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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/228 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020 ނޮވެންބަރު 23 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ޖުލައި 04 : ތާރީޚު   ނިމުނު   މައްސަލަ 

 ( ތ. ވިލުފުށި/  ނިއުލޭން) ނިއުާޝދު ޢަލީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A128043)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ލިމިޓެޑް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ފި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-385/2000)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 

 

 ޚުލާސާ   މައްސަލައިގެ 

، (A128043:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)ނިއުާޝދު ޢަލީ    ތ. ވިލުފުށި، ނިއުލޭން،  މައްސަލައަކީ    މި

  ވަޒީފާ   ،ފަޅުވެރިއެއްގެ މަާޤމުގައި  ލިމިޓެޑުގައި  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ސަޕްލައިސް  ފިއުލް  ފެށިގެން  އިން  2014  އެޕްރީލް  23

 ވަކިކޮށްފައިވާތީ،   ވަޒީފާއިން  ގައި  2020  ސެޕްޓެންބަރު  24  އެންގުމަކާނުލައި  އެއްޗެއް  އެއްވެސް   އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް

ވަޒީފާއިން  ދު ޢަލީ އަކީ  ނިއުާޝ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ނިއުާޝދު ޢަލީ

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
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ނިއުާޝދު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އިޢާދަކުރާ ދުވަހާއި    ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި،  

ލިބިދިނުމަށް ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ    ލިމިޓެޑަށް   ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ސަޕްލައިސް  ފިއުލް  އެދި  ހަމައަށް 

 . މައްސަލައެކެވެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި 2020 ނޮވެންބަރު 23 ރައްދުވާގޮތަށް

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   ގެ ރިޝްފާ   މަރްޔަމް 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި) ތ. ވިލުފުށި، ނިއުލޭން، ނިއުާޝދު ޢަލީ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަކުމަގއާިވ   .1

 ( ފަރާތް  މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެ'  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ'  މީގެފަހުން)،  (A128043:  ނަންބަރު  ކާޑު

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

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )މީގެ  ،  އިރުރުކުރާޡަކަންކަމަށް ނަ

ފަރާތް    ފަހުން 'މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް( ގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި، އެ

މައްސަލަ   އަދާކޮށްފައިވަނީ ފަޅުވެރިއެއްގެ މަާޤމުކަމަށާއި،  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި

އި،  ށާކަމަ  2014އެޕްރީލް    23  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ

ގޮތުގައި   މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އާއި -/2,500މައްސަލަ  ރުފިޔާ(  ފަސްސަތޭކަ  )ދެހާސް  ރ. 

ގޮތުގައި   ޖުމުލަ  -/4,800ޢިނާޔަތުގެ  އާއެކު  ރުފިޔާ(  އައްސަތޭކަ  )ހަތަރުހާސް  )ހަތްހާސް  -/7,300ރ.  ރ. 

ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،   ގޮތުގައި  އުޖޫރައިގެ  މަހު  ރުފިޔާ(  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތިންސަތޭކަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ  ަޝކު  ށްޓްރައިބިއުނަލަ ތުޙުމަތުތަކެއްގައި ވާ  ފަރާތުން ސާބިތުނުހިފޭ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

)އެކެއް( އުޅަނދެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ   01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު  

ވަ ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ވަޒީފާއިން  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތައް    އިޖުރާއީ ކިކުރުމުގައި 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
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ޤާއިމު ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ކަމަށާއިޢަދުލުވެރިކަމާއި  ވަޒީފާއިން  ނުކޮށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ،

ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ާޤބޫލުކުރެވޭތީކަމަށް، އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމަށް   ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

 ގަކުރެވެއެވެ.ހަ ތްކުރުމުން ފާރިޢާޔަ

ަފާރްތ  މައް .2 ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ،  ުހށެަހިޅ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ސަަލ  ވަޒީފާއިން 

ޚިލާފަށްކަމަށް ވަޒީފާ  ާޤނޫނާ  އަލުން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރިއިރު  އިން 

ދުވަސްތަކުގެކޮށްދިނުމަށާއި،  އިޢާދަ ނަގައި  ފާއިތުވެގެންދިޔަ  ޢިނާޔަތްތައް  ިދުނަމްށަކްނ  މުސާރައާއި 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ރުކުރުމުންޡަ'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  

  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފރުާތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގުޮތްނ   ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ުތެގ ަފާރ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ .3

 ، ުރުކުރުމްނަޡަނ  ަކްނކަަމްށ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަގިއ'  ޯފުމ  ުހށަަހާޅ  ަޖާވުބ  ަމްއސަަލިއެގ'   ހުށަަހޅަާފިއާވ  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ

ަފރްާތ   ުހށެަހިޅ  ިލިމެޓްޑގެ  ަމްއސަަލ  ްގޭރޑް  ިފއްުލ ަސޕަްލިއްސ މްޯލިޑްވްސ ޕަްރިއެވްޓ  ަމާޤުމަގިއ    1ުކރޫ  ެގ 

ަންނަބުރ   ާޤޫނނު  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަދިނޮކްށ  ާއއި    2/ 2008ަވޒާީފއާަދުކަރުމްނ  ާޤޫނުނ(  )ަވޒާީފާއބޭެހ 

ުކނުްފީނެގ ުމަވްއޒުަފްނާނ މުެދ ަޢމުަލުކަރްނ ަހަމޖެހަިފއާވ ުއޫޞުލަތާކިއ ެއްއޮގްތާވގުޮތެގ މިަތްނކަަމާށިއ، ަމްއސަލަ  

)ަފްނާސްސ    50,000ަގިއ ހަަލވިެލ ިރޯސޓަށް    2020ެސޕެްޓނަްބުރ    05  ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވިކކޮށަްފިއަވީނ

ެތޔޮ މުަދުވުމެގ ަސަބުބްނ އަެކްނ  )ައށާްހްސ ެއއަްސޭތަކ( ލަިޓުރ    8,100ުރ ެތޔޮ ޑިެލަވީރ ކިުރިއުރ،  ާހްސ( ިލަޓ

ުކނުްފީނެގ ަފާރުތްނ އާިދީރ ގޮތްުނ ބަަލިއ، ިރޯސަޓށް ތޮެޔ ޑެލަިވީރ ުކުރުމަގިއ ަމަކާރިއ ޮއުޅވުާލުމެގ ަޢމުަލަތްއ  

ާރތްަށ ެތޔޮ ިވްއކަާފިއާވަކަމްށ  ިތްނަވަނ ަފ  ައިއ ަމުގމީަތ ާބުޖްނުފނުަދައްށ   ކ.  އިަދ ިރޯސުޓްނ،  ިހްނގަާފިއާވީތަކަމާށިއ

ުތާބުރ ެގއްލޭ  ިއަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ިވޔާަފިރ ަމޞަްލަޙތްަށ ުބރަޫއާރ ޮގަތްށ އިަދ ަކްސަޓަމުރްނގެ    ، ބެެލޭވީތ

ަފާރްތ  ފަަދިއްނ   ުހށެަހިޅ  ބަަހްއަޓއިިފަނމަ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފަގިއ  ުމަވްއޒެަފްއ  ފަަދ  ެއ  ކޮށަްފިއާވީތ،  ަމަސްއަކްތ 

)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ(    2/ 2008ުކނުްފްނާޏިއ ުކނުްފީނެގ މުދަަލށް ެގއުްލްނވާެދެނ ަކަމްށ ެފްނނީާތ، ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ  

ެގ ަދުށްނަކަމާށއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަވަނ ާމއާްދ ާއިއ ދަެފާރުތެގ މުެދަގިއ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމ  23ެގ  
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އިަދ   ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރމަުގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޢަދުުލެވިރަކްނ    ިއުޖާރީއަފާރްތ 

ާޤިއުމޮކށަްފިއާވެނަކަމާށިއ، ެއޮގތްުނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިހްނިގ ަތުޙީޤުޤަގިއ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފ  

ުކުރުމަގިއ ޮއުޅވަާލިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ިވޔާަފިރއްަށ ުބޫރައަރިއ، ަކްސަޓަމުރްނެގ ިއުތާބރު ެގއޭްލނެ  އާަދ

ފަަދިއްނ ަމަސްއަކްތ ކޮށަްފިއުވުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ވަޒަީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  

ްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ުކިރްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ާޤިއުމވަެފިއާވަކަމާށިއ، ީމެގ ިއތުުރްނ ަމ

ަފާރުތްނ ިހްނިގ އާިދީރ ތުަޙީޤުޤެގ ެތެރިއން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ުސވުާލކްޮށ ަޖަވބާުދީރ ުވަމްށ ުފުރަޞތު  

ަމްއަޗށް ބާިނޮކްށކަަމްށާވީތ، ަމްއސަަލ    ިދުނަމށްފުަހ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރެވަިފިއ ަވީނ ތުަޙީޤުޤަގިއ ހިޯދ ހުޯދްނ ަތުކެގ 

ަވކުިކުރުމަގިއ   ަވޒާީފިއން  ާޤިއުމވަެފިއާވަކަމާށިއ،    ިއުޖާރީއުހށެަހިޅ ަފާރތް  ެއކީަށެގްނާވ ަހަމައުކން  ޢަދުުލެވިރަކްނ 

ަފިއާސ ުނވަަތ ކުނުްފީނެގ މުދާަލިއ  ިލބި  ެގއުްލންތެަކްއ  ޮބޑިެތ  ިއޭމޖްަށ  ޯކޕޭަރްޓ  ުކނުްފީނގެ  ައްށ  ުކނުްފްނަޏާށއި 

ިޚާޔނެާތްއ ވަެފިއާވަކަމށް ބެެލޭވ ޙަާލްތތުަކަގިއ ެއްއެވްސ ޯނޓެިހއް ިދުނެމްއެނތި ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކެރޭވެނަކްނ ަމްއސަަލ  

ެއއަްބްސުވުމެގ   ަވޒާީފގެ  ަފާރުތގެ  ެއ    4.3ުހށެަހިޅ  އިަދ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވނަެކަމާށިއ،  ަގިއ  )ކ(  ާމއާްދގެ  ަވނަ 

ަގިއ ެތޮޔ ޯލުޑޮކްށ ޫދުކުރުމަގިއ ިއޚާްލްޞެތިރަކާމިއެއުކ ަމަސްއަކްތ ުކަރްނ ާވޭނަކން  ަވަނ ާމއާްދ  11ެއްއަބްސުވުމެގ  

ަވީނ ެދ ަފަރާތެގ ެދމުެދަގިއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވެނަކަމާށިއ، އެެހނަްކުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއ

ާޤޫނުނ ންަނަބ   4.3ެވުވުނ ެއްއަބްސުވުމެގ   ަވަނ    23)ަވޒާީފއާބޭެހ ޤޫާނުނ( ގެ    2/ 2008ުރ  އްަށ ރާިޢޔްަތޮކށް 

ިއްސވަެބާޔްނކޮށަްފިއާވ   ަދުށްނަކަމްށ  ނަޡަރުކުރުމުން ާމއާްދެގ  އަށް  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު    'މައްސަލައިގެ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

 ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ،ރައްދުވި ފަރާތުން އެދޭގޮތްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ  މައްސަލަ .4

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދޭ   ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި  23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭ    ،ށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއިގޮތަށް ވަޒީފާ އަލުން އިޢާދަކުރާނެތަނެއް ނެތް ކަމަ
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ގޮތަށް މުސާރައިގެ ފައިސާ ނަގައިދވޭނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  

 ރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޡަ'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަ

  ރައްދުވާގޮތަށް   ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ސަޕްލައިސް  ފިއުލް  ންފަރާތު   މުޙައްމަދުގެ  އަްޝރަފު .5

، ޖަވާބުދާރީވީއިރު  ލިމިޓެޑުން   ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ސަޕްލައިސް  ފިއުލް، މައްސަލައިގައި މި  ހުށަހަޅާފައިވާ

  ވަނަ   10  ގެ'  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ'  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ންފަރާތު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  ފާއާބެހޭ ވަޒީ، ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި  ބައި  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ސާބިތުކުރުމަށް  މައްސަލަ  ނަންބަރުގައިވާ

  މުހިންމު  ބަލަންޖެހޭ  ހުށަހަޅާއިރު ފޯމު ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ ބޯޑުގައި  ނޯޓިސް އަދި ވެބްސައިޓްގައި  ގެ ރައިބިއުނަލުޓް

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ހެންކޮންމެ  މައްސަލައާއެކު، ގޮތުން  ބާވަތުގެ  މައްސަލައިގެ، ހިމަނާފައިވާއިރު  ކަންތައްތަކެއް

  ވަޒީފާއިން   ތެރޭގައި  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ގޮތުން  އެ، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި  ލިޔެކިޔުންތަކެއްވާކަމަށް

  ނޯޓިސްދީފައި ، ލިޔުމެއް  އަންގައިދޭ   ސަބަބު  ަޤބޫލުކުރެވޭ  ވަކިކުރެވުނުކަމަށް  ވަޒީފާއިން، ލިޔުން  ވަކިކުރެވުނުކަމުގެ 

 ޚިލާފަށްކަމަށް   ގަވާއިދާއި  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން، ކޮޕީ  ނޯޓިސްގެ  ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ   ވަޒީފާއިން 

  މައްސަލަ ، ކަމަށާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމަށް  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ  ަޤރީނާ  ހެއްކާ  ސާބިތުކޮށްދޭ  އެކަން، ަޤބޫލުކުރެވޭނަމަ

 ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ، ހުށަހަޅާފައިވާއިރު  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްގެން  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި

  ހުށަހަޅާފައިނުވާ   ލިޔުން   ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އަދި   މެއްލިޔު  އުޅުނުކަމުގެ  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި   މައްސަލަ

  އެނގޭނެފަދަ   ފަރާތްކަން  ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން  ވެސް  ޙަީޤަޤތުގައި  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި ، ކަމަށާއި

 ލިޔެކިޔުންތަކަކަށް  ކޮން  ޖަވާބުދާރީވާންވީ  މައްސަލައިގެ  ،ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ  ވެސް  ލިޔުމެއް  އަންގައިދޭ  ކާކުކަން

 ކަމަށް   ހިމަނަންޖެހޭ  ފޯމުގައި  ބަލާ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ، ސާފުނުވާތީ  ރިޢާޔަތްކޮށްކަން

  އަސާސީ   ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މައްސައާއެކު  ހިމަނާފައިވާ  ބޯޑުގައި   ނޯޓިސް  އަދި  ވެބްސައިޓް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

  މައްސަލަ   އެދި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި  މައްސަލައިގައި، ލިޔެކިޔުންތައް

 ، ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި ނުކުތާއެއް އިޖުރާއީ ފަރާތުން  ރައްދުވި
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ވަޒީ 5.1 ވެވޭ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާދެމެދު  އެއްަބސްވުމާއި، ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި  ފާގެ 

ވަކިކޮށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ދިނުމާއި،  މުވައްޒަފަށް  ކޮޕީ  ަބޔާންގެ  ވަޒީފާގެ  އެކުލަވާލައި،  ަބޔާން  ވަޒީފާގެ 

ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަން އެނގެންއޮތްއިރު،   މުވައްޒަފަށް ދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ވަޒީފާއިން 

އެފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރެވުމުގެ ސަަބުބން މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާއާެބހޭ ވަޒީފާދިން ފަރާތުން  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިިބދީފައިވާ ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އައިސްގެންވާނެކަމަށް ުބރަނުވެވޭތީއާއި،   28ޤާނޫނުގެ  

ަމްއސަަލެއްއަގ ުހށެަހޅޭ  ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފުމަވްއޒަަފުކ  ަސބަަބީކ    ިއ،  ަވިކުކރި  ަވޒާީފިއން 

ަވނަ    27ާޤޫނނެުގ    ަވޒާީފާއބޭެހަފާރުތެގ ޒްިނާމެއްއަކްނ    ެއަކީށެގްނާވ ަސބެަބްއަކްނ ސިާބތޮުކށިްދުނަމީކ ަވޒީފޭާދ

ަބާޔނޮްކށަްފިއ ަފާރުތްނ  ާވތީ،  ާމއާްދަގިއ  ުހަށެހޅި  ަމއަްސަލ  ަޖާވުބދީާރވަުމށަްޓަކިއ  ަމއަްސަލއަިގިއ 

ުހަށަހަޅްނެޖޭހެނަކަމށް މްައަސލަ ަރްއުދވި ަފާރުތން ަބާޔނޮްކްށަފިއވާ ިލޔިެކުޔްނތަަކކީ ަމއަްސލަ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ  

ުއޫޟޢޮީގުތްނ ޖާަވުބާދީރުވަމށް  ިމ ަމްއަސލަައްށ ަމޮކްނެމެހްނ ުހަށަހަޅްނޖޭެހ ިލޔިެކޔްުނަތެކްއަކަމްށ ުބަރނެުވޭވތީ،  

 ފިައާވެނެއވެ. ައްށ ައްނަގިއޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް  ިމ ަމއަްސަލ ަރްއދިުވ

ވަޒީފާއިން   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .6 ފަރާތް  އެ  ަޝކުވާއަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

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

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި  27ާޤނޫނު( ގެ 

ކުރި ސަބަބަކީ  "މުވައްޒަފަކު ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއްގައި، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކި 

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

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ." 

ގުޅިގެން،   މައްސަލައާ  މި  ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން  ޢިބާރާތުން  ަފާރތްުނ  މި  ުހށެަހިޅ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ަމްއސަަލ 

ަފާރްތވަޒީފާއިން   ުހށެަހިޅ  ވަޒީފާއިން    ަމްއސަަލ  މުވައްޒަފަކު  އޮވެ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 
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ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިކަން ޘާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއން ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ    ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ   ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .7

ެއީއ    ، ެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއުޞިންނުމަމުކްނޯތ ުނަވތަ ެއަކީށެގނާްވ ަސަބެބއް ޮއެވެގްނތޯ ބުެލުމގިައ ެދ ުއްނ

 (procedural fairness)ީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  އިަދ ިއުޖާރ  (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ  

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

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

ުހއަްދުކާރަފާރަތ ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ައާސސްެއ  ިޚާޔުރުކާރ  ޢަދުުލެވިރ  ުކްނ  ފަަދ 

ުއްނ ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދށްުނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކރާ  އެ  އުިތުރްނ  ުރަތއް  ުޞަސަބަބކްަށުވުމެގ 

ެއނޭގަކާމިއ ބުެލްނަކްނ  ޢަދުުލެވިރ  ، ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ާޤިއުމުކުރަމީކިއުޖާރީއ  ަވޒާީފިއްނ    ، ަކްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ުފރަިހަމުކަރްނެޖޭހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަލްަނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ިންނުމަމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިނނަްމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ    ، ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ

 ޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބވުަތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތކްުނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  ެއ

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

މެދުވެރިވެގެން   ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވަޒީފާއިން   substantive)ަމުއޟީޫޢ 

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

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ  ޮއތްތޯ ބަަލްނޖެހިޭހނުދ،    އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ ބަދުަލ ަނަގއެިދޭވެނ ަހަމެއްއ

ރުކުރިއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން  ޡަދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ނަ،  ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި ރައްދުވި 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 
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ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް   2020  މާރިޗު   14ފަރާތުން  ލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި  މި މައްސަ 8.1

ހުށަހަޅާމައްސަލަ ޖަވާބު  ޑޮކިއުމަންޓް  ފޯ  އިގެ  ފިއުލް   )ފަހެއް(  05މާއެކު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެ 

ސެޕްޓެންބަރު   FSM-HR-T/2020/41 (23ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު 

 ؛( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ ޗިޓް'  ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުގެ ގޮތުގައ2020ި

ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުން ޤަބޫލުކުރެވޭތީ،  ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ ކުންފުންޏަށް  " 

 ރިއާޔަތްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފީމެވެ." ވަނަ މާއްދާއަށް    23ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ގެ  

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލައިގެ ޖަވާބު    2020  މާރިޗު   14މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   8.2

ޑޮކިއުމަންޓް   ފޯމާއެކު  އެއްބަސްވުމަށް    01ހުށަހަޅާ  "ވަޒީފާގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެ  )އެކެއް( 

އެއްބަސްވުން   ،ނަޡަރުކުރާއިރު ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ތާރީޚަކީ  ާޤއިމުކުރެވި  އެނގޭކަމާއި  2012ނޮވެންބަރު    17ފައިވާ  މަާޤމަކީ    ،ކަން  އެފަރާތުން އަދާކުރި 

  ؛ގެ )ކ( ގައި 4.3އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ  ،ކަމާއި 01-ކުރޫ

ރަނިކޮށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްަގއި ފަދަ ކުށެއް ކު  އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭާނެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގން ނުުވމާއި، މާފުނުކުރެޭވ  "ަވޒީފާ

ލަށް  ނުަވތަ އޭނާ ަވޒީފާަގއި ހުރުމުން ކުންފުންޏަށް ލިބިދާނެ ބޮޑު ެގއްލުމެއް ތަޞައްވަރު ކުރެިވއްޖެ ހިދެއްަގއި ުނަވތަ ކުންފުނީެގ މުދަ

ޚިޔާނާތެއް ފައިސާއަށް  އެއްެވސް    ނުަވތަ  ލިބިއްޖެަނމަ  ޤަރީާނ  ހެއްކާއި  ސާބިތުކުރެޭވފަދަ  ަވޒީފާއިްނ  ެވފައިާވކަން  އެްނުގމަކާނުލާ 

 ަވކިކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިެގްނެވއެެވ."  

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  

އެއްބަސްވުމުގައި މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  މުވައްޒަފެއްކަމަށް  ފަރާތުން ދާއިމީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   

 ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   2014  މާރިޗު  23ދެފަރާތުގެ ދެމެދު   8.3

ރ. )ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ އިތުރުން، ފުޑް އެލަވަންސް -/3,500މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި   

-/2,400ރ. )އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި، އޮންބޯޑް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  -/1,500ގެ ގޮތުގައި  

ރ. )އައްސަތޭކަ ހަތްދިހަ  -/875. )ދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި ޓްރޭޑް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  ރ

ޖުމުލަ   އާއެކު  ރުފިޔާ(  ލިބޭކަމަށް -/8,275ފަސް  ރުފިޔާ(  ފަސް  ހަތްދިހަ  ދުއިސައްތަ  )އައްހާސް  ރ. 

އި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގަ  2014  މާރިޗު  23ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

ރ. )ދެހާސް  -/2,500މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  ފައިވާ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައިދީ

ރ. )ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ  -/3,500ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ އިތުރުން، ލިވިންގ އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި  

ރ. )އަށްޑިހަ ރުފިޔާ( އާއި، ހާޑްިޝޕް  -/80ގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް  ރުފިޔާ( އާއި، އޮންބޯޑް އެލަވަންސް

ރ. )ސަތޭކަ ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( އާއި، ފިކްސްޑް އޯޓީ އެލަވަންސް ގެ  -/125އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

ރ. )ނުވަހާސް އެއްސަތޭކަ  -/9,150ރ. ) ހަހާސް ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމުލަ  -/625ގޮތުގައި  

ފަންސާސް ރުފިޔާ( ލިބޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މި ދެ ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބޭ 

 ލިބެމުންއައި މުސާރައަށް މުސާރައިގެ އަދަދު ތަފާތުވެފައިވާތީ، އެފަރާތް ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަ މުއްދަތުގައި 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ވަޒީފާގެ    2014  މާރިޗު  23ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށް ބަލައި،  

ގައި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަކީ އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ލިބެމުންދިޔަ  ބަޔާނު

 ންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  މުސާރަކަމަށް ބަލަ

 05ޑެލިވަރީ ނޯޓަކީ    51108318ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންބަރު  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާބު ފޯމާއެކު     8.4

ޑް( އދ. ހަލަވެލި )ދަ ވޯޓަރ ފްރަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެބާޖުން  ވަނަ ދުވަހު އުނިޔަ    2020  ސެޕްޓެންބަރު

ޑެލިވަރީކުރުމަށް ތެޔޮ  އިނގޭކަމަށާއި،  އަށް  ނޯޓެއްކަން  ޑެލިވަރީ  ދީފައިވާ  ނޯޓުގައިވާ  ފަހު  ޑެލިވަރީ  މި 

ރީޑިންގ މީ  މާސްޓަރ ލިޓަރު    50,000  އިން  ޓަރ  ކަމުގައި  ދޫކުރިޑީސެލް  )ފަންސާސްހާސް( 
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ލިޓަރު ޑީސަލްކަމަށް  ކަ()ސާޅީސް އެއްހާސް ނުވަސަތޭ   41,900ޑެލިވަރީކޮށްފައިވަނީ  ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ފަރާތުން   ރައްދުވި  ފަރާތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިކަމަށް 

"ފިޒިކަލީ ރިސީވްޑް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑީސެލްގެ  ސީދާ  ޑެލިވަރީ ނޯޓުގައި  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީއާއި،  

"ފިޒިކަލީ ރިސީވްޑް" ކަމަށް  އެ ޑެލިވަރީ ނޯޓުގައި    ،  ވެސްއަދަދު އެލިޔުމުން ސާފުކޮށް އިނގެން ނެތްނަމަ

ފަދައިން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދަދަކީ  )ސާޅީސް   41,900ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ލިޓަރު ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ ބާޖުން ތެޔޮ ޑެލިވަރީކޮށްފައިވަނީ ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ  އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ(

 މަދުންކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

 ސެޕްޓެންބަރު   13ގެ ގޮތުގައި    )ދޭއް(  02ފަރާތުގެ ޖަވާބާއެކު ޑޮކިއުމަންޓް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެ  8.5

 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ބަޔާނެއް ދީފައިވާކަމާއި، މި ބަޔާނުގައި  ނައުާޝދު ޢަލީގައި  2020

ހަލަވެލި    2020ސެޕްޓެންބަރު    05"  ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ އެދުމުގެ މަތީން  ޑެލިވަރީ    50000ރިސޯޓަށް  ލޮޖިސްޓިކް  ލީޓަރު ޑީސަލް 

 " ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އުނިޔަ ބާޖުގައި އަޅުގަނޑު ގޮސްފައިވާނެއެވެ. 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މީގެ އިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި ތެޔޮ ޑެލިވަރ  

ތެޔޮ މަދުވާކަން  ތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އިޖުރާއަތު

 8,100ޓުން އެކަން އެންގުމުންކަމަށާއި، ގާތްގަނޑަކަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެނގިފައިވަނީ ރިސޯ

)އަށްހާސް އެއްސަތޭކަ( ލިޓަރު ތެޔޮ މަދުވާކަމަށް ރިސޯޓުން ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ރިސޯޓުން 

 ހަމައަށް ބާޖު މަޑުކުރުމަށް އެދިފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން ބާޖު ވަކި އެއްޗެއް އެންގުމާއި

އި ބާޖު އެއްކޮށް ހުސްކުރުމަށް އެންގުމުން ބާޖުގައި ފަމަޑުކޮށްފައި އޮއްވާ ލޮޖިސްޓިކް ގެ މުވައްޒަފެއް ގުޅާ 

ބާޖު ހުސްކޮށްފައިވަނީ ރިސޯޓުގެ )އަށާރަހާސް( ލިޓަރު ތެޔޮ ދޫކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،    18,000ބާކީ ހުރި  

ޙާޟިރުގައިކަމަށާއި، ބާޖު ހުސްކޮށް ތެޔޮ ޓޭންކުތައްވެސް އެފަރާތުން ބަލާފައިވާކަމަށާއި،   ގެމުވައްޒަފެއް

ފުނަދުއަށް "ލޯޑު" ކުރި އިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ވަނަ ދުވަހު ބާޖު 2020ސެޕްޓެންބަރު  06އެއަށްފަހު 
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އައި ފުނަދުއަށް  އެހެންކަމުން  ނިދާފައިކަމަށާއި،  އޮތީ  ބާޖު    ފަރާތް  ތަނަކަށް  އިތުރު  މަގުމަތީގައި 

ފާހަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގިފައިނުވާކަން  މި  އިކަމާފައިވާ ގަކޮށްމަޑުކޮށްފައިވާކަން  އަދި   ،

 ބަޔާނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި ޅ. ނައިފަރު، ވީނަސްގެ،    2020ސެޕްޓެންބަރު    13މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެފަރާތުގެ ޖަވާބާއެކު    8.6

ކާޑު ނަންބަރު:    މަމްދޫޙުމުޙައްމަދު   އަންގައިދޭ  "ބަޔާން" A221948)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ( ދީފައިވާ 

ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ސަޕްލައިސް  ފިއުލް  މަމްދޫޙަކީ  މުޙައްމަދު  ބަޔާނުގައި،  އެ  ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، 

ގައި ލޮޖިސްޓިކް    2020ސެޕްޓެންބަރު    05ރޫއެއްގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، ލިމިޓެޑްގެ ކް 

)ފަންސާސްހާސް( ލީޓަރު ޑީސަލް ޑެލިވަރީ    50,000ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެދުމުގެ މަތިން ހަލަވެލި ރިސޯޓަށް  

ގޮ އެފަރާތް  ބާޖުގައި  އުނިޔަ  މޯލްޑިވްސްގެ  ސަޕްލައިސް  ފިއުލް  ސްފައިވާނެކަމަށާއި، ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

ބާޖުން  އިޖުރާއަތްތަށް  ކުރުމުގެ  "ޑެލިވަރ"  ތެޔޮ  ކުރިން  ޑެލިވަރީކުރުމުގެ  ތެޔޮ  ރިސޯޓަށް 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، ރިސޯޓަށް ތެޔޮ "ޑެލިވަރ" ކުރަމުންގޮސް ތެޔޮ ދޫކުރުން މެދު ކަނޑާލުމަށްފަހު 

ލާފައި ގުޅަން އުޅުމުން ތިކަން ނުކުރުމަށާއި، ތިއީ  ބާޖުގެ ޓޭންކަށް  ތެޔޮ ދޫކުރަމުން ދިޔަ ހޮޅި ނައްޓާ

ހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، ތިކަން ކޮށްފިނަމަ މައްސަލަ ޖެހިދާނެކަމަށް ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި، ތްވަރަށް ހި

)ތިންހާސް( ލިޓަރު ޑީސަލް ބާޖުގެ ޓޭންކަށް މިނެފައިވާކަމަށާއި،   3,000ނަމަވެސް  "އޯކޭ ވާނެ" އޭ ބުނެ  

)އަށްހާސް އެއްސަތޭކަ(   8,100އުޅަނދުގެ އެތެރެއަށް ވަދެފައި ނިކުތް ވަގުތު    މަމްދޫޙުހު މުޙައްމަދު  އެއަށްފަ

އެތެރެއަށް   މަމްދޫޙުލިޓަރު ތެޔޮ މަދުވެފައިވާކަން ރިސޯޓުން ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މުޙައްމަދު  

ފައިވާކަމަށާއި، އަދި ބާޖުގެ ޓޭންކަށް އަޅާފައިވާ  ވަތް ވަގުތު އުޅަނދުގެ ޓޭންކަށް ތެޔޮ މިނާފައިވާކަން ޔަީޤންވެ 

މުޙައްމަދު   އިރެއް  ވިއްކި  ނިދާފައިކަމަށް   މަމްދޫޙުތެޔޮ  އޮތީ  އެފަރާތް  އެވަގުތު  ނޭނގޭކަމަށާއި،   އަށް 

 އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
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  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބާއެކު އެފަރާތުގެ ފަރާތުން ރައްދުވި މައްސަލަ 8.7
 ؛ނުކުތާގައި ވަނަ 3 ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ޙާޞިލްކުރަންޖެހޭ ބަޔާނުގައި

 އެންގުންތަކަށް ތަބާވެ ބޯޓުގެ ދަތުރަށް ލަސްނުވާގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބެލެހެއްޓުން." "ބޯޓުގެ  މަސައްކަތާއިގުޅޭގޮތުން ކެޕްޓަން އަންގާ  

 ؛ވަނަ ނުކުތާގައި 11މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި ޙާޞިލްކުރަންޖެހޭ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ 

 އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން." "ތެޔޮ ލޯޑްކުރުމާއި ދޫކުރުމުގައި ކުންފުންޏަށް ތެދުވެރިކަމާއި 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަފާރްތ    ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި   މައްސަލަ 8.8 ުހށެަހިޅ  ނަންބަރު ަމްއސަަލ  ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ގެ    2008/2 ާޤނޫނު(  އެއްގޮތްވާ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާއާ  ނަޒަރުކުރާއިރުވަނަ   ، ގޮތުގެމަތިންތޯ 

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ 

ަޤބޫލުކުރެވޭތީ، ަންނަބރު    ހަމަތަކުން  ާޤޫނނު  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ  ަވޒާީފއްިނ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ގެ    2/ 2008 ާޤޫނނު(  ެގ   23)ަވޒާީފާއބެހޭ  )ހ(  ާމއާްދގެ  ިއްސެވަބޔާނޮްކށަްފިއާވ    ަވނަ  ދުަށްނަކން 

އޮންނަކަމާއި އެނގެން  ބެލުމުން  އަށް  ޗިޓް'  ވަކިކުރިކަމުގެ   2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ،'ވަޒީފާއިން 

  ދަށުން   މާއްދާގެ  މި"  ވަކިކުރުން   ނުލައި  ދިނުމަކާއި  ނޯޓިހެއް"   މާއްދާ  ވަނަ  23  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)

 ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް  ަޝރުޠެއް  ދެ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް

އަދި    HC-A/208/2010އަދި    HC-A/24/2010  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤިޟއްޔާ 

ގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި، އެ ދެ  އެނޫން ވެސް ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭ

( ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ  2( މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ އެކަށީގެން ނުވުން އަދި )1ަޝރުޠަކީ )

 އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
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  ާޤނޫނު   ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 8.9

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

 ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި

(procedural fairness)  ިޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  އަދ  (substantive fairness) 

  ވަކިކުރެވޭ   ވަޒީފާއިން  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް،  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި

  ޢާއްމު ، ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ، ޙާލަތުގައި

 :ކުޑަމިނުން އެންމެ ފަރާތުން ދޭ ވަޒީފާ، ކަނޑައެޅޭނީ ޙާލަތުތަކުގައި

މަޢުލޫމާތު .1 ކަމާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  ހުރިހާ ،  މުވައްޒަފުގެ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު 

 ؛މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހުތަފުޞީލަކާއެކު، އެ 

އެފަދަ  .2 އަދި  ދިނުމަށްފަހު  މުވައްޒަފަށް  އެ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ 

އެ  އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފުރުަޞތެއްގައި 

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހުއެ މައްސަލަ  .3

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

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

 ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ވަކިކުރި ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިޖުރާއަތުތައް  އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް 

އެފަދަ   ބެލެވޭނެކަމާއި  ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
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ޑިސްމިސަލް  ޙާލަ އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އެއްގެ    (unfair dismissal)ތެއްގައި 

 ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގުޅޭގޮތުން   (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ   އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ 8.10 އާ 

 ަޤިޟއްޔާގައި   HC-A/88/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

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

އަޚްލާޤު ރަނގަޅު   އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ބަލާ،  

ފަރާތުން ތަޠްބީޤުކުރި   ނޫންކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ނިންމުމުގައި، އެނިންމުމަށް ވާސިލުވުމަށް ވަޒީފާދޭ 

ހަމަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ވާންޖެހޭނެކަމަށާއި،  ހަމައެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ފެނުމެއްގެ   ހަމައަކީ  ފެންނަ 

އެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްޗަށް  ވަކިނުކުރެވޭނެކަމަށް،  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނަންބަރު   ކަނި  ހައިކޯޓުގެ 

2010/HC-A/24   ްއޮންނަކަމާއި،  ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެނ 

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

ބަލާއިރު،   ކަމަށްވާ، "އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ޝަރުޠު 

އިތުރަށް   ކުރެވޭނޭކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުން" ވެސް ފުރިހަމަވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި 

ނުފެނުނު  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ ބެހެއްޓުމަކީ  ހަމައަކީވެސް  ހަމައަކަށް    

 ވެގެންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، ... " 

 މި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ބަޔާނުގައި  ހު  މައްސަލަ 8.11 ވަޒީފާގެ  އެފަރާތުގެ  ފަޅުވެރިއަކަށްވެފައި،  ބާޖުގެ  އުނިޔަ  ފަރާތަކީ  ށަހެޅި 

ފަދައިން ތަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކެޕްޓަބަޢައެފަރާތް  ބޯޓުގެ  އިނގޭކަމާއި،  ވާންޖެހޭނީ  އެންގުމަށްކަން  ންގެ 

  ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދެފަރާތެއްގެ ބަޔާންކަމާއި،  ކޮށްފައިވާ އިދާރީ ތަޙުީޤޤުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
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21 ގެ  15   ޞަފްޙާ   
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ގެ   މަމްދޫހު  މުޙައްމަދު  ބަޔާނާއި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަޅުވެރިންކަމާއި،  ދެފަރާތަކީވެސް  މި 

ނަގާފައިވާ  މިދެފަރާތުގެ އިތުރުން އިދާރީ ތަޙުީޤުޤގައި  އުޅޭކަމާއި،    ފުށޫއެރުންތަކެއްބަޔާނުގައި ބޮޑެތި  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    އިތުރު ފަރާތެއްގެ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި،

ތެޔޮ މަދުން    ކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޑެލިވަރީ ނޯޓުގައިމައްޗަށް ކުރާ ތުޙުމަތުތަށް ސާބިތު

"ޑެލިވަރ" ކުރުމުގައި ހަމައަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  ތެޔޮ    ،ޑެލިވަރކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރެވެވުނު ނަމަވެސް

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމާއި، 

މަތު ހުމީގެ އިތުރުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ތު

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބަކީ ކަމާއި،  ށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކޮސާބިތު

ކުރެވޭނެ   ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ަޤބޫލުކުރެވި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ނޫންކަމެއް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން    23ާޤނޫނު( ގެ  

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ބެލިއިރު،  ސަބަބެއްތޯ  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމަށް  ފަރާތް  ކުންފުންޏަށް   އެ  ފަރާތް 

ލިޔެކިޔުމަކުން  އެއްވެސް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ވެފައިވާކަން  ޚިޔާނާތްތެރި 

ގައި ހިނގާފައިވާ ޙާދިޘާއަކީ ސީދާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި   2020ސެޕްޓެންބަރު    05ސާބިތުވާން ނެތްކަމާއި،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކިބައިން ،  އްކަން އެނގެންނެތަތީއެސަބަބުން ހިނގާފައިވާ ޙާދިޘާފަރާތުގެ  

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަޤބޫލުނުކުރެވޭކަމާއި،  ލިބިފައިވާކަމަށް  ގެއްލުމެއް  އިއާދަނުކުރެވޭފަދަ  ކުންފުންޏަށް 

ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައި    2012ފަރާތަކީ   ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި 

ޒީފާއަދާކުރި މުއްދަތުގައި ޚިޔާނާތްތެރިވެ އިޙުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ  ފަރާތަކަށްވެފައި، އެފަރާތް ވަ

މަސައްކަތުގެ   ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގެންނެތަތީ،  ގެއްލުމެއްވެފައިވާކަން  ފަރާތަށް  ރައްދުވި 

ތައް މިފަދައިން  އަޙްލާުޤ ރަނގަޅު މުވައްޒަފެއްކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވޭކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައް

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   ހުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް
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ގެ   އެފަރާތް    23ާޤނޫނު(  މެދުވެރިވެފައިނުވާތީ،  ޙާލަތެއް  ބަޔާންކުރާފަދަ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 (substantive fairness) ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީއަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

 ާޤއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން   .9 ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން   (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 

ބަލަން    (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން    އިޖުރާއީ ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ   ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ 

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

ފަރާތުން    ،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކޮށް ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުނުވާކަމުގައި   (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން    އިޖުރާއީ

ިއްނޞުާފެވިރ އިަދ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ ާވސުިލުވުމަގިއ ިއްސެވަބާޔްނުކެރވަިފިއާވ    ، ެވްސއެެހްނަނަމބުރަވެވެއެވެ.  

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަނަޒުރުކުރްނ  (  procedural fairness) ިއުޖާރީއ  ަނަމވްެސ  ޚާުލާސޮކށް  ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވތޯ 

 ، މިުހްނުމަކުމަގިއ ުބަރެވވިޭހނުދ

 ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ުކިރްނ   ަވިކުކުރުމެގ   ަފރްާތ  ެއ   ަވޒާީފިއްނ  އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ަފރުާތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 9.1

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

 ފަރާތުން  ރައްދުވި   މައްސަލަ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ

  ތެޔޮ   ގައި  2020  ސެޕްޓެންބަރު  05  ބާޖުން  ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ ، ބެލިއިރު  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ

  އެނގެން   ތަޙްީޤޤުކުރިކަން  އިތުރަށް  އިދާރީގޮތުން  މައްސަލަ  އެ  މައްސަލާގައި  މަދުވުމުގެ  ތެޔޮ  ޑެލިވަރކުރިއިރު

  މައްސަލަ  ،ބަޔާނުން  ދީފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ގައި 2020 ސެޕްޓެންބަރު 13، އޮތްނަމަވެސް

 ބަޔާނުގައި  އެ   ،ނެތަތީއާއި  އެންގެން  ދީފައިވާކަން  މަޢުލޫމާތު  ތުހުމަތުތަކުގެ  ކުރެވުނު  ފަރާތައް  ހެޅިހުށަ

  ހިނގާފައިވާ   ކަން   ގައި  2020  ސެޕްޓެންބަރު  05  އެފަރާތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ

 ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  އެހެންކަމުން  ،ބަޔާނެއްކަމާއި  ދީފައިވާ  ބަޔާންކުރުމަށް  ގޮތް
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  ކަމުގައި   ފުރުަޞތެއް   ދެވުނު   ންޖަވާބުދާރީވާ  ފަރާތަށް  އެ  ބަޔާނަކީ  ދީފައިވާ  ގައި  2020  ސެޕްޓެންބަރު  13

 ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ނެތަތީ  ބުރަވެވެން

 މުގައި ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ

 . ބުރަވެވެއެވެ

 މައުޫޟޢީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .10

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

 ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ   ވަޒީފާއިން  ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  އެއީ  ،ވަކިކުރެވިފައިވާނަމަ  ވަޒީފާއިން  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި

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

 ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ާޤޫނީނ ަފުރާވ ެއ ަފާރތްަށ ިލބިިދުނމްަށ ނަަޡުރުކާރިއުރ .11

  ެއަކީށެގްނާވ  ދުަށްނ  ެގ(  ހ )   ާމއާްދެގ  ވަަނ  29  ެގ(  ާޤޫނުނ  ވަޒާީފާއބޭެހ)   2/ 2008  ަންނަބުރ  ޫނުނާޤ 11.1

  ަޙއުްލަތާކ  ެއ ،  ަޙއުްލަތކާަށިއ  ާޤޫނީނ  ިލޭބ  ުމަވްއޒަަފްށ   ަސަބުބްނ  ަވކުިކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ނިެތ  ަސަބެބްއ

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

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

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

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

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އަދުާކަރުމނިްދަޔ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ެއ ަފާރތް ވިަކުކުރުމަގިއ  

ޢަދުުލެވ ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމްއސަަލ  ަމުއޟީޫޢ  ނަެތތީ،  ުބަރެވެވން  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ  ިރަކްނ 

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

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



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
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ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ   ަވކުިކިރިއުރ ެއ ަފާރތްުނ އާަދުކަރމުނިްދަޔ ަމާޤަމށް  ަވޒާީފިއން  ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

 ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކަރްނ ޖޭެހަކަމށް ުބަރެވެވެއެވ. 

ހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ހުށަ   މައްސަލަ  11.2

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

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ    ،ބަދަލުނަގައިދޭން ޖެހޭކަމާއި

ކުޑަކުރުމުގެ   ގެއްލުން  ލިބޭ  ނޫންކަމަށާއި،  ލާޒިމް  ދިނުން  ބަދަލު  މުއްދަތަށް  މުޅި  ހިނގާ  ދެމެދު 

ކަމަ މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ފަރާތުގެވެސް  އަނެއް  ފަރާތްނޫން  ޚިލާފުވި  ކޮންޓްރެކްޓާ  ށާއި، މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

އަމުރުކުރުމަކީ   ގޮތަށް  ލިބޭ  ކަމެއް  މުއްސަނދި  ބޭއިންާޞފު  ކަނޑައެޅުމުގައި  ބަދަލު  ދެވޭ  މުވައްޒަފަށް 

އިންޞާފުވެރި ގޮތެއް ނޫންކަމަށާއި، މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާއެއް  

ކަމަ ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ  އެކަމަށް  ނަންބަރު އަދާކޮށްފައިވާނަމަ  ކޯޓުގެ  ސްޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ށް 

2019/SC-A/36    ެ34ވަނަ ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގ 

ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ހަމައެކަނި  

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން އޭނާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާދިން އުނިކުރެވޭނީ މައްސަ 

ދުވަހާ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އާމްދަނީއެއް  

އެކަ މިންވަރު  ސާބިތުކޮށްދެވޭ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމާއި،ލިބިފައިވާކަން  ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ނި 

މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު އެފަރާތް އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން 

  ނުވަތަ އެނޫންއެހެންގޮތަކުން އާމްދަނީއެއް ލިިބފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސާިބތުކޮށްދީފައިނުވާތީ، 

ހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފަށައިގެން، އޭނާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާދިން ދުވަހާ މައްސަލަ ހުށަ

ހަމައަށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބުނެވިދިޔަ ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ، ލިބޭނެ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
 VTR/2020/228މައްސަލަ ނަންބަރު:                                    ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނިއުޝާދު ޢަލީ 

                                             

 

21 ގެ  19   ޞަފްޙާ   
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ކަމަށް ދޭންޖެހޭނެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް  މި  މުސާރައާއި  މޭރުމުން  މި  ކަނޑައަޅައި   

 މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ގެ  ، (A091497)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ތ. ވިލުފުށި، ނިއުލޭން، ނިއުާޝދު ޢަލީ  ދެންފަހެ،

)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:    ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފިއުލް  

C-358/2000  ާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ދީފައިވ )

  މޯލްޑިވްސް   ސަޕްލައިސް  ފިއުލް   ފެށިގެން  އިން  2014  އެޕްރީލް  23ނުިޢޝުާދ ޢީަލ   ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،  ންތަކަށްބަޔާ

 24  އެންގުމަކާނުލައި  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  ވަޒީފާ  ފަޅުވެރިއެއްގެ މަާޤމުގައި  ލިމިޓެޑުގައި  ޕްރައިވެޓް

  ޚިލާފަށްކަމަށް   ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ނިއުާޝދު ޢަލީ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  ގައި  2020  ސެޕްޓެންބަރު

ނުބެލުމަށާއި،  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  އަކީ  ޢަލީ  ޢަލީ    ނިއުާޝދު  ނިއުާޝދު 

 ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށް   ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އިޢާދަކުރާ ދުވަހާއި ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި 

  ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2020  ނޮވެންބަރު  23  ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ސަޕްލައިސް  ފިއުލް  އެދި

  މައްސަލައިގައި، މި  ހުށަހަޅާފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް

 

ޑިެލެވީރ    ަވަނ ުދވުަހ ހަަލވިެލ ިރޯސަޓްށ  2020  ސެޕެްޓްނަބުރ   05ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  

ހަަލވިެލ ިރޯސަޓްށ  ،  ަމށްފުަހުކުރ  ުޤީޤުޙޮކށްދަީފިއާވ ީޑސްަލ މުަދުވުމެގ ަސަބުބްނ ެއަކްނ ރޯިޕްޓ ުކުރާމއި ުގިޅެގްނ ެއަކްނ ަތ 

އިަދ    ީޑސްަލ ޮގތަށް  ުބޫރައރާ  ަމސަްލޙަތްަށ  ިވޔާަފިރ  ަފާރުތގެ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮއުޅވަާލއި  ކޮށިްދުނުމަގއި  ޑިެލަވީރ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
 VTR/2020/228މައްސަލަ ނަންބަރު:                                    ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނިއުޝާދު ޢަލީ 

                                             

 

21 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:  
 

 

ބަަހްއަޓއިިފަނަމ  ިޢަކްސަޓަމުރްނެގ   ވަޒާީފަގިއ  ުމަވްއޒެަފްއ  ފަަދ  އެ  ޮކށަްފއާިވީތ،  ަމަސްއަކްތ  ފަަދިއްނ  ެގއްލޭ  ތާުބުރ 

)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ުލްނވާެދެނ ަކަމްށ ެފްނނާތީ، ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ  ުކނުްފްނާޏިއ ުކނުްފީނެގ މުދަަލްއ ެގްއ

ާމއާްދެގ )ށ( ގެ    23 ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއން    1ަވނަ  ަފާރތް  ަކަމާށއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ެގ ދުަށން 

ާޤިއުމ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ   ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ޮކށަްފިއާވެނަކމްަށ ަބޔްާނޮކށް 

 ަފާރުތްނ ަޖާވބާުދީރިވަނަމެވްސ،  

 

ހުށަހަޅާފައިވާ   ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  ފިއުލްކުންފުންޏަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވެފައިވާކަން    ނިއުޝާދު ޢަލީ

  ގެ ޢަލީ  ޝާދުއުނި  ގައި ހިނގާފައިވާ ޙާދިޘާއަކީ  2020ސެޕްޓެންބަރު    05އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން ސާބިތުވާން ނެތްކަމާއި،  

ދަނުކުރެވޭފަދަ ޢާ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކިބައިން ކުންފުންޏަށް އިތީއެއްކަން އިނގެންނެތަސަބަބުން ހިނގާފައިވާ ޙާދިޘާ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި    2014   ޢަލީއަކީޝާދުނިޢު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ަޤބޫލުނުކުރެވޭކަމާއި،  

ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ފަރާތަކަށްވެފައި، އެފަރާތް ވަޒީފާއަދާކުރި މުއްދަތުގައި ޚިޔާނާތްތެރިވެ އިޙުމާލުވުމުގެ  

ފަރާތަކީ މަސައްކަތުގެ  ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ގެއްލުމެއްވެފައިވާކަން އެނގެންނެތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް މިފަދައިން ހުރުމުން މައްސަލަ  އަޙްލާުޤ ރަނގަޅު މުވައްޒަފެއްކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވޭކަމާއި،  

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

ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ގައި   ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އެފަރާތް  މެދުވެރިވެފައިނުވާތީ،  ޙާލަތެއް  މައުޫޟޢީ  ބަޔާންކުރާފަދަ 

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

ބުރަވެވޭ   އަންފެއަރކަމަށް  ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ     ޑިސްމިސަލް   ސަބަބަށްޓަކައި، 

(unfair dismissal ) ެކަނޑައަޅާ،   ގޮތުގައި އެއްގ 

ާޤނޫނު  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ،    ޢަލީ  ނިއުޝާދު 

  ނިއުާޝދު ޢަލީ ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2  ނަންބަރު



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ޕްރައިވެޓް އުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފި
 VTR/2020/228މައްސަލަ ނަންބަރު:                                    ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނިއުޝާދު ޢަލީ 

                                             

 

21 ގެ  21   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

އެފަރާތް   މަާޤމަށް  ުރޖަޫޢއަދާކުރަމުންދިޔަ  ޢަލީއަކީ  ުކުރަމާށިއ،  ައނުބާރ  ަވޒާީފިއްނ  ނިއުާޝދު  ޙެާލްއަގިއ  ެއްއެވްސ 

ަވީޒާފިއްނ ަވިކުކިރ ާތރުީޚްނ ފިެށގްެނ، ެއ ަފރުާތެގ ަވޒާީފެގ  ނިއުާޝދު ޢަލީ    ަވިކވަެފިއާވ ަފާރެތްއަކުމަގިއ ނުބުެލަމާށިއ، 

މާުސަރާއިއ ިޢާނަޔތަްތކްަށާވ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ އާަދުކިރ ަމާޤުމެގ    އެފަރާތް  ، ަކްނަތއަްތްއ އުަލން ަހަމޖޭެހ ާތރާީޚ ަހަމއްަށ

)  ަފިއާސ ފެށިގެން  އި  (2021ޖުލައި    04މިއަދު  ހުށަހެޅި    14ން  ތެރޭގައި މައްސަލަ  ނިއުާޝދު  )ސާދަ( ދުވަހުގެ 

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    3އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު އެކަން ހަމަޖެހޭތާ  ޢަލީއަށް  

އަންގާ އަމުރުކޮށް، މި   ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްލިޔުމުން އެންގުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި  

 މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 
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 ަބލައި ނިންމީމި މައްސަލަ 

 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 
 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންަބރު

 


