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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  (  ފިނިހިޔާ / ގދ. ރަތަފަންދޫ)  މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު މި މައްސަލައަކީ  

A144954) ،ްކެޕްޓަނ ލޯންޗް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ޓްރޭޑް  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  އެއްގެއެސް.ޖޭ    ވަޒީފާއިން   މަާޤމު 

އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ    ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް އަންގާފައިވާތީ،

ޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ  މައުޫޟނުލާ ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ޓަންކަމުގެ ވަޒީފާއިން އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާޕްލޯންޗް ކެ

އިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅަޢަދަލުވެރިކަން ާޤއިމްކުރުމެއްނެތި  

އިން ފެށިގެން ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި    2019މޭ    12ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

 

 VTR/2020/244 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020 ޑިސެންބަރު 07 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ންބަރު ނޮވެ 28 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 (ފިނިހިޔާ / ގދ. ރަތަފަންދޫ) މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A144954)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އެސްޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0749/2017)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށްއެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަ
 VTR/2020/244މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު
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އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ    2020އޮކްޓޫބަރު    09މީހެއްކަމާއި،  

ވަނަ   2019ރުމާއި ހަމައަށް މެދުކެނޑިފައިވާ މުއްދަތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި،  ދަކުޢާ ވަޒީފާ އަލުން އި

ރަމަާޟންމަހުގެ   ނުދީވާ  ފައިސާއާއި،  އަހަރު  ގެއްލިފައިވާ    ޢިނާޔަތައްވާ  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  އްުޤތައް ޙަވަޒީފާއިން 

ހުށަހެ މައްސަލަ  ގެއްލިފައިވާ  ހޯދައިދިނުމަށާއި،  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާއި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ވަކީލެއް  ޙަޅި  ހޯދުމަށް  އްުޤ 

ފަރާތުގެ    މައްސަލަ ރައްދުވިމެދުވެރިކޮށް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހުމުން ވަކީލުގެ ފީއަށް ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދު  

 07ށް ރައްދުވާގޮތަށް  އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަން  ފަރާތުގެ  މުޙައްމަދު هللا ދި ޢަބްދުއެ  މަށްދިނުއަތުން ނަގައި

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2020 ޑިސެންބަރު

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  (  ފިނިހިޔާ / ގދ. ރަތަފަންދޫ)  މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ކަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ    (A144954އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

  ، ފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރުމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފަރާތް( ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި '

)މީގެ ފަހުން   އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ގެ ލޯންޗް ކެޕްޓަންގެ މަާޤމުކަމަށާއި މައްސަލަ  "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  

އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ   ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ކަމަށާއި،   2019މޭ    12ހުށަހެޅި  ގައި 

ރ. )ދިހަ ހާސް  10،000-ޔާންކުރެވުނު މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު /މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިސްވެބަ

   ރުފިޔާ( ލިބިދެވޭކަމަށާއި،



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށްއެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަ
 VTR/2020/244މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ވަޒީފާއަބެހޭ ާޤނޫނުން ލާޒިމުކުރާފަދަ ލިޔެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް އަދި  ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ހަމައަށް  

ބަޔާނެއްގައި ސޮއިކުރުވާފައިނުވާ ފަށާފައިވަނީ  ތީވަޒީފާގެ  އަދާކުރަން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި، 

މަހުގެ   ރަމަާޟން  ދޭންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ނަމަވެސް  މަހުގައިކަމަށާއި،  އެފަރާތަށް ޢި ރަމަާޟން  ނާޔަތް 

ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   2020އޮކްޓޫބަރު    09ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  

ފަރާތަށް ގުޅައި ކ. މަނިޔަފުއްޓަށް އައުމަށް އެންގުމުން އެރަށަށް ދިޔަކަމަށާއި، އެރަށަށް ދިއުމުން ސައިޓުގައި ހުރި  

ދުވަހު މައްސަލަ    ޔާ މީހަކާ ސުޕަވައިޒަރަކާ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރަން އެންގިކަމަށާއި، ޖެހިގެން އައިމަޖީދު ނަމަކަށް ކި

ވަޒީފާއިން   އަދާކުރަމުންދިޔަ  އެފަރާތް  ނުކުތުމުން  އޮފީހަށް  ފަރާތް  ގައި   2020ބަރު  އޮކްޓޫ  09ހުށަހެޅި 

 ވަކިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

  ފަރާތް   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ލިމިޓެޑްގައި  ޕްރައިވެޓް  ޓްރޭޑިންގ   ޖޭ. އެސްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .2

  މައުޫޟޢީ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އިނުލަ ދިނުމަކާ ނޯޓިހެއް އެއްވެސް ވަޒީފާއިން   ޓަންކަމުގެޕްކެ ލޯންޗް  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

 ޚިލާފަށްކަމަށް   ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކުރުމެއްނެތިާޤއިމު  ޢަދަލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި

 12  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިޢާދަކޮށް  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،

 މައްސަލަ   ފެށިގެން  އިން  2020  އޮކްޓޫބަރު  09  މީހެއްކަމާއި،  ދެމިހުރި  ވަޒީފާގައި  ފެށިގެން  އިން  2019  މޭ

  މެދުކެނޑިފައިވާ   ހަމައަށް  ދަކުރުމާއިޢާ އި  އަލުން  ވަޒީފާ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން   ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި

 ޢިނާޔަތައްވާ   ރަމަާޟންމަހުގެ  ނުދީވާ  އަހަރު  ވަނަ  2019  ނާޔަތްތަކާއި،ޢި  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  މުއްދަތަށް

 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހޯދައިދިނުމަށާއި،  އްއްުޤތަޙަ   ގެއްލިފައިވާ  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާއި  ވަޒީފާއިން   އިސާއާއި،ފަ

  މައްސަލަ   ޓްރައިބިއުނަލަށް  މެދުވެރިކޮށް  ވަކީލެއް  ހޯދުމަށް  އްުޤޙަ  ގެއްލިފައިވާ   ގުޅިގެން   ވަކިކުރުމާއި  ވަޒީފާއިން

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނަގައިދިނުމަށްކަން    ޚަރަދު  ކުރަންޖެހުނު  ފީއަށް  ވަކީލުގެ  ހުށަހަޅަންޖެހުމުން

  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ޖަވާބުދާރީވުމުގެކުރިން،   މައުޟޫޢަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި،  ހުށަހެޅިފައިވާ .3

ފެށިގެން  2020  މުޙައްމަދަކީهللا ޢަްބދު މަހުން  ޖޫން  އަހަރުގެ  ޕްރައިވެޓް    ވަނަ  ޓްރޭޑް  ގައި ލިމިޓެޑްއެސް.ޖޭ 

ޓް ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފެއްނޫންކަމަށާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވަނީ އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެ

ޓްރޭޑް   އެސް.ޖޭ  މައްސަލައަކީ  މި  ކުންފުންޏަކަށްވާތީ،  ދެ  މަސައްކަތެއްކުރާ  ދެ  ތަފާތު  މިއީ  ލިމިޓެޑްގައިކަމަށާއި، 

ށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިގެން ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއް ލިމިޓެޑަޕްރައިވެޓް 

ފަރާތުން ހުށަހެޅި އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް  އެދި މައްސަލަ ރައްދުވާ  މަށް  ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނު ލިމިޓެޑްގެ 

 ރުކުރާއިރު،ޡައިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ޤާނޫނީގޮތުން ނަ

  ޖޫން   02  ބަލާއިރު  ސްޓޭޓްމަންޓަށް  އެކައުންޓް  ބޭންކް  އެފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ފރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ.  3.1

 ޖޭ . އެސް ރައްދުވި މައްސަލަ  މަހަކު ކޮންމެ ނިޔަލަށް  ގެ 2020 ޖޫން 06 ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަނަ 2019

- 7701       ނަންބަރު  މޯލްޑިވްސްގެ  އޮފް  ބޭންކް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިމިޓެޑްއިން  ޕްރައިވެޓް  ޓްރޭޑް

  ގޮތުގައި   ގެ(  ރިމަރކްސް)  ތަފްޞީލު   އެފައިސާގެ  ޖަމާކޮށްދީފައިވާއިރު  ފައިސާ  އެކައުންޓަށް  1023856-101

 ފެށިގެން   އިން  2020  ޖޫން  01  އޭގެފަހުން  އޮންނަކަމާއި،   އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މިފަދައިން'  ސެލެރީ'

  ލިމިޓެޑްއިން   ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ޖޭ.އެސް  މަހަކު  ކޮންމެ   ނިޔަލަށް  ގެ  2020  އޮކްޓޫބަރު  01

 އެކައުންޓަށް  101-1023856-7701  ނަންބަރު  މޯލްޑިވްސްގެ  އޮފް  ންކްބޭ   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  މިފަދައިން '  ސެލެރީ'  ގޮތުގައި  ގެ(  ރިމަރކްސް)  ތަފްީޞލު  އެފައިސާގެ  ޖަމާކޮށްދީފައިވާއިރު  ފައިސާ

 ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޮންނަކަ  އެނގެން ށްފައިވާކަންބަޔާންކޮ

 ކަނޑުގެ'  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާެބހޭ  ގައި  2021  ފެުބރުވަރީ  03  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ.  3.2

އަށް ަބލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓުގެ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ގެ ނަންަބރު '  ރަޖިސްޓްރީ  އުޅަނދުގެ

C8291A-02 (10-T)    ާއެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް "  އުޅަނދަކީއެ  ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވ

ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދުއްވަމުން އަންނަ އުޅެދެއްކަން އެނގެން   "ކ.މާލެ  ،ލިމިޓެޑްޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް   މި ނަމުގައި 

އެކައުންޓަށް މުސާރަ   އަދިއޮންނާތީ،   ޭބންކް  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މި އުޅަނދަކީ 
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ން ޕްރައިވެޓް އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓަރަކްޝަ ޖަމާކުރިކަން އެނގެން އޮންނަ  

ނޫންކަ އުޅަނދެއް  ރަޖިސް  ،މާއިލިމިޓެޑްގެ  ނަމެއްގައި  ތިންވަނަ  އެއީ  އައި ޓްރީއަދި  ދުއްވަމުން  ކުރެވިގެން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަކީ އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   ، އުޅަދެއްކަން އެނގެން އޮންނާތީ 

ޕްރައި ކޮންސްޓަރަކްޝަން  އެސް.ޖޭ  ވަޒީފާއެއްކަންނުވަތަ  ލިމިޓެޑްގެ  ލިޔުމުން  ވެޓް   އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު 

 ވެއެވެ.ސާފުނު

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  .  3.3 ކަންތައްތަކަށް  ވަކިކުރެވުނުއިރު   މުޙައްމަދުهللا ޢަްބދުއިސްވެަބޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން 

ގައި ވަޒީފާއަދާކުރަންފެށީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުލޯންޗް ކެޕްޓަންގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  

ޙައިޞިއްޔަތުންކަން ދެފަރާތުގެ ަބހުންނާއި މުސާރަ ޖަމާކުރި އެކައުންޓުގެ ތަފްޞީލުތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ،  

ނިންމަން ގޮތެއް  ަބލައި  ގޮތުން  މައުޟޫޢީ  ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާއާެބހޭ  މައްސަލައަކީ  މައްސަލައެއް  މި  ޖެހޭ 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  މި  ޖަވުާބދާރީވުމަށް  ގޮތުން  މައުޟޫޢީ  މައްސަލައަށް  ކަނޑައަޅައި، މި  އެސް.ޖޭ  ކަމުގައި 

 VTR/IJ/2021/15-200  ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ ނަންަބރުޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް  

  އަމުރުކޮށްފައިވާނެއެވެ.އަންގައި ތް' އިން 'އިޖުރާއީގިތުން ނިންމި ގޮ

  މުޙައްމަދަކީ  هللاޢަބްދު  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ ގައި،    2021ފެބުރުވަރީ    16މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .4

  ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަ  ލިމިޓެޑްގައި   ްޕރައިވެޓް   ޓްރޭޑް  ޖޭ.އެސް  ފެށިގެން  މަހުން  ޖޫން   އަހަރުގެ   ވަނަ  2020

 ތަފާތު   މިއީ  ލިމިޓެޑްގައިކަމަށާއި،   ްޕރައިވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ޖޭ.އެސް  ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވަނީ  އެފަރާތް  މުވައްޒަފެއްނޫންކަމަށާއި، 

  ނަންބަރުން  އުންޓްއެކަ  ބޭންކް  ޓްރޭޑްގެ  އެސްޖޭ  އެކައުންޓަށް  މުޙައްމަދުގެ هللاޢަބްދު  ކުންފުންޏެއްކަމަށާއި،   ދެ  މަސައްކަތެއްކުރާ  ދެ

  މަޝްރޫޢުތަކެއް   ބޮޑެތި  ފަރާތުން   ލިމިޓޭޑްގެ   ްޕރައިވެޓް   ކޮންސްޓްރަކްޝަން   ޖޭ.އެސް  ދުވަސްވަރު   އެ  ޖަމާކޮށްފައިވަނީ   ފައިސާ

  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ޖޭ.އެސް  އެހެންކަމުން   ކަމަށާއި،   ކޮށްފާނެތީ  އަސަރުތަކެއް  އޭގެ  ފްލޯއަށް  ކޭޝް  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެން   ގުމާއިހިން

  ޖަވާބުދާރީ  ލިމިޓެޑް  ްޕރައިވެޓް  ޓްރޭޑް  ޖޭ.އެސް  ވަކިކުރިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މީހަކު  މަސައްކަތްކުރި   ލޯންޗެއްގައި  ލިމިޓެޑް  ްޕރައިވެޓް

  ހުށަހަޅައިގެން   ގޮތަށް  ރައްދުވާ  ލިމިޓެޑަށް  ްޕރައިވެޓް  ޓްރޭޑް  ޖޭ.އެސް  މައްސަލައަކީ  މި  ނެތަތީ  ހަމައެއް  އެއްވެސް  ޤާނޫނީ  ކުރުވޭނެ

  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  އެދި  ދިނުމަށް  ކަނޑައަޅައި  ނޫންކަމަށް  މައްސަލައެއް  ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ

 ނަޡަރުކުރާއިރު،  ޤާނޫނީގޮތުން  ނުކުތާއަށް އިޖުރާއީ ހުށަހެޅި  ފަރާތުން ލިމިޓެޑްގެ ްޕރައިވެޓް ޓްރޭޑް ޖޭ.އެސް
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  2019  ޖޫން  02  ަބލާއިރު  ސްޓޭޓްމަންޓަށް  އެކައުންޓް  ޭބންކް  އެފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ.  4.1

  ޓްރޭޑް   ޖޭ.އެސް  ރައްދުވި   މައްސަލަ  މަހަކު  ކޮންމެ  ނިޔަލަށް   ގެ  2020  ޖޫން  01  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަނަ

                 ނަންަބރު   މޯލްޑިވްސްގެ  ފްއޮ  ޭބންކް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިމިޓެޑްއިން  ޕްރައިވެޓް

 ގެ(  ރިމަރކްސް)  ތަފްޞީލު  އެފައިސާގެ  ޖަމާކޮށްދީފައިވާއިރު  ފައިސާ  އެކައުންޓަށް  7701-1023856-101

 އިން  2020  ޖޫން  01  އޭގެފަހުން  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން  މިފަދައިން'  ސެލެރީ'  ގޮތުގައި

 ލިމިޓެޑްއިން  ޕްރައިވެޓް   ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ޖޭ .އެސް  މަހަކު   ކޮންމެ  ށްނިޔަލަ  ގެ  2020  އޮކްޓޫަބރު  01  ފެށިގެން

 ފައިސާ  އެކައުންޓަށް  101-1023856-7701  ނަންަބރު  މޯލްޑިވްސްގެ  އޮފް  ޭބންކް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން   މިފަދައިން'  ސެލެރީ'  ގޮތުގައި  ގެ(  ރިމަރކްސް)  ތަފްޞީލު  އެފައިސާގެ  ޖަމާކޮށްދީފައިވާއިރު

 ކުރެވެއެވެ.ހަގަފާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުމެއް އަދި ވަޒީފާގެ .  4.2

ގެން ކިތާީބ ހެކީގެ ގޮތުގައި  ަބޔާނެއްވެސް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅި

މުޙައްމަދުގެ ޭބންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓާއި، އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް هللا ޢަްބދުހުށަހަޅާފައިވަނީ  

ރަޖިސްޓްރީ'   އުޅަނދުގެ  'ކަނޑުގެ  ލާންޗެއްގެ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ނަމުގައި  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ޓްރޭޑް 

ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ    ޔަތްކުރާއިރު، އިސްވެ ދެންނެވުނު ލާންޗުގެ ރަޖިސްޓްރީޢާށް ރިއެއްކަމާއި، މި ދެލިޔުމަ

އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް އި  އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ   ކަމަށްވެފައި  2008ޖޫން    10

ަބ  2017އޮގަސްޓު    02ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ    ލިމިޓެޑް އިސްވެ  ކަމަށްވާތީ،  އުޅަނދު ގައި  ޔާންކުރެވުނު 

އުޅަނދަކީ   އެ  ވުޖޫދުނުވާކަމާއި،  ކުންފުނި  ދެ  މި  އިރު  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު  އެސް.ޖޭ 

 ެބލެވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތްކަމާއި، ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އުޅަނދެއްކަމަށް 

އިން    2019ޖޫން    02މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޭބންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެފަރާތަށް    4.3

އާ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރަ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް   2020  ޖޫން  01ފެށިގެން  

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    2019މެއި    12ގޭކަމާއި،  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޭބންކް އެކައުންޓުންކަން އެނ
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ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށީއްސުރެ އެފަރާތަށް މުސާރަ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޭބންކް 

ފެއްކަމަށް އެކައުންޓުން ކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަ

މުޙައްމަދު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން هللا މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޢަްބދުުބރަވެވޭކަމާއި، އެއަށްފަހު  

ވަޒީފާ  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެސް.ޖޭ  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  ޓްރޭޑް  އެސް.ޖޭ  ދިޔަ 

ކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމަކުން ވާގާފައިއަންއެފަރާތަށް  ަބދަލުކުރެވިފައިވާކަން  

ގެ ވަޒީފާ އެހެން އެފަރާތުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުންދާ ކުންފުނިން  ،  ނގެން ނެތްކަމާއިއެ

ފަރާތުގެ ކުންފުންޏަކަށް   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެންގުމަކީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަން  ަބދަލުކުރާއިރު 

މަށްވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފަރާތް އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ޒިންމާއެއްކަ

އަންގާފައިނެތުމުން،    މުޙައްމަދުއަށްهللا ޢަްބދުހުށަހެޅި    ބަދަލުވިކަން މައްސަލަ  ގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާލިމިޓެޑު

މައްސަލަ ރައްދުވި އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ   މުޙައްމަދަކީهللا ޢަްބދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި  މި ހިނދުގައި  

 ށް ުބރަވެވޭކަމާއި،މުވައްޒަފެއްކަމަ

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  .  4.4 ކަންތައްތަކަށް  ޢަްބދުއިސްވެަބޔާންކުރެވުނު  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން   މުޙައްމަދުهللا މައްސަލަ 

ގައި ވަޒީފާއަދާކުރަންފެށީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  މަޤާމުލޯންޗް ކެޕްޓަންގެ  ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ  

 ަބހުންނާއި މުސާރަ ޖަމާކުރި އެކައުންޓުގެ ތަފްޞީލުތަކުން އެނގެން މުވައްޒަފެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުންކަން ދެފަރާތުގެ

ނިންމަންޖެހޭ   ގޮތެއް  ަބލައި  ގޮތުން  މައުޟޫޢީ  ޓްރައިިބއުނަލުން  ވަޒީފާއާެބހޭ  މައްސަލައަކީ  މި  އޮންނާތީ، 

ލަ ރައްދުވި  މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލައަށް މައުޟޫޢީ ގޮތުން ޖަވާުބދާރީވުމަށް މި މައްސަ

ލިމިޓެޑްގެ   ޕްރައިވެޓް  ޓްރޭޑިންގ  ނަންަބރު                 މައްޗަށް  އެސް.ޖޭ  ޓްރައިިބއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ 

200-VTR/IJ/2021/21  ްއަމުރުކޮށްފައިވާނެއެވެ.އަންގައި 'އިޖުރާއީގިތުން ނިންމި ގޮތް' އިނ 

ގެ ފަރާތުން  އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަޝކުވާއަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން   .5

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

 ކުރެވެއެވެ. ނަޒަރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަ 



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށްއެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަ
 VTR/2020/244މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު
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މުޙައްމަދު  هللا ޢަބްދުފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ގެއެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .5.1

ފާ އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ލޯންޗެއްގައި ކެޕްޓަނެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމަށާއި، އެފަރާތުން ވަޒީ

ގައި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން    2020އޮކްޓޫބަރު    09 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް

ވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެ ބުނުމަކީ ަޞއްޙަ އަސާސެއްގެ    ވަކިކޮށްފައިވާކަމުގައި ބުނެފައި 

ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިވެޓް  ޓްރޭޑް  އެސް.ޖޭ  ބުނުމެއްނޫންކަމަށާއި،  ބުނެފައިވާ  ބިނާކޮށް  އެއްވެސް    މައްޗަށް 

ރެކޯޑަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފެއްކަން އެނގެން  

ވަޒީފާ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލިބެލުމުން  އިތުރަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނެތްކަމަށާއި، 

ރާތުގެ ލޯންޗެއް ނޫންކަމަށާއި، އެ ލޯންޗަކީ މައްސަލަ  އަދާކުރިކަމަށް ބުނާ ލޯންޗަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ

ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ޙިއްސާދާރުންގެ ވިޔަފާރީގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ އެހެން ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ އެސް.ޖޭ  

ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރޭަޝން  )ކުންފުނި  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  އަށް  C-0357/1996  ކޮންސްޓްރަކްަޝން   )

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ. ންޗެއްކަމަށް ނިސްބަތްވާ ލޯ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވަނީ އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ކުންފުނި  .5.2

 C8291A-02( އަށް ނިސްބަތްވާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  C-0357/1996ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު  

10-T    ޭހުށަހެޅ2ި"އެސްޑ މައްސަލަ  ކަމާމެދު  ލޯންޗުގައި  އެވެކިޔާ  އިންކާރު  މުޙައްމަދު  هللا ޢަބްދު   " 

" އެވެކިޔާ ލޯންޗަކީ އެސް.ޖޭ  2"އެސްޑޭ    C8291A-02 10-Tނުކުރާކަމަށާއި، ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ލޯންޗެއް ނޫންކަމަށާއި، އެ ލޯންޗަކީ އެސް.ޖޭ  ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  

ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ  

އަށް ބެލުމުން " އެވެކިޔާ ލޯންޗުގެ ރަޖިސްޓްރީ 2ލޯންޗެއްކަން އެއްވެސް ަޝއްކެއްނެތް މިންވަރަށް "އެސްޑޭ  

" އެވެކިޔާ ލޯންޗުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި އެ ލޯންޗު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ  2އެނގެންއޮންނަކަމަށާއި، "އެސްޑޭ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ނަމުގައިކަމަށް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ޓްރޭޑް  އެންޑް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  އެސް.ޖޭ 

ގައި އޮޅުން އަރާފައިވަނީ ލޯންޗުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި އެހެން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމު



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށްއެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަ
 VTR/2020/244މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު

                                             

 

21 ގެ 9 ޞަފްޙާ       
 

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

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

 

އެސް.ޖޭ   ސަބަބު  އޮތް  އެގޮތުގައި  އެކަން  ނަމަވެސް  ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި،  ސަބަބުންކަމަށް  އޮތުމުގެ 

ނަންބަރު   )ރަޖިސްޓްރީ  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ރަޖިސްޓްރީއަށް C-0357/1996ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ގެ   )

ސާފުވާނެކަ އެކުންފުންޏަކީ  ބެލުމުން  ބެލުމުން  ރަޖިސްޓްރީއަށް  ކުންފުނީގެ  އެއީ  ޑިސެންބަރު   10މަށާއި، 

ގައި އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، އޭގެ ފަހުން    1996

ލިމިޓެޑްގެ    2008އެޕްރީލް    03 ޕްރައިވެޓް  ޓްރޭޑް  އެންޑް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  އެސް.ޖޭ  ނަމަށް ގައި 

ގައި އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްަޝން    2017އޮގަސްޓު    02އެކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުކޮށް، އަދި އޭގެ ފަހުން  

ކުންފުންޏަކަށްވާތީކަމަށް   ބަދަލުވެފައިވާ  ނަމަށް  ލިމިޓެޑްގެ  ފަރާތުން  ޕްރައިވެޓް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ފާހަގަކޮށްފައި އޮވެއެވެ.  

ެތރިެއްނ "ަވޒާީފ  ުމަޙްއމުަދެގ  هللا ަޢބުްދ .5.3 ުހށެަހިޅ ަމްއސަަލިއަގިއ ިހެމޭނ ަމިއަގނުޑ ުނކާުތަތުކގެ  ަފާރުތން 

ޢަބުްދ ާސިބތޮުކށިްދުނމްަށ  ޭބްނކް  هللا އާަދުކިރަކްނ"  ިލޔަުމީކ  ަމިއަގނުޑ  ހުށެަހޅި  ަފާރުތްނ  ުމަޙްއމުަދގެ 

ެއ ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބާަލިއުރ  ެއ ސްޓްޭޓަމްނޓްަށ  ަޖާމވަެފިއާވ  ްސޭޓްޓަމްނޓަްކަމާށިއ،  ަކުއްނޓްަށ 

ުމަޙްއމުަދ ާއއި ެދމުެދ ަވޒީފެާގ ުގުޅެމްއ  هللا ަބެއްއ ަފިއާސައކީ ެއްސ.ޭޖ ްޓރްޭޑ ްޕަރިއވްެޓ ިލިމޓްެޑާއިއ ޢަބުްދ

ާސިބުތކޮށޭްދަކެމްއޫންނަކަމާށއި، އެފަަދިއްނ ބާަލަނަމ ަމްއސަަލ ހުށެަހީޅ ަފާރުތގެ ްސޓްޭޓަމްނުޓަގއި ެއްނމެފުަހްނ  

ަޖާމވަެފިއ ިލމެިޓްޑގެ  ަފިއާސ  ްޕަރިއެވްޓ  ޮކްނސްްޓަރްކަޝްނ  ެއްސ.ޖޭ  ޮއްނަނީނެވސް  ެއނެގްނ  ާވަކްނ 

ެއަކުއްނުޓްނަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ ހުށެަހޅި ެއކުައްނޓް ްސޭޓްޓަމނުްޓަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  

ުޓްނ ަޖާމޮކށްފިައާވ ަސަބބު  ަފާރަތްށ ަޖާމވަެފިއާވ ަބެއްއ ފިައާސައީކ ެއްސ.ޭޖ ްޕަރިއެވްޓ ލިިމެޓްޑެގ ެއަކުއްނ 

ެއްސ.ޭޖ ްޓޭރޑް ްޕަރިއވްެޓެގ ެއކުައްންޓްސ ޑާިޕްޓަމނުްޓން ހިޯދުއުރ، ެއަކން ެއޮގުތަގއި ިހނގަާފިއަވީނ އަެފިއސާ  

ިހްނުގާމ   ޮބޑިެތ ަމްޝރުޫޢަތކްެއ  ިލިމެޓުޑްނ  ްޕަރިއެވްޓ  ޮކްންސްޓަރްކަޝްނ  ެއްސ.ޭޖ  ުދަވްސަވުރ  ަޖާމުކިރ 

ްޝ ފޯްލރައްށ ޭއެގ ައަސުރަތެކްއ ކޮށާްފެނީތަކަމާށއި، ެއްސ.ޭޖ ޮކްނސްްޓަރްކަޝްނ  ުގިޅެގްނ ެއުކނުްފީނެގ ޭކ

ކަިބިއްނ އަެފާރުތގެ ަބެއއް ބިލްތާަކިއ، ަފިއާސ  ްޕަރިއެވްޓ ިލިމޓުެޑްނ ެއްސ.ޖޭ ްޓޭރްޑ ްޕަރިއެވްޓ ިލިމޓްެޑެގ  

ްޕަރިއ ޮކްންސޓަްރްކަޝްނ  ެއްސ.ޖޭ  އުެދުމްނ،  އީެހެތިރަކަމށް  މީާލ  އެދަިފިއާވ  ެދްއުކުމަގިއ  ިލމެިޓުޑން  ެވްޓ 
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ްސ ޑާިޕްޓަމނުްޓެގ  ފަަދިއްނ ަޖާމޮކށަްފިއާވ ަފިއާސަތެކްއަކްނ ެއްސ.ޭޖ ްޓޭރްޑ ްޕަރއެިވްޓ ިލިމެޓްޑެގ ެއަކުއންްޓ

 މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއ ޮއެވެއެވ. ެރޯކްޑަތުކްނ ެފންނުަހިރަކަމްށ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ  ގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،  ޑްއެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ .6

އެދުނުފަދައިން   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުވާތީ،  ފަރާތަކަށް  ވަޒީފާއެއްއަދާކުރި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި 

 މަށެވެ. ނުދި އިމައްސަލަ ނިންމަ  ކަނޑައަޅައިދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއަކީ އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ މައްސަލަ   .7

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

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 27ގެ 

ކުރި  ]މުަވއްޒަފަކު ަވޒިފާއިން ަވކިކުރުމާ ުގޅިެގން، އެ މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް ުނަވތަ ދަޢުާވއެއްަގއި، އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކި

 ސަބަބަކީ އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ޒިްނމާއެކެެވ. ...[

 

ބަޔާންކުރެވިފައިވުމު ޢިބާރާތުން  ގުޅިގެން،    ،ންމި  މައްސަލައާ  ަފާރތްުނ  މި  ުހށެަހިޅ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ަމްއސަަލ 

ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަން ކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެ މުވައްޒަފަކު    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތވަޒީފާއިން  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ  

 ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

އްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައުޫޟޢީގޮތުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  މި މަ .8

  ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން   2020  މުޙައްމަދަކީهللا ޢަބްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޖަވާބު ބިނާކޮށްފައިވަނީ،  

ޕްރައިވެޓް   ޓްރޭޑް  ވަޒީފާ ލިމިޓެޑްއެސް.ޖޭ  އެފަރާތް ގައި  މުވައްޒަފެއްނޫންކަމަށާއި،  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވަނީ އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައިކަމަށާއި، މިއީ ތަފާތު ދެ މަސައްކަތެއްކުރާ 

ހުށަހަޅައިގެން   ށް ރައްދުވާ ގޮތަށްލިމިޓެޑަދެ ކުންފުންޏަކަށްވާތީ، މި މައްސަލައަކީ އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް  
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ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ކަމަށްވާއިރު،  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް  

( "އިޖުރާއީގޮތުން  2021  ފެބުރުވަރީ  08) VTR/IJ/2021/15-200ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  

ލޯންޗް  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ    މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު  އްސަލަ ހުށަހެޅިނިންމި ގޮތް" އިން މަ 

ގައި ވަޒީފާއަދާކުރަންފެށީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޙައިިޞއްޔަތުންކަން ދެފަރާތުގެ މަާޤމު ކެޕްޓަންގެ  

ވަޒީފާއާބެހޭ   މައްސަލައަކީ  މި  އޮންނާތީ،  އެނގެން  ތަފްޞީލުތަކުން  އެކައުންޓުގެ  ޖަމާކުރި  މުސާރަ  ބަހުންނާއި 

ޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލައަށް  ޓްރައިބިއުނަލުން މައުޫޟޢީ ގޮތުން ބަލައި ގޮތެއް ނިންމަން

ރައްދުވި   މައްސަލަ  މި  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ގޮތުން  ޕްރައިވެޓް  މައުޫޟޢީ  ޓްރޭޑިންގ  ިލިމެޓަޑށް    އެސް.ޖޭ 

 ނިންމާފައިވެއެވެ. ަފިއާވަކަމްށައްނާގ

ހުށަހެޅި .9 މައްސަލަ  މައްސަލާގައި،  މިވާ  މައްސަލަ    ހުށަހެޅިފައި  ވަޒީފާގެ  ފަރާތާއި  ދެމެދު  ފަރާތާއި  ރައްދުވި 

ޖަނަވަރީ   31އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ އެފަދަ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

 ؛ބޭއްވުނު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ގައި  2021

އިްނ  "ހަމައެކަނި   ދުއްަވން  އެހެންބުނެލާފައި،  ނިކުންނާށޭ  ަވޒީފާއަށް  ފެށިެގން  މިއަދުން  ބައްދަލުކޮށްލާފައި  އަނަގބަހުން 

 " ލޯންޗަކީ މިއީ ކަމަށާއި އެޮގތަށް ހަމައެކަނި ހިނާގފައިަވނީ

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބުނުމަށް  މި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ޢިބާރާތުން  މި 

ފަރާތުން  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،   ހުށަހެޅި  ވަޒީ  2021މޭ    3މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ގައި  ފާއާބެހޭ 

ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށް   2020ހުން ފެށިގެން  ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަ  2019ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގައި،  

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް މަހު "މުސާރައިގެ" ގޮތުގައި އެސްޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ގޮ ސާބިތުކުރުމުގެ  ބުނުން  މި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮސްފައިވާކަމަށާއި،  ޖަމާކުރަމުން  ތުން ފައިސާ 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  ސްޓޭޓްމަންޓްތަކަށް  ބޭންކް  ހުށަހަޅާފައިވާ 

އެކައުންޓަށް "ސެލެރީ" ގެ ގޮތުގައި    101-103856-7701ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަންބަރު   ނަންމަތީގައިވާ
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ޖަމާކޮ ގުޅުމެއް  ފައިސާ  ވަޒީފާގެ  ދެމެދު  ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ށްފައިވުމުން، 

އްދާގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ  ވަނަ މާ  13ވޭހިނދު، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  އޮތްކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެ

އެއްބަސް ވަޒީފާގެ  ލިޔުމަކުން  ދެމެދު  ފަރާތާ  އެ  އަދާކުރާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ވާނެކަމަށް  އެކުލަވާލަން  ވުމެއް 

މާއްދާގެ )މ( އިން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމަކީ ވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަން އެނގެންއޮންނަކަމާއި، 

 ވެފައިނެތްކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ލިއުމުން

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ވަނަ   2020މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކަށް ބެލުމުން މައްސަލަ 

އެނގެންއޮތްކަމުގައި   ޖަމާކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓަރަކްަޝން  އެސް.ޖޭ  އަހަރު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެ މާއްދާގެ )ށ(    17ގެ  ވީނަމަވެސް، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު

ބަދަލުކޮށްގެން މުވައްޒަފެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން   މަތިން މެނުވީ، ވަޒީފާގެ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް،

ށްފައިވާއިރު، މި މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އެހެން  ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި، 17ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ފަރާތަކަށް ބަދަލުކޮށް ފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވޭތީއާއި، 

އެމަސައްކަތެއްެގ ބައެއް، ވިއްކާލުމުްނ،   ނުަވތަ އެިވޔަފާރީެގ ުނަވތަ'ިވޔަފާރިއެއް ުނަވތަ ިވޔަފާރީެގ އުސޫލުން ކުރާ މަސައްކަތެއް،  

އެހެްނެވސް ޮގތަކުްނ ދޫކޮށްލުމުން، އެިވޔަފާރިއަކާ ުނަވތަ އެމަސައްކަތަކާ  ނުަވތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުން ުނަވތަ ަނޤުލުކުރުމުން، ުނަވތަ

އެަވުގތު ޮގތުަގއިތިބި   ގުޅޭޮގތުްނ،  ނުަވތަމުވައްޒަފުންެގ  އެިވޔަފާރިއެއް  އެއްބަސްުވްނތައް،  ަވޒީފާެގ  އެމަސައްކަތެއް   މީހުްނެގ 

ަވޒީފާ ފަރާތާއި  ދޭ  ަވޒީފާ  މިޮގތުން،  ނަޤުލުާވެނއެެވ.  ފަރާތަށް،  އުފެދިެގންާވ   ބަދަލުެވެގންދިޔަ  ދެމެދު  ފަރާތަކާ  ކޮްނމެ  އަދާކުރާ 

ނުަވތަ އެިވޔަފާރިއެއް  ވާޖިބުތައް،  ބަދަލުެވެގްނ    މަސައްކަތެއް ޙައްޤުތަކާއި  ފަރާތްތަކަށް  ތިބި  ަވޒީފާަގއި  ފަރާތާއި  ބަދަލުެވެގންދިޔަ 

ހިނާގފައިާވ   ބަދަލުވުމުެގ ކުރިން، ަވޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ިވޔަފާރި ުނަވތަ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރި ފަރާތާދެމެދު  ދާނެއެެވ. އަދި

މަސައްކަތް ބަދަލުެވެގްނދިޔަ ފަރާތާ ދެމެދު ހިނާގފައިާވ   އި ިވޔަފާރި ނުަވތަކޮންމެ މުޢާމަލާތެއްެވސް، ބެލެޭވނީ ަވޒީފާގައި ތިބި ފަރާތްތަކާ

 ކަމެއް ކަމަށެެވ.' 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުން  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު  

ތީ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  މެދުވެރިވެފައިވާކަން އެނގެންނެތަގެންދިޔަ ވަޒީފާއަށް 
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    ތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

 މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

  ްކޓަޫބުރޮއ  09ަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ވަޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ  ުހށެަހޅަިފިއ ިމާވ ަމްއސާަލަގިއ، ަމްއަސ .10

ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  ަގިއ ަވކުިކެރވަިފިއާވަކަމްށ ުބަރެވެވްނ ޮއްނނަ ިހނުދ، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ    2020

ޮއްނަނަކާމިއ،   އެނެގްނ  ެނިތކްަނ  ިދުނެމްއ  ނަންބަރު  ޯނޓެިހްއ  ހައިކޯޓުގެ   HC-A/77/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި

ހިމެނޭ މުަވއްޒަފަކު، ނޯޓިހެއް ދިުނމަކާ ނުލައި ަވޒީފާއިްނ   ]... ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު، އެޤާނޫނުެގ ތަރަހައިެގ ތެރޭަގއި

ޤާނޫނުެގ  ަވކި ަވޒީފާއާބެހޭ  ހަމައެކަނި  ބަޔާްނކޮށްފައިާވ    23ކުރެޭވނީ  އެމާއްދާގައި  ޙާލަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މާއްދާަގއި  ަވނަ 

 އެނޭގކަމާއި، ...[ ޮގތުެގމަތިންކަން

ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ވަޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ  

 ؛ނަޡަރުކުރިއިރު ަވނަ ާމއާްދާއ ެއްއގްޮތާވ ގުޮތެގަމތިނޯްތ  23  )ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ެގ   2/ 2008ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ  

  ނުލައި   ދިނުމަކާއި  ނޯޓިހެއް"   މާއްދާ،  ވަނަ  23  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު .10.1

  ަޝރުޠެއް   ދެ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި"  ވަކިކުރުން 

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

ހައިކޯޓުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވެސް  އެނޫން  އަދި  ަޤިޟއްޔާ 

)ކަނޑައަޅުއްވާފައި އެ ދެ ަޝރުޠަކީ  )1ވާކަމާއި،  އަދި  އެކަށީގެންނުވުން  އަޚްލާުޤ  (  2( މަސައްކަތުގެ 

ދޭ   ވަޒީފާ  ކަމެއްކަމަށް  ކުރެވޭނެ  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި 

 ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ާޤނޫނު   ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010އިކޯޓުގެ ނަންބަރު  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ .10.2

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

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 
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(procedural fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ މައުޫޟޢީ   (substantive fairness)އަދި 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި ވަކިކުރެވޭ  ، ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޢާއްމު    (procedural fairness)ޙާލަތުގައި،  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، 

 ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:

، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުީޞލަކާއެކު، މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު .1

 ؛އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

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

 ؛އްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހުއެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި 

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

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

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

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިޖުރާއަތުތައް  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް 

ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް   (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

 unfair)          ބެލެވޭނެކަމާއި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުން އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް

dismissal)    ްކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަނ ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލެވޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  އެއްގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ    (substantive fairness)ޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  ވާ މައުޟޫ އިސްވެބަޔާކޮށްފައި  .10.3

 ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/88/2014ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
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އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް  ] ... މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާަގއި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ުނަވތަ ަވޒީފާ

އަޚްލާޤު ރަނަގޅު ނޫންކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުްނ   ލިބިދާނެކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ބަލާ، އެމުވައްޒަފެއްެގ މަސައްކަތުެގ

ަވޒީފާދޭ ާވސިލުުވމަށް  އެނިންމުމަށް  ހަމައެއްކަމަށް  ނިންމުމުަގއި،  އެކަށީެގްނާވ  ހަމައަކީ  ތަޠްބީޤުކުރި  ފަރާތުން 

ފަރާ ަވޒީފާދޭ  ހަމަާވންޖެހޭނެކަމަށާއި،  ަވޒީފާއިްނ   ތަށް  މުވައްޒަފަކު  އެކަނި  މައްޗަށް  ފެނުމެއްެގ  ފެންނަ 

ދިެވހިރާއްޖޭގެ  ނަންބަރު   ަވކިނުކުރެޭވނެކަމަށް،  ކަނޑައަޅައި   HC-A/24/2010ހައިކޯޓުެގ  ޤަޟިއްޔާަގއި 

 އޮްނނަކަމާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިާވކަން އެނެގން

ދެަވނަ ޝަރުޠުކަމަށްާވ، "އެމުވައްޒަފަކު  ެގ ދަށުން ފުރިހަމަާވްނޖެހޭަވނަ މާއްދާ ެގ )ހ(    23އަދި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

ބަލާއިރު، ކުރެޭވނޭކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުން"  ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގްނާވ ހަމަތަކަށް 

ަވޒީފާގައި އެމުވައްޒަފަކު  ފުރިހަމަާވނީ  ކުރެޭވނެ ެވސް  ބެހެއްޓުމަކީ  ނުފެނުުނ އިތުރަށް  ފަރާތަށް  ަވޒީފާދޭ  ކަމެއްކަމަށް 

 ހަމައަކަށް ެވެގންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނޭގކަމާއި، ... [ ހަމައަކީެވސް އެކަށީެގންާވ

 މިފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ހިނދު،   ބުރަވެވޭ  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .10.4

  ހުށަހަޅަފައިވާ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދި  ޣާގައިޞީ   ޖަވާބުގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ

ަފާރަތީކ    ބަޔާންތަކުގައި، ުހށެަހިޅ  ަވޒާީފ    ަމްއސަަލ  ުކނުްފީނަގއި  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ބުނަެފިއާވިއުރ، އެފަަދިއްނ ެއަކްނަކްނ  ަމްށ  ަފާރެތްއަކަމްށ ކުނުްފީނެގ ެރޯކުޑަތުކން ނަުދްއާކަކ ުމނިްދަޔ  އާަދުކަރ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި

 ާޤނޫނު( ހުއްދަކުރާ ފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް )ވަޒީފާއާބެހޭ  2008/2ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ނެތަތީ ބުރަވެވެން  މައުޫޟޢީ    ،އޮވެގެންކަމުގައި  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފައިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެން ނެތެވެ.  (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

 (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު .11

ޢަދުލުވެރިކަން އިޖުރާޢީ  ބަލަން    (procedural fairness)  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޔާގައި  ަޤިޟއް  HC-A/209/2010ނުޖެހޭނޭކަމުގައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާޢީ    ،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު
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ލާޒިމުނުވާކަމުގައި   (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   ކަނޑައެޅުން  ނަޒަރުކޮށް  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ 

 ބުރަވެވެއެވެ. 

އިންސާފުވެރި އަދި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވުމުގައި އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިޖުރާޢީ    ،އެހެންނަމަވެސް .12

ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާސާކޮށް ނަމަވެސް ނަޒަރުކުރުން މުހިންމުކަމުގައި    (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން  

މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ  ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި، މުވައްޒަފަކީ    ،ބުރަވެވޭހިނދު

މަށް ބުރަދަނެއް ދެވެން ނެތަތީއާއި، ވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެ ބުނާ ބުނުނޫންކަމަށް ބުނެފައިފަރާތެއް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ބުރަވެވެން 

  އޮންނައިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން 

އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުވަތަ ަޤރީނާއެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާޢީ  

 އްވެސް މިންވަރަކަށް ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. އެ (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން   .13

(substantive fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާއީ  ށްކަމުގައި  ޤާއިމުނުކޮ  (procedural fairness)އަދި 

 (unfair dismissal)ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  

 އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

  ަންނަބުރ   ާޤޫނުނ   ، ާރިއުރަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތން އެދަިފިއާވ ާޤޫނީނ ަފުރވާ ެއ ަފރާތްަށ ލިބިިދުނަމށް ނަަޡުރުކ .14

  ަވޒާީފިއްނ   ނިެތ  ސަަބބްެއ  ެއކީަށެގްނާވ  ަދުށްނ   ެގ(  ހ )   ާމއާްދެގ   ަވަނ  29  ެގ(  ާޤޫނުނ   ަވޒާީފއާބޭެހ)   2/ 2008

ިދވެހާިރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ    ، ެއ ަޙއުްލަތކާ ުގޭޅގުޮތްނަޙއުްލަތކާަށިއ  ާޤޫނީނ  ިލޭބ   ުމަވްއޒަަފްށ  ަސަބުބްނ   ަވިކުކުރުމެގ

 ަޤިޟްއާޔަގއި   HC-A/555/2016  ަންނަބުރ

ްއޓަުމްށ ނުަވތަ  ... އަމުރުނެރުުމގިައ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރިައބިއުނަލުން ފަުރތަަމ ަބލަންވާނީ އުެމވްައަޒަފުކ ަވކިކުރިއުިރ ހިުރ ަވީޒާފގިައ ައލުން ެބެހ"

 "... ، ެއަކީށގެންާވ ަވީޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއެއަވީޒފާާއުގޭޅ ނުަވަތ އެނޫންެވްސ  
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މައުޟޫޢީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ،ންއޮތަތީއާއިމި ޢިބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެ

ޢަދުލުވެރިކަން  (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ   procedural)            އަދި 

fairness)  ީނަންބަރ    ،ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތ ާޤނޫނު  ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ  އެންމެ  މައްސަލައިގައި   2008/2މި 

ާޤނޫނު( ގެ     ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ 

  ޙާލެއްގައި   އެއްވެސް ޢަކުރުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް  

-HC/2018ނުބެލުމަށްކަނޑައަޅައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން

A/111  ެވަނަ ނަންބަރުގައި،  15ަޤިޟއްޔާގ 

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

ޚިލާފުިވ ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތުެގ ެވސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް   ނޫން ކަމަށާއި، ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާ

ކަނޑައެޅުމުަގއި ބޭއިންޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ޮގތަށް އަމުރު ކުރުމަކީ އިންޞާފުެވރި ޮގތެއް  ކަމަށާއި، މުަވއްޒަފަށް ދެޭވ ބަދަލު

ުނަވތަ ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ ނަމަ  ޮގތަކަށް  ނޫންކަމަށާއި، މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްަގއި  އެޫނން 

 SC-A/36/2019ަނންބަރު   ތްކުރަްނާވނެ ކަމަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގއާމްދަީނއެއް ހޯދާފައިާވ ނަމަ އެކަމަށް ރިޢާޔަ

އިސްތިއުނާފު ޤަޟިއްޔާަގއި ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ނުކުތާއަށް  ޮގތަށް   ފާހަަގކޮށްފައިާވ  ކަންހިާގފައިާވ  މައްސަލައިގައި،  ކުރެިވފައިާވ 

ަވކިކުރި ދުަވހުން ފެށިެގން، އޭނާއަށް އަބުރާ ަވޒީފާ ދިން ދުަވހާއި    ަވޒީފާއިން ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެޭވނީ، ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ

ިނޝާނާއަށް ޢާއިޝަތު  ފެނަކަ  ހަމައަށް  ލިބިފައިާވކަން  އާމްދަނީއެއް  ޮގތަކަށް  އެނޫްނެވސް  ުނަވތަ  އަދާކޮށްެގން  ަވޒީފާއެއް 

 ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނަވރެއް އެކަންޏެެވ.'  ކޯޕަރޭޝަްނއަށް

ބާޔާންކޮ ޢިބާރާތުން  ފެށިގެން   މިށްފައިވާއިރު،  މި  ހިސާބުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  މައްސަލައިގައި 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަން  މުސާރައެއް  އަދާކޮށް  ވަޒީފާއެއް  އެއްވެސް  ވެސް  މިއަދާހަމައަށް 

ރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ 

ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމައަށް،  ދުވަހާ  ރުޖޫޢަކުރެވޭ  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ފެށިގެން، 

 ފެނެއެވެ. ފައިސާނަގައިދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތަކަށްވާހުރިނަމަ، ލިބޭނެ މުސާރައާއި 
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  ނަގައިދިނުމަށް   ފައިސާ  ޢިނާޔަތުގެ  ރަމަާޟންމަހުގެ  އަހަރުގެ   ވަނަ  1440  ހިޖުރީގޮތުން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .15

ަވޒާީފ އާަދުކާރ ޮކްނެމ ިދވިެހ ުމަވްއޒަަފަކްށ ަރަމާޟްނ މުަހެގ ިޢާނަޔުތގެ    އެދިފައިވާއިރު،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

ުކިރްނ   ެފުށުމެގ  ަމްސ  ަރަމާޟްނ  އަަހެރްއެގ  ޮކްނެމ  ޭދްނޖޭެހެނަކްނ  3،000/ - ޮގުތަގިއ  ރިުފޔާ(  )ިތނާްހްސ  ރ. 

ަފާރްތ ަމްއސަަލ    51ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ   ާމއާްދެގ )ހ( ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ަވނަ 

ަވނަ އަަހުރެގ    1440ގިައ ަކަމްށާވިއުރ، ިހުޖީރޮގުތން    2019ޭމ    12ެގ ަވޒާީފައށް ުގޅަިފިއަވީނ  ަރއުްދިވ ަފާރުތގ 

ަގއި ަކްނ ެއނެގްނ ޮއުތުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަމްއސަލަ    2019ޭމ    06ްނ ަމްސ ެފށަިފިއަވީނ،  ަރަމާޟ

ަވަނއަށް    07ަވަނ އަަހުރެގ ަރަމާޟްނ ެފުށުނާތ    1440ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފައްށ ުގޅަިފިއަވީނ ިހުޖީރޮގުތްނ  

  ުދވުަހ(  ަސުއީވްސ)   23  މުަހ   ަރަމާޟްނ  އަަހުރެގ  ވަަނ  1440  ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލވުީދވުަހ ަކުމަގިއާވިއުރ،  

  އަހަރުގެ   ވަނަ  1440  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަާއިއ  އާަދޮކށަްފިއާވީތ  ަވޒާީފ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ

  ، ވޭތީވެނުބުރަ  ދީފައިވާކަމަށް  ންފަރާތު  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ފައިސާ  ދޭންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތުގެ  ރަމަާޟންމަހުގެ

  ަސޭތަކ   ަހަތުރ   ހްާސ  ެދ . ) ރ 2،482/ 76  ޮގުތަގިއ  ަފިއާސެގ  ިޢނަާޔުތެގ   މުަހެގ  ަރަމާޟްނ  އަަހުރެގ   ވަަނ  1440

 ްނޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. ަކނަޑައަޅ  ަނަގއިިދުނަމްށ (  ާލިރ  ަހެއްއ  ހަތްދަިހ  ރިުފާޔ  ެދެއްއ  ައްށޑަިހ

  މުެދެވިރޮކްށ   ވަކެީލްއ  ހުޯދަމްށ  ަހްއުޤ  ެގއްލަިފިއާވ  ގިުޅެގްނ  ަވިކުކުރާމިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ .16

  ައުތްނ   ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަޚރުަދ  ުކރްަނޖުެހުނ  ީފައްށ  ަވކުީލެގ  ުހށަަހަޅްނޖުެހުމްނ  ަމްއސަަލ  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ 

ފަރާތާ ރައްދުވިމައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތާއި  ްސ،  ަފާރުތން އެދަިފިއީވަނަމެވަގއިިދުނަމްށ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި  ަނ

އެއްބަސްވުމާ  ދެމެދު ވަޒީފާގެ  އެއްބަސްވު  ވެފައިވާ  ނުވަތަ  އެ  ކޯޓަކަށް  ކަމާބެހޭ  ޚިލާފުވެގެން  ބައިވެރިއަކު  މުގެ 

ވަކީލެއްގެ   ާޤނޫނީ  ޙާލަތުގައި  ޖެހިއްޖެ  ހުށަހަޅަން  މައްސަލަ  ބޭނުންކޮށްފިނަމަ  ޓްރައިބުނަލަށް  އެހީތެރިކަން 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކިގޮތަކަށް ވަކީލު ފީ ނެގުމަށް ދެ ފަރާތުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެއްބަސްވެފައި ނެތަތީއާއި، 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ހިނގާ ޚަރަދު ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދޭގޮތަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ކަނޑައަޅައި    48ގެ    2015ނުވާކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު    ޖެހިފައިހަމަ



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށްއެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަ
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އޮންނާތީބަޔާންކޮށްފައި ބަދަލެއްކަމަކަށް ،    ނަގައިދެވޭނެ  މައްސަލާގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފީއަކީ  ވަކީލުގެ  ާޤނޫނީ 

 ލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. އްސަ މަ  މި މޭރުމުން މި ކަމަށް ކަނޑައަޅައި  ނުދެކޭ

 

 

 

 ްއސަލައިގެ ިނންމުން: ަމ 

  މައްސަލައިގެ   ،ލިޔުންތަކަށާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ، ދެންފަހެ 

 ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ،ބެލިއިރު  ރިޢާޔަތްކޮށް  ބަޔާންތަކަށް  ދީފައިވާ   ،ވާހަކަތަކަށާއި  ދައްކާފައިވާ  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި

ވަޒީފާއިން    މަާޤމު އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ލޯންޗް ކެޕްޓަންއެއްގެ    މުޙައްމަދު هللاޢަބްދު

ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ  އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް އަންގާފައިވާތީ،

  އީ ލޯންޗް ކެންޓަންކަމުގެ ވަޒީފާއިން އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލާ ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާ

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކުރުމެއްނެތި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް  ޢަދަލުވެރިކަން ާޤއިމު

އިން ފެށިގެން ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި    2019މޭ    12ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

ފައިވާތީ  އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް  2020އޮކްޓޫބަރު    09މީހެއްކަމާއި،  

ވަނަ   2019ވަޒީފާ އަލުން އިއާދަކުރުމާއި ހަމައަށް މެދުކެނޑިފައިވާ މުއްދަތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި،  

ހައްުޤތައް  ގެއްލިފައިވާ  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  ފައިސާއާއި،  ޢިނާޔަތައްވާ  ރަމަާޟންމަހުގެ  ނުދީވާ  އަހަރު 

މައްސަ ވަކީލެއް  ހޯދައިދިނުމަށާއި،  ހޯދުމަށް  ހައްުޤ  ގެއްލިފައިވާ  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ލަ 

މެދުވެރިކޮށް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހުމުން ވަކީލުގެ ފީއަށް ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށްއެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަ
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21 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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 07ށް ރައްދުވާގޮތަށް  އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަފަރާތުން    ގެމުޙައްމަދު هللا ދި ޢަބްދުއެ  ނުމަށްއަތުން ނަގައިދި

 ، ގައިއިމައްސަލަ މި ހުށަހެޅި ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  2020 ޑިސެންބަރު

މައުޟޫޢީ މުޙައްމަދު  هللا ޢަބްދު ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން 

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

ބުރަވެވޭތީ،ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާ ޕްރައިވެޓް    ކަމަށް  ޓްރޭޑް  ވަޒީފާއިން  އެސް.ޖޭ    ވަކިކުރި މުޙައްމަދު  هللا ޢަބްދުލިމިޓެޑްގެ 

  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަކާ   2008/2ވަކިކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތް، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 އެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، (unfair dismissal) ޚިލާފު އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙައްލުތަކަށާއި  ާޤނޫނީ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ   ވަޒީފާއިން 

A/555-2016/HC    ްފަދައިނ އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ރިޢާޔަތްކޮށް،   ވަޒީފާއިން   މުޙައްމަދު هللاޢަބްދު ަޤިޟއްޔާއަށް 

 2008/2ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާތީ، ާޤނޫނު ނަންބަރ  

އަދާކުރަމުންދިޔަ    މުޙައްމަދު هللاޢަބްދުވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  )

ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،   އަނބުރާ  އެފަރާތް  ވަކިވެފައިވާ މުޙައްމަދު هللاޢަބްދުމަާޤމަށް  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް    އަކީ 

ކަންތައްތައް    ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން، އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ  މުޙައްމަދު هللاޢަބްދުފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި،  

ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ   ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރި މަާޤމުގެ މުސާރައާއި  މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުއަލުން ހަމަޖެހޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް،  

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ޕްރައިވެފައިސާ  ޓްރޭޑް  ހުށަހެޅި  ޓް  އެސް.ޖޭ  މައްސަލަ  އަށް މުޙައްމަދު هللاޢަބްދުލިމިޓެޑްއިން 

 ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ހ.1440  ށްފަރާތަ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ

 ދޭންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތުގެ  ރަމަާޟންމަހުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ  1440  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަފަރާތުން އެދިފައިވާއިރު،  

ރައްދުވި  ވެނުބުރަ  ދީފައިވާކަމަށް  ންފަރާތު  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފައިސާ މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވޭހިނދު، 



 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށްއެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަ
 VTR/2020/244މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު
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  ވަނަ   1440  ގައި ކަމަށްވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  2019މޭ    12ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފަށާފައިވަނީ  

ވަނަ   1440ފާ އަދާކޮށްފައިވާތީ،  )ސައުވީސް( ދުވަހު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީ   23  މަހު  ރަމަާޟން  އަހަރުގެ

ރ. )ދެ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދެއެއް  76/2،482  ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  ނާޔަތުގެއަހަރުގެ ރަމަާޟން މަހުގެ ޢި 

  ،ކަނޑައަޅައި ނަގައިދިނުމަށް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހައެއް ލާރި(

(  ބަންދުނޫން  ރަސްމީ)  ފެށިގެން  އިން(  2021  ނޮވެންބަރު  28)  މިއަދު   ،ޢަދަދު  ޖުމްލައަށްވާ  ފައިސާގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު

  ހަމަޖެހޭތާ   އެކަން  ،ދިނުމަށްފަހު  އެއްފަހަރާ  އެކީއަށް  މުޙައްމަދު هللاޢަބްދު  ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ދުވަހުގެތެރޭ(  އެކާވީސް)  21

  ރައްދުވި   މައްސަލަ  މި  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދުވަހުގެތެރޭ(  ތިނެއް)  03(  ބަންދުނޫން  ރަސްމީ)

 .ނިންމައިފީމެވެ މައްސަލަ މި އަމުރުކޮށް އަންގައި މައްޗަށްއެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

 1443 ރަބީޢުލްއާޚިރު 23

 2021ނޮވެންބަރު  28

 ނިންމީ   ބަލައި   މައްސަލަ  މި 

 

 މަރިޔަމް ރިޝްފާ 

 މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ

 


