާކ ިއނާްޓންަލ  ޢަމުަލަތަކީކ    ިއޮކްނަޑްކާޓިއ  ިމ  ަޢމުަލަތެކްއަކަމާށިއ،  ޚިލުާފ  ަކނަޑެއިޅެގްނ 

ެވްއެޓ ައާމން  އަދުާކާރެނ  ަވޒާީފ  ާޤިއްމޮކށޭްދްނޖޭެހ  ުމަވްއޒުަފްނނަށް  ާޤއްިމުކުރަމްށ  ުކނުްފިންނ  އް 

އެެހްނަކުމްނ ައމުަލަތެކްއަކަމާށިއ،  ަވޒާީފާއބެހޭ  ުހަރްސައާޅ  ނީުދ  ނިޯޓްސ  ަފާރްތ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ   

 ަވަނ ާމއާްދެގ ދަށްުނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކަރްނ ިންނމަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   23ާޤޫނުނެގ  

އަދުުލެވިރަކްނ  ަމްއ .9 ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގއި  ވަޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި   (substantive fairness)ސަަލ 

 ިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ އްަނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ާޤ



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
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އަދުުލެވިރަކްނ  ާޤ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަވޒީފާދަޭފާރުތްނ .9.1 ަމުއޟީޫޢ  ިއުމުކަރްނޖޭެހ 

(substantive fairness)  ؛ ޤިާއުމުކެރވަިފިއާވަކުމަގިއ ބެެލޭވީނ 

ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ިހާޔުރކާުރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން   .1

 ؛ ެގ ިއުތރްުނަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ އަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމ

؛ ެއ ިހާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ .2

 އިަދ

ެއ ިހާޔުރުކރާ ައާސެސްއެގ ަދށްުނ ުމަވްއޒަފު ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރުުމަގިއ ަވޒީފޭާދ ަފާރތްުނ ތްަޠީބގޮުކށަްފއިވާ   .3

 ؛ކްަށ ާވަނަމަކްނަހަމައީކ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމައ

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

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަވިކޮކށަްފިއވަނީ    ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސާަލަގއި   ިމާވ  ުހށެަހޅަިފިއ .10

ޮއްނަނަކާމއި،   އެނެގްނ  ނިެތަކން  ިދުނެމއް  ވަކިކުރެވޭނީ  ޯނޓެިހްއ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް 

ނަންބަރު   ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  23)ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާގައި  ޙާލަތުތަކުގައެވެ.  ވަނަ   

 އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ، 

އެކަށީގެން   އަޚްލާޤު  މަސައްކަތުގެ  އޭނާގެ  ވަކިކުރެވޭނީ،  ވަޒީފާއިން  އޭނާގެ  ފަރާތެއް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ދިނުމަކާނުލައި،  ]ނޯޓިހެއް 

ންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެންނަ  އޭނާ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެ ،  ނުވުމާއެކު

 ޙާލަތުތަކުގައެވެ.[ 

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

އަޚްލާޤު އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ބެލެވޭނީ  މަސައްކަތުގެ  ]މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ  

 އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ. 



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
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ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް  (1)

 ؛ފެނުން

 ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން.[   (2)

  23މިފަދައިން ކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައް ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން  

)އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު ވ.   SC-A/27/2014ންމާފައިވާ، އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނި

 32ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް( ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ  

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި 

ވަކި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ    23ކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  'ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

 ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ ދެ ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ:

(i)  .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުނ 

ޢަމަލަކީ  ކޮން ޣައިރުސުލޫކީ  ވަޒީފާއިން    (misconduct)މެކޮންމެ  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  މުވައްޒަފަކު  ސަބަބުން  ޢަމަލެއްގެ  އެ 

  23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ    23ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

ދަށުން މާއްދާގެ  ފާޅުކަންބޮޑު    ވަނަ  އަމަލަކީ  މުވައްޒަފުކުރި  ހުއްދަވާނީ  ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް 

އަމަލެއް   ވަޒީފާއިން    (gross misconduct)ޣައިރުސުލޫކީ  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  އަމަލީ  އެ  ވާނަމައެވެ.  ކަމަށް 

ބޮޑު   ފާޅުކަން  ހުއްދަވާފަދަ  ދެމެދުގައި  ވަކިކުރުން  ފަރާތުގެ  ދެ  އަމަލަކީ  މުވައްޒަފުކުރި  ބެލެވޭނީ،  އަލަމެއްކަމަށް  ޣައިރުސުލޫކީ 

  އޮންނަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންވަރުގެ ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ވާނަމައެވެ. މުވައްޒަފުގެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ 

( އެ ކަމަކީ  2ސްވުމުގެ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ) ( ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބ1ަ)

އި  ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އޮންމެ މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގަ

ކަމަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް    ( އ3ެދަ ކަމެއްކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ )އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަ 



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
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އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ޢަމަލަކީ ނޯޓިސް  

 ކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ.' ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅު 

ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނޮކށަްފިއުވުމްނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  

ބަލަންޖެހޭކަމުގައި    ވަަނ ާމއާްދާއ ެއްއޮގްތާވ ގުޮތެގަމިތނޯްތ   23  )ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ  2/ 2008ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ  

 ދެކެމެވެ. 

އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބެއްކަމަށް އެފަރާތުން ހުށަހެޅި  .11

 ޑިސިޕްލިނަރީ ޕޮލިސީ އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  "ކުންފުނީގެ 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ ޗިޓް' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  

ކަމަށްވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ޕޮލިސީއާ    ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް"   23

ވަޒީފާއިން  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    23ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރިތޯ އާއި އަދި އެ ޢަމަލަކީ އެފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 ވަކިކުރެވޭނެފަދަ ޢަމަލެއްތޯ ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ުކނުްފީނގެ   .11.1 ޚިލުާފވަެފިއަވީނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިޗުޓަގިއ  ަވިކުކިރަކުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ިމޮގުތްނ 

ޮކްނ ާމއާްދައާކަކްނ   ަބާޔްނކޮށަްފިއެންތަކްނ ފަާހަގުކެރޭވިއުރ، ިޑިސިޑިސޕިްލަނީރ ޕިޮލީސެގ  ޕިްލްނ  ސާީދ 

ަޢމުަލަތްއ   ސޫުލީކ  ަޣިއުރ  ބާަލިއުރ،  ޕިޮލީސައްށ  ާޓިމޭނަޝން  ްސޓާފް   Misconduct’ 3‘ެއްންޑ 

ަޢމުަލތްައަކމަށް    ’inexcusable‘އިަދ    ’serious’ ،‘very serious‘ަދަރަޖައަކްށ ބޭެހަކަމާށިއ، ެއީއ،  

ަފިއާވ 'ިހުއަމްނ ިރޯސަސްސ ްސެޓްނޑަޑް  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، މި ަޢމުަލތަަކީކ ޮކަބިއކްަނ އަެފާރތްުނ ހުށަަހާޅ

ެއްޕރީލް    02ޮއަޕޭރިޓްނގ ްޕޮރިސަޖރްސ' ައށް ބުެލުމން ެއނެގން ޮއްނަނިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތން  

ަޢމުަލަތއް    2021 އަެފާރުތެގ  ަބއްދުަލުވުމަގިއ  ޭބްއވި  ުމަވްއޒުަފްނާނެއުކ  ަފާރުތްނ  ުކނުްފީނެގ  ަގިއ 

ިހުއ ާމއާްދެއްއަގއި  ބަަހްއޓަާފިއާވޮގުތން  ެދ  ްޕޮރިސަޖރްސެގ  ޮއަޕރޭޓްިނގ  ްސޭޓްނަޑްޑ  ިރޯސަސްސ  ަމްނ 

ަފާރުތން   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮކށްފިައާވަކަމްށ  އަެފާރުތްނ  ަޢމުަލ  ސޫުލީކ  ަޣިއުރ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، އަެފާރުތން ަހވާލާދަީފިއާވ ެދ ަޢމަަލީކ،



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
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1. ‘Threatening, intimidating, coercing or interfering with any person on 

company premises at any time’ އިާއ،     

2. ‘Gross insubordination – a willful and deliberate refusal to follow 

reasonable orders given by a member of the management’  

ަނނަްބުރަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވ ަޢމުަލ ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި  ަވ  1ނެގްނ އޮތިްއުރ،  ިމ ެދ ަޢމުަލަކްނ ެއ .11.2 ނަ 

 ’very serious misconduct‘ަވނަ ަދަރަޖަކަމްށާވ    2ަފާރުތްނ ކޮށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ، ިމ ަޢމަަލީކ  

ނެގން ޮއްނަނިއުރ،  ަޖރްސ' ައށް ބުެލުމން ެއެއްއަކްނ 'ިހުއަމން ިރޯސަސްސ ްސެޓްނަޑޑް ޮއަޕޭރޓްިނގ ްޕޮރިސ

ަބާޔްނަތކްުނާނިއ، ެހިކްނގެ  ުކނުްފީނެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަލ އާިދީރޮގުތްނ ބުެލަމްށަޓަކިއ ަނގަާފިއާވ  ިމ ަމްއަސ

ެއްޕރީލް    02ާހިޟުރުކިރ ެހިކްނެގ ެހިކބަހްަށ ބުެލުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  ދަެފާރުތން  ޮގުތަގިއ  

ަކަމށް ަމްއސަަލ  ަރްށ ވަާހކަަދްއކަާފިއާވަގިއ ޭބްއުވުނ ުކނުްފނެީގ ަބއްދުަލުވުމަގިއ ައުޑގަަދޮކްށ، ާބ  2021

ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނެވސް ިއްނާކރޮުކށަްފިއ ުނާވަކން ފަާހަގުކެރޭވިއުރ، ަމްއސަަލ އާިދީރޮގުތން ބެލަުމްށަޓަކއި  

ަފރާތް   ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ަބޔްާނަތުކްނެވްސ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަނގަާފިއާވ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ަހުރަކ މަުވްއޒުަފްނ ައުޑގަަދޮކްށ  ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއާވަކަމްށ  ަނގުާލަމްށ  ަމސްލަަހުތ  ވަާހކަަދްއަކިއ    ިށކްޮށ 

ން ެއެރއްަށ ާބުޖެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ުމާސރަަތްއ ޮބުޑުކުރަމށް ައްނާގ ުނކޮށްފްިއާޔުމްނ  ިއެއެރުބނަެފިއާވަކާމިއ،  

ިބުރ  ުހްއޓާާލެނަކމްަށ  ަކަމްށ ަދުތުރަތއް  ތްަހީޤަޤްށ    ެދްއިކ  އާިދީރ  ަމްއސަަލިއގަ  ިމ  ިރޝާްފ  ައިއިމނަތު 

ަވނަ    1  ފާޠިމަތު ަޝއިލާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދީފައިވާ ހެކިބަހުން އެނގެން އޮތްއިރު، ދަީފިއާވ ަބާޔުންނާނިއ،  

މި    ، ަރެވުވުނ ަނަމވްެސަކަމްށ ުބމެަލްއަޢ  ެގ   ’very serious misconduct‘  ަންނަބުރަގިއ އެ ުބނާފަަދ

ިފަޔަވޅަކީ  ަދަރަޖިއަގ ައަޅްނޖޭެހނެ  ަފާރަތކަށް  ުކާރ  ފަަހުރ  ުފަރަތމަ  ައމެަލްއ  ަޣިއުރ ސޫުލީކ  ިހެމޭނ  ިއ 

ައނަގބުަހްނ ުނަވތަ ިލުޔުމްނ އްިނާޒރިުދުންނަކަމާށިއ، ެދަވަނ ފަަހަރްށ މިފަަދ ުކެށްއ ުކާރ ަފާރތަަކްށ ފުަހގެ  

)ފެަހްއ( ުދވަހާ   5)ެއްއ( ުދވާަހިއ    1ާރ  ިއްނާޒރެުދޭވެނަކަމާށިއ، ަތުކާރުރެވްއެޖަނަމ ަރްސީމ ަމަސްއަކްތުކ

ެދމުެދ ުމާސަރ ިލޭބޮގތަށް ުނަވތަ ުމާސަރ ނިުލޭބގޮތްަށ ަސްސޕެންްޑުކެރޭވެނަކާމިއ، ުނވަތަ ެއިތކްްސ ެއންޑް  



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަޙްމަދު ޖައިލަމް ރައްދުވާގޮތަށް   VTR/2021/129މައްސަލަ 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެހޭ  ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

ަޢމަަލކީ    ިމ  ިޑިސޕިްލަނީރ ޮކިމީޓެގ ަފާރުތްނ އަެފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވާިދެނަކަމްށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، 

ަވަނ ާމއާްދގެ    23ުރަކަމްށ ުބަރެވޭވިއުރ، ިމ ަޢމަަލީކ އަެފާރްތ  ުފަރަތަމ ފަަހ  ްއުކިރަޢމެަލ  ފަަދަފާރްތ ެއެއ

 ަމްށ ުބަރެވެވެއެވ. ަޢމެަލްއ ޫންނަކ  ފަަދަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނ  ަދުށްނ ނޯޓެިހްއ ިދުނަމާކ ނަުލިއ 

ަވަނ ަންނަބުރަގިއ ބާަޔްނޮކށްފިައާވ ަޢމުަލ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ޮކށަްފިއވޯޭތ ބާަލިއުރ، ިމ ަޢމަަލީކ    2 .11.3

ެއްއަކން 'ިހުއަމން   ’inexcusable misconduct‘ަކަމްށވާ ިއެގ ަޣިއރު ސޫުލީކ ަޢމެަލްއަވނަ ަދަރަޖ 3

ްޕޮރިސ ޮއޕޭަރިޓްނގ  ްސެޓްނަޑޑް  ބުެލުމްނ ިރޯސަސްސ  އަށް  ިމެއ  ަޖރްސ'  ޮއްނަނއުިރ،    ނެގން 

ބުެލަމްށަޓަކިއ   ަމްއސަަލިއަގިއ އާިދީރޮގުތްނ  ަމްއސަަލ  އިަދ  ެހިކްނާނިއ،  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ދަެފާރުތްނ   

ަފާރުތްނ ަބާޔނަްތުކއަެފާރުތެގ  ަނގަާފިއާވ    ަރއުްދިވ  އިަދުމަވްއޒުަފްނެގ  ެއްއެވސް    ްނާނއި  ހުށަަހޅަާފިއާވ 

އަެފރަާތށް ކުރި  ކުނުްފީނެގ ެމޭންޖަމްނޓްުނ    ްނ ޚިލުާފވަެފިއަވީނަފާރުތ   ިލުޔަމުކްނެވްސ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ

ުނިކަޔަމނެްތިރުވުމެގ ގުޮތްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރާތްުނ ުކރި    ްށައުމަރ  ޮކްނ ައުމަރަކްށކްަނ ުނވަަތ ެއ 

ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި    އެފަަދ ަޢމެަލްއުނާވީތ،  ާސބުިތޮކށެްދވަިފިއ ަފާރަތށް    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ަޢމަަލީކ ޮކަބިއަކްނ

 ެވެވެއެވ. ުނ ުބަރާވަކަމްށ  ަފާރުތްނ ކޮށަްފިއ

ަފާރުތްނ ަމްއސަލަ    ީވާމ، ިއްސެވ ަބާޔްނުކެރުވުނ ކްަނަކްނ ެއޮގުތެގ ަމތްިނ ުހުރުމްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ .11.4

އަެފާރުތން   ައާސްސަކަމށް  ިބާނވަެފިއާވ  ިންނުމން  ިންނިމ  ވިަކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއން  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ 

  2021ެއްޕރްީލ  02 ވަިފިއުނާވީތ ާއިއަފާރަތްށ ާސިބުތކޮށެްދ ަގޮކށަްފިއާވ ަކްނަކްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވފަާހ

އަެފާރްތަތުކެގ ުމާސަރ ޮބުޑ ުނޮކށިްފަނަމ ާބރުޖަތުކަގއި  ަގިއ ުކނުްފީނެގ ަފާރުތްނ ޭބްއވި ަބއްދުަލުވުމަގިއ  

ެމޭންޖަމނުްޓެގ ބުޭފުޅްނނާ  ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަހުރކިަށކްޮށ، ައުޑގަަދކްޮށ  ަދުތުރ ުނުކާރެނަކަމށް ުބނެ  

ނަަމެވްސ، ަމްށ  ވަާހކެަދްއިކަކ ިނުކމަެފއުިނާވަކ   ުބަރެވުވުނ  ަވޒާީފައށް  ަޢމުަލޮކްށ  އެފަަދިއްނ  ން  އަެފާރތް 

ަފާރްތ ުކިރ ަޢމަަލީކ ަޣިއުރ ސޫުލީކ ަޢމެަލއް  ެއ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ާސިބުތކޮށެްދވަިފިއުނާވީތާއިއ، 

(misconduct)    ިަކަމށް ުބަރެވުވުނަނަމެވްސ، އަެފާރުތން ުކިރ ަޣިއުރ ސޫުލީކ ަޢމަަލީކ ަމްއސަަލ ަރއުްދވ

ޕިޮލީސ ެއްނޑް ްސޓްާފ ާޓިމޭނަޝން   2/2008ްނަބރު  ާޤޫނުނ ަނ  ެގ ަދުށްނާނިއ، ަފާރުތެގ ިޑިސޕިްލަނރީ 



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަޙްމަދު ޖައިލަމް ރައްދުވާގޮތަށް   VTR/2021/129މައްސަލަ 

                                             

25 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
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ަވޒާީފިއްނ    ށް އްެއެވްސ ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކނަުލިއވަަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ އަެފރަާތ  23)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ެގ  

ުބރުަނެވޭވީތ،    ަކަމްށަޢމެަލްއ  (gross misconduct)ާފުޅަކްނ ޮބޑު ަޣިއުރ ސޫުލީކ  ަވިކުކަރްނޖެހޭފަަދ  

)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ(    2/ 2008ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ާޤޫނުނ ންަނަބުރ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  

ިއުމުކަރްނޖެހޭ  ާޤވަޒަީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ    ަކމްަށ ަކނަޑއަަޅިއ، ެނިތެއަކީށެގްނާވ ަސަބެބްއ    ަދުހއަްދުކރަާފ

އަަޅްނޖޭެހަކުމަގިއ  ަކނަޑުނޮކްށަކުމަގިއ  އުިމާޤ  (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ަޢ  ީޢަމުއޫޟ

 ެދެކެމެވ. 

މައުޫޟގާ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު .12  (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  ޢަ  ޢީއިމުކުރަންޖެހޭ 

އިޖުރާގާ ބަލަން  އިމުކުރެވިފައިވޭާޤ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  ޢަ  އީ އިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ތޯ 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު  HC-A/209/2010ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

އިޖުރާ ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ދުލުވެރިކަން  ޢަ އީ  މައްސަލަ 

(procedural fairness)  ބުރަވެވެއެވެ. އިމުކޮށްފައިވޭތޯާޤ ލާޒިމުނުވާކަމުގައި  ކަނޑައެޅުން  ނަޒަރުކޮށް    

އަދި    ،އެހެންނަމަވެސް ވާއައިންސާފުވެރި  ނިންމުމަކަށް  އިޖުރާިޞދުލުވެރި  އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ    އީ ލުވުމުގައި 

ނަޒަރުކުރުން މުހިންމުކަމުގައި  ލާސާކޮށް ނަމަވެސް ހުއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ާޤ (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން ޢަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،ބުރަވެވޭހިނދު

 ؛އިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބާލާއިރުާޤދުލުވެރިކަން ޢަ އީވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާ 

ާޤނޫނު   ،ަޤިޟއްޔާގައި HC-A/208/2010ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެހި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .12.1

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

 ދުލުވެރިކަންއަ މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ  

(procedural fairness)   ޫމައުޟ  (substantive fairness)  ދުލުވެރިކަންއަ  އީއަދި 

ކަނޑައަޅުގާ ވަކިކުރެވޭ  ،  އްވާފައިވާކަމާއިއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަޙްމަދު ޖައިލަމް ރައްދުވާގޮތަށް   VTR/2021/129މައްސަލަ 

                                             

25 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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އިޖުރާއީ  ހާ މު އާންއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،  ގާ  (procedural fairness)  ދުލުވެރިކަންއަލަތުގައި، 

 އެންމެ ކުޑަމިނުން: ލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންހާ

މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުޞީލަކާއެކު، އެ   .1

 ؛މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

އެފަދަ ފުރުަޞތެއްގައި  އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި   .2

 ؛އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

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

ވަކިކުރި  ،  ތަޙްީޤަޤކަށް ފެނި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަން 

 ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، 

ވަކިކުރެވޭ   ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  އިސްވެބަޔާންކޮހާ ނޯޓިހެއް  އިށްލަތުގައި،  ޖުރާއަތުތައް ފައިވާ 

އިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ގާ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އަފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ  

އެފަދަ   ޑިސްމިސަލް ހާ ބެލެވޭނެކަމާއި  އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން               ލަތެއްގައި 

(unfair dismissal)    ްއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަނ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކަންކަމާ ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން   .12.2

ރައްދުވި މައްސަލަ  ބަލާފައިވާކަމަށް  ބު  މައްސަލަ  މައްސަލަ ފަރާތުން  ގުޅިގެން  އެކަމާއި  ނެފައިވާއިރު، 

މަސައްކަތްކުރާ   ކުންފުނީގައި  އިތުރުން  ފަރާތުގެ  ނަގާފައިވާކަން    4ހުށަހެޅި  ބަޔާން  މުވައްޒަފެއްގެ 

ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަޔާން ނަގާފައިވުމުން އެފަރާތަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކަންކަމުގެ  



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަޙްމަދު ޖައިލަމް ރައްދުވާގޮތަށް   VTR/2021/129މައްސަލަ 

                                             

25 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
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ގައި    2022އެޕްރީލް    15ރާތަށް ދެވި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތެއް ދެވިފައިވާކަމާއި،  މަޢުލޫމާތު އެފަ

ބައްދަލުވުމެއް    މައްސަލަ ރައްދުވި އީކުއަރލިޓީ  އެންޑް ޖެންޑަރ  ގްރީވަންސް  ފަރާތުން ޑިސިޕްލިނަރީ، 

  ސަލަ ރައްދުވިގައި މައް  2021އެޕްރީލް    02ބާއްވައި، އެ ބައްދަލުވުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ފަރާތުން މުވައްޒަފުންނާ ކުންފުނީގެ އިސް ވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

އަމަލުތައް ހުރިގޮތަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެފަރާތަށް ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި 

ގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމައި، ހަމަ އެ ދުވަހު ފިއުލް  ވަނަ މާއްދާ  23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ނަންބަރު   ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  'ވަޒީފާއިން    FSM-HR-T/2021/043ސަޕްލައިސް 

ނގެން އޮތްއިރު، ވަކިކުރިކަމުގެ ޗިޓް' އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން އެ

ފަރާތުން   ބެލިކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި   މައްސަލަ އިދާރީ ގޮތުން މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު    އެފަރާތުގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވުމުންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ ބަޔާންތައް ނަގައި، ޑިސިޕްލިނަރީ، ގްރީވަންސް އެންޑް ޖެންޑަރ 

ކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް ވާސިލުވީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިން  އީކުއަރލިޓީ ބައްދަލުވުމު

ބޭނުމަށް  ދަލާލާތުކޮށްދި  ކަންއްކިހިނެ ހުށަހަޅާފައިވުމުން ނުމުގެ  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ  މައްސަލަ    މި 

ކަނޑައަޅަން މަށް  ކަ ރުމަށްފަހުހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކު

 ދެކެމެވެ. ޖެހޭކަމުގައި 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .13 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިޖުރާޢީ    ފަދައިން 

ޢަދުލުވެރިކަން   ،ާޤއިމްކޮށްފައިވީނަމަވެސް  (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން           މައުޫޟޢީ 

(substantive fairness)  ީވަކިކުރެވިފައިވާތ ވަޒީފާއިން  ސަބަބެއްނެތި   ،ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  އެއީ 

ގޮތުގައި ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ  ޑިސްމިސަލް    ،ވަޒީފާއިން  ގޮތުގައި    (unfair dismissal)އަންފެއަރ  އެއްގެ 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
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25 ގެ  22 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެހޭ  ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

ަންނބަރު    ާޤޫނުނ  ، ޫނީނ ަފުރާވ ެއ ަފާރަތްށ ިލބިިދުނމްަށ ނަަޡުރުކާރިއުރަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ާޤ .14

ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008 ަވޒާީފިއން    29)ަވޒާީފާއބެހޭ  ަސބަބްެއ ނެތި  ެއކީަށެގްނވާ  ާމއާްދެގ )ހ( ެގ ަދުށން  ަވނަ 

ެއ ަޙއުްލތާަކ ުގޭޅޮގތްުނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓގެ  ،  ަވިކުކުރުމެގ ަސަބުބްނ ުމަވްއޒަަފްށ ިލޭބ ާޤޫނީނ ަޙއްލަުތަކާށިއ 

 ؛ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/555/2016ަންނަބުރ  

އްޓުމަށް  ... އުަމރެުނރުމުގިައ ަވޒީފާާއބޭެހ ޓްރިައބުިއނުަލން ފަުރތަމަ ބަަލންވީާނ އުެމވްައޒަަފކު ވިަކކުރިިއރު ުހރި ަވީޒފާގިައ ައލްުނ ބެެހ "

 "... ، ންވްެސ ެއކަށެީގނާްވ ަވޒީފާއެއްގިައ ބެހެއްޓަުމށް ކަމަށިާއ ުނވަަތ އަެވޒީފާއާގޭުޅ ުނވަަތ އޫެނ 

ބާަލިއުރ،   ޮގތަށް  ަކނިްހނގަާފިއވާ  ަމްއސާަލަގިއ  ިމ  ިޢާބާރތްުނ ކަނަޑައުޅްއވަާފއާިވ ުއޞަޫލްށ ރާިޢޔްަތޮކށް،  ިމ 

ަވިކުކުރުމަގއި   ަފރްާތ  އެ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތގެ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ަފރުާތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ންެތަނަމެވްސ، ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއން  ަމްށ ުބަރެވެވން  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކ  ްނަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކ

ަގއި    2021ެއޕްރްީލ    02، ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް  ަވިކުކުރަމްށ ިދާމވި ހިާދާސ ިހނގަާފިއާވ ޮގަތށް ބާަލިއުރ

ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބައްދުަލުވުމަގިއ  ޭބްއިވ  ަފާރުތްނ  ކުރުުކނުްފީނެގ  އެކަށީގެންނުވާ  މުޢާމަލާތް  މުގައި 

މުޢާމަލާތްކޮށް،   ޓީމާއި  މެނޭޖްމަންޓް  އިސް  ޑިރެކްޓަރާއި  މެނޭޖިންގް  ކުންފުނީގެ  މިންގަނޑަކުން  އަޙްލާީޤ 

ެއ ަބއްދުަލުވުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތގެ މާުސަރ ޮބުޑުނކޮށިްފަނމަ ަދުތުރނުުކާރެނަކުމެގ ިބރު  ހަޅޭއްލަވައި،  

ުކނުްފީނގެ    ުހރާިހ ްސޓުާފްނގެ ުކރަިމީތަގިއ  ަކަމްށ ުބަރެވޭވީތ، މިފަަދ ޮގަތަކްށ ށް ަދއްކަާފިއާވަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތ

މާުޢމާަލްތޮކްށ،   ބުޭފޅްުނނާ  ިއްސ  ިމްނަގނުޑ  ެމޭންޖަމްނުޓެގ  ައޚާްލީޤ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަބއްދުަލުވެމްއަގިއ  އެފަަދ 

ަމްއސަަލ   ބުޭރްނ  ިމްނަގނުޑެގ  ަފާރްތަތުކެގބަަހްއަޓްނޖޭެހ  ުބަރވެވޭ    ުހށެަހިޅ  ބަަހއްޓަާފިއާވަކަމްށ  ަޢމުަލަތއް 

ިއްސ ަދުއެރއް    ިއޭރަގއި ިހނާގ ިދަޔ ަހަމުނޖުެހްނަތުކަގ ަބއްދުަލުވްނ ޭބްއުވުނ  އިަދ ަހވާލެާދުވުނ    ަސަބބްަށަޓަކއި، 

އާަދޮކށަްފިއާވަކ ަފރުާތން  ުހށެަހިޅ  ުބަރެވޭވީތަމްއސަަލ  ަޢމުަލ  ާއިއ ަމށް  މިފަަދިއން  ުމަވްއޒަަފކު  ޮކށަްފިއއިަދ  ާވ 

ަވޒާީފައްށ ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކުރަމށް ައުމުރުކުރަމީކ، ެދނިްތބި ުމަވްއޒުަފްނަންށެވްސ އެފަަދ ަޢމުަލަތއް ުކުރަމްށ ހްިތަވރު  

  ައުމެރްއ  ުރޖަޫޢުކާރނެފަަދ  ަވޒާީފައްށ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލަކަމްށ ުބރެަވޭވ ަސަބބްަށަޓަކއި،  ިންނުމެމްއިލޭބނެފަަދ  



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަޙްމަދު ޖައިލަމް ރައްދުވާގޮތަށް   VTR/2021/129މައްސަލަ 
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  ނެުފްނނީާތ،   ޮގްތކަަމްށ  ޢަދުުލެވިރ  ެއްނެމ  ބާަލިއުރ  ަމޞަްލަޙތްަށ  ަފާރުތެގ   ެދ  ެނރިެދުނަމީކ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ

  އެެހްނަނަމެވްސ،   ަކނަޑއަަޅިއ،   ެނތަްކަމްށ   ާޖަގެއްއ  ައްނާގެނ   ޭދްނ   ަވޒާީފ   ައނުބާރ  އުަލްނ   ަފާރަތްށ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ

  ާޤިއްމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ެހިޅުހަށ  ަމްއސަަލ

  ޚިލަާފްށަކަމްށވީާތ،   ާއ(  ާޤޫނުނ   ަވޒާީފާއބޭެހ)   2/2008  ަންނަބުރ  ާޤޫނުނ  ާޤިއްމުކުރެމްއެނިތ  ޢުަދުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ

  ޢަދުުލެވިރ  ރާިޢޔްަތޮކށް،   ާމއާްދައްށ  ަވަނ   87  އިާއ(  ރ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  29  ާޤޫނނެުގ  ކޮށަްފިއާވަބާޔްނ  ިއްސެވ

  ަފްސ ) ރ  -/5000  ިލެބުމނިްދަޔ   ޮގުތަގިއ   މާުސަރިއެގ  ައާސީސ  ަފާރތްަށ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ   ޮގުތަގއި،   ބަދެަލްއެގ

(  ރިުފާޔ   ަސޭތަކ   ަފްސ  ާހްސ   ިތްނ)   ރ -/3500  ިލެބުމނިްދަޔ   ޮގުތަގިއ  އަެލަވްންސެގ  ިލިވްންގ  ާއިއ (  ރިުފާޔ  ާހްސ

  ރ -/51,000  ުޖމަްލ  ޖޭެހ  ޮގުތަގިއ   އަެލަވްންސެގ  ިލިވންްގ  ާއިއ   ުމާސަރ  ުދވުަހ  މްަސ(  ަހެއްއ)   6  ިންޞބުަތްނ  ެގ

  ަފިއާސަކަމްށ  ޭދންޖޭެހ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލއީަކ  (  ރިުފާޔ  ެއއާްހްސ  ަފްނާސްސ) 

 ިމ ަމްއސަަލ ންިނަމްނ ެފެނެއެވ.   ަކނަޑައަޅިއ

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

 ބެލި  މައްސަލަ  ،ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި  ވިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދު  ދެންފަހެ، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ،  ޔަތްކޮށް ބެލިއިރުޢާރި  އި، ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްށާދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  

އިން ފެށިގެން  2003މާރިޗު  03ބާރޖް ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި

ފަރާތެއްކަމަށާއި އަދާކުރަމުންދިޔަ  ނުލައި    ،ވަޒީފާ  ދިނުމަކާ  ނޯޓިހެއް  އަދި  އިންޒާރެއް  އެއްވެސް  ވަނީ    15އެފަރާތް 

ގައި ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އެފަރާތާމެދު އަޅާފައިވާ    2021އެޕްރީލް  

އެފަރާތް ވަޒީފާއިން    ފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓް ކަމަށާއި،ފިޔަވަޅެއް ލިޔުމުން ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، ހަމައެކަނި ދީފައިވަނީ ވަޒީ

ޢަ އިޖުރާޢީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި،  މަޢުޫޟޢީ  ބޭރުން،  އިމުގެ  ާޤނޫނީ  ާޤއިމްނުކޮށްކަމަށްވާތީ ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ދުލުވެރިކަން 

ރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ  އެފަރާތް ހުރި ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް އިޢާދަކޮށްދެއްވުމަށާއި އެފަ 

އެދި   ނަންގަވައިދެއްވުމަށް  ބަދަލެއް  ޢަދުލުވެރި  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ރައްދުވި  އިއާދަކުރެވޭ  މައް  މައްސަލަ  ޗަށް ފަރާތުގެ 



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
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 ރައްދުވާގޮތަށް  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްަފާރުތްނ    ައްޙމުަދ ަޖއަިލްމެގ  ށް އެދިއަމުރުކޮށްދިނުމަ

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،
 

ެގ ަފާރތުން  ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓުޑ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ، ިފއްުލ ަސޕަްލިއްސ މްޯލިޑްވްސ

 ެދމުެދ ޭބްއވުުނ ަބއްދުަލުވެމްއަގިއ، ަމްއސަަލ  ަގއި ުމަވއްޒުަފްނާނިއ ުކނުްފީނެގ ިއސް ެމންޭޖަމްނާޓިއ  2021ެއްޕރްީލ    02

ުކނުްފީނގެ   ުމާޚތުަބޮކށް،  ިއްސެވިރްނާނ  ޭބރްުނ  ިމްނގަނުޑްނ  ައޙާްލީޤ  ެއަކީށެގްނވާ  "ަހޭޅއަްލަވިއ"،  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ 

ބުިރެވިރ ހްިތަތުކަގއި  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ިއްނާޒރީުދ،  ޮގުތން  ބިރެުދްއުކުމެގ  ބުޭފުޅްނނަށް  އުފޭެދޮގަތށް  ެމޭންޖަމްނުޓެގ  ަކްނ 

ަފރާތުން   ިލިމެޓުޑެގ  ްޕަރިއެވްޓ  މްޯލިޑްވްސ  ަސޕަްލިއްސ  ިފއްުލ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  މި  ަޢމުަލޮކށަްފިއާވީތަކަމްށ 

 ަޖާވބާުދީރވަެފިއީވަނަމެވްސ،  

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން 

  ކަން ޢަދުލުވެރި  ޢީމައުޟޫ ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ    ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ގެާޤނޫނު(  

(substantive fairness)  ާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  ތީ،  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވ

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  2008/2ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު 

އެދަިފިއީވަނަމެވްސ،  ިލބިިދުނަމްށ  ައނުބާރ  ަވޒާީފ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ުހށެަހިޅ    ަމްއސަަލ  ަޢމުަލަތްއ  ުތަފާރަމްއސަަލ  ެގ 

ގުޮތެގ ަމްއސަަލިއަގިއ  ،  ސަަބުބްނ   ބަަހްއޓަާފިއާވ  ިމ  ައުމރްެއ  ުރޖަޫޢުކާރނެފަަދ  ަވޒާީފައްށ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ޮގްތަކމަށް ނެުފްނާނތީ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތަށް    ެނރިެދުނަމީކ ެދ ަފރުާތެގ ަމޞަްލަޙަތށް ބާަލިއުރ ެއްނމެ ޢަދުުލެވިރ

 އުަލްނ ައނުބާރ ަވޒާީފ ޭދން އްަނާގެނ ާޖަގެއްއ ންެތަކަމށް ަކނަޑައަޅިއ،  
 

 

ުމަވްއ ވިަކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވިކުކުރުމަގިއ  އެެހްނަނަމެވްސ،  ވަޒާީފިއްނ  ޒަަފުކ 

ަމުއޟީޫޢ ަންނަބުރ    ާޤިއްމުކަރްނޖޭެހ  ާޤޫނުނ  ާޤިއްމުކުރެމްއެނިތ  އާ    2/2008ޢުަދުލެވިރަކްނ  ާޤޫނުނ(  )ަވޒާީފާއބޭެހ 

ރާިޢަޔްތކްޮށ،    ަވނަ ާމއާްދައްށ   87އި  ަވނަ ާމއާްދެގ )ރ( ާއ  29ޚިލަާފްށަކަމްށވީާތ، ިއްސެވ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ާޤޫނުނގެ  



 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފިއުލް ސަޕްލައިސް 
ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަޙްމަދު ޖައިލަމް ރައްދުވާގޮތަށް   VTR/2021/129މައްސަލަ 

                                             

25 ގެ  25 ޞަފްޙާ      
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ރ )ަފްސ  -/5000ސީާސ ުމާސަރިއެގ ޮގުތަގއި ިލެބުމނިްދަޔ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް ައޢަދުުލެވިރ ބަދެަލްއެގ ޮގުތަގިއ،  

ގެ    ( ރިުފާޔ  ރ )ިތން ާހްސ ފްަސ ަސޭތަކ -/3500ާހްސ ރިުފާޔ( ާއއި ިލިވްންގ އަެލަވްންސެގ ޮގުތަގިއ ލެިބުމނިްދަޔ  

ރ )ަފްނާސސް  -/51,000ޖޭެހ ުޖމަްލ    )ަހެއްއ( ަމްސ ދުވުަހ ުމާސަރ ާއިއ ިލިވްންގ އަެލަވްންސެގ ޮގުތަގިއ  6ިންޞަބުތްނ  

 ަކނަޑައަޅިއ،    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ޭދްނޖޭެހ ަފިއާސަކަމްށ ެއއާްހްސ ރިުފާޔ( ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ 
 

 

ފުރިހަމައަށް  ( ދުވަހުގެތެރޭ  ސާދަ)  14ސްމީ ބަންދުނޫން(  އިން ފެށިގެން )ރަ(  2022  ޖޫން  19)  ިމ ަފިއާސ، ިމއުަދ

( ދުވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ތިނެއް) 03އެކަން ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(  ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު،

މައްޗަށް އަންގައި    ަރިއެވްޓ ިލިމޓުެޑެގިފއްުލ ަސޕަްލިއްސ މްޯލިޑްވްސ ްޕލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 މައިފީމެވެ. އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިން 
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު      

 ރައީސާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 
 


