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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ފެބުރުވަރީ  06 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ޖޫން 10 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 މާލެގަން. ކަބިލިފީށި، ޏ. ފުވައްމުލައް() ސާޖިދު ޢަބްދުއްސައްތާރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A300989: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ލިމިޓެޑްވިލެޖަސް   މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (FC-0007/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

 ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި)  ސާޖިދު ޢަބްދުއްސައްތާރު  ކަބިލިފީށި،.  މާލެގަން،  ފުވައްމުލައް.  ޏ  މައްސަލައަކީ  މި  ،މި މައްސަލައަކީ

 ލިމިޓެޑުން  ވިލެޖަސް   ހޮލިޑޭ  މޯލްޑިވިއަން  ފެށިގެން  އިން  2018  ޖުލައި  A300989)  ،25:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ 

  ދިއުމަށް   ފުރައިގެން  ރިޒޯޓުން  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  ވަޒީފާ  ގާޑެއްގެ  ލައިފް  ރިޒޯޓުގައި  ކަނިފިނޮޅު   މެޑް  ކްލަބް  ހިންގާ

  ޢަބްދުއްސައްތާރު   ސާޖިދު  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  ގައި  2019  ނޮވެންބަރު  08  ދިނުމަށްފަހު،  ނޯޓިސްއެއް  ޑިޕާޗަރ

  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާއި   ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަލުން  ވަޒީފާއަށް  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން

  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ޓިކެޓު  ލިބެންޖެހޭ   މުއްދަތުގައި  ވަޒީފާގެ  ނަގައިދިނުމަށާއި  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި   ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ވިލެޖަސް   ހޮލިޑޭ މޯލްޑިވިއަން
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ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް   2020ފެބުރުވަރީ    06މިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އެދި މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލި

 .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ

 

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 

 ރައުޔު  ގެ ޒުހައިރު  هللاއަބްދު އާމިނަތު 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: މައްސަލައިގައި  

ަފާރްތަކުމަގިއާވ   .1 ުހށެަހިޅ    ދިވެހި )  ޢަބްދުއްސައްތާރު  ސާޖިދު  ކަބިލިފީށި،.  މާލެގަން  ފުވައްމުލަށް،.  ޏަމްއސަަލ 

ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ   (،A300989:  ނަންބަރު ކާޑު  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން

ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ  

  ލައިފް   އިރިޒޯޓުގަ  ކަނިފިނޮޅު  މެޑް  ކްލަބް  ހިންގާ  ލިމިޓެޑުން  ވިލެޖަސް  ހޮލިޑޭ  މޯލްޑިވިއަންއަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  

ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ  އެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    ،މަޤާމުގައި ކަމަށާއި  ގާޑެއްގެ

ގޮތުގައި    ގައިކަމަށާއި،  2018ޖުލައި    25ތާރީޚަކީ   މުސާރައިގެ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  - މައްސަލަ 

 ރ. )އެގާރަ ހާސް ރުފިޔާ( ލިބިދެވޭކަމަށާއި،11،000/

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ

  ޓުގެ ޒޯރި  އަދާކުރީ  ފުރަތަމަ  މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަކަމަށާއި،ރިސޯޓުގައި    ފެށިގެން ކްލަބްމެޑްވަނަ އަހަރުން    2016

 2018  މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު،  އަހަރު)ތިނެއް(    3  ގާތްގަޑަކަށް މަޤާމުކަމަށާއި، އެ މަާޤމުގައި  އެޓެންޑެންޓެއްގެ  ރޫމް

 މަސްދުވަހުގެ )ހައެއް(    6  އެއްބަސްވުމަކީ  ވަޒީފަގެ  ގާޑު  ލައިފް  ފައިވާކަމަށާއި،ބަދަލުވެ   ގާޑަކަށް  ލައިފް  އަހަރު  ވަނަ

ދަށުން    4އެގޮތުން    އެއްބަސްވުމެއްކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމެއްގެ  މަޤާމުގައި  ގާޑެ  ލައިފް)ހަތަރެއް(  )އެކެއް(    1އްގެ 

ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނެމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ދުވަހު)ހަތެއް(    7  ހާއިމަސްދުވަ)ހައެއް(    6  އަހަރާއި



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ވިލެޖަސް   ހޮލިޑޭ މޯލްޑިވިއަން
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 މަސައްކަތް   މިފަދައިން  ފަރާތުން އަދާކުރަމުން ގެންދިޔައީ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްކަމުގައި ބެލުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމަށާއި،

  އަށް   2019  އޮކްޓޫބަރު  31  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ  ފަހު  އެންމެ  މަސްދުވަހުގެ)ހައެއް(    6  ދަނިކޮށް  ކުރަމުން

 ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމުގައި  އެ  ދިންކަމަށާއި،  އެއްބަސްވުމެއް  ދުވަހުގެ)ހަތެއް(    7  ހަމަވުމުން،  

 2019  ނޮވެންބަރު  08  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  ޑިއުޓީ  ބަރާބަރަށް  މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  ކަމަށާއި،ނެސޮއިކޮށްފައިވާ

  އެއްބަސްވުން   މި  ދިންކަމަށާއި،  ގައި  2019ނޮވެންބަރު    06  ނޯޓިސްއެއް  ޑިޕާޗަރ  ދިއުމަށް  ފުރައިގެން  ޓުންޒޯރި  ގައި

  ޓެއްގައިތޯ ޒޯރި  ކޮން  ކްލަބްމެޑްގެ  ކުރާނީ  މަސައްކަތް  ދެން  ހަމަވުމުން  މަސްދުވަސް  )ހައެއް(  6  ކޮންމެ  ލުކޮށްފައިވަނީޠިބާ

 ނެތްކަމަށް  މައްސަލައެއް  ވެސްއެއް  އިވޭލުއޭަޝންގައި  އެ  ހަދައި،  އިވޭލުއޭަޝން  ހަދާ  މަށްލުބެ

ވަކި  ނުދީ  ނޯޓިސްއެއް  އެކަށީގެންވާ  ،ކަމަށާއިނިންމާފައިވަނިކޮށް ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    ކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ 

 ފަރާތާއެކު   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ،ށްވާތީއާއިކަމަ  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ކިކޮށްފައިވަނީވަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

ކަމަށް  ލިބިފައިނުވާތީ  ފަރާތުން  ޓުގެޒޯރި  ފޯމުތައް  އިވޭލުއޭަޝން  އެއްބަސްވުންތަކާއި،  ވަޒީފާގެ  ހެދިފައިވާ

 އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ވަޒީފާއަށް   ދިޔަ  އަދާކުރަމުން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ، މައް .2

  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާއި ވަޒީފާ ފެށިގެން ތާރީޚުން ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، އަލުން

 ނަގައިދިނުމަށްކަން  ފައިސާ  ޓިކެޓު  ލިބެންޖެހޭ  މުއްދަތުގައި  ވަޒީފާގެ  ނަގައިދިނުމަށާއި  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  

ަވޒާީފާއބޭެހ   .3 ަފރުާތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގުޮތން  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ްޓަރިއިބުއނަަލށް ުހށަަހޅަާފިއވާ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނަޒުރުކުރުމްނ،  

ވަެފިއާވ ަފާރާތިއެއުކ  ުހށެަހިޅ  ުމއަްދެތްއ    ަމްއސަަލ  ަވިކ  ުކުރަމށް  ަމަސްއަކެތްއ  ަވިކ  ެއްއަބްސުވްނަތަކކީ 

ަމްއސަަލ ަކުމްނ،  ެއއަްބްސުވްނތެަކްއ  ަވޒާީފގެ    ަކނަޑެއޅަިފިއާވ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއން  ަފާރތް  ހުށެަހިޅ 

ާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ  ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދތު ަހަމެވެގްނ ަކުމަގިއާވތީ، ެއއީ ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނާނ ހިލަާފށް އެ ަފ

ުކުރެމްއ ޫންނަކުމަގިއ ެދޭކަކަމާށިއ، ެއޮގުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަލއްިފާގެޑްއެގ ޮގުތަގިއ ަވޒާީފާއ ުގޅަިފިއަވީނ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ވިލެޖަސް   ހޮލިޑޭ މޯލްޑިވިއަން
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ަވނަ އަަހރު ޖަުލިއ މުަހަގިއަކަމާށިއ، ޭއެގ ފުަހން ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާާތެއުކ ޮސިއކަުރުމްނ ައިއ ަވޒާީފގެ    2018

)ަހެއްއ( ަމސުްދވަަހުކްނ އުައުކަރުމްނ ައްނނަ    6)ަހެއްއ( ަމސުްދަވްސ ަކަމާށިއ، ޮކނެްމ    6ްސުވުމެގ ުމއަްދަތީކ  ެއްއަބ

ެއްއަބްސުވްނަތެކއް ަކަމާށއި، މޮިގުތްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރާތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ދަެވަނައްށ ައއު ުކިރ  

)ެއެކްއ( މަސުްދވުަހެގ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމަގިއ ޮސިއޮކްށ، ެއ    1 ިއުތުރ  ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ ަހަމެވ

އަެފާރުތްނ   ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ަހަމުވުމްނަކަމާށިއ،  ުމއަްދުތ  ެއްއަބްސުވުމެގ 

ަވ ވަެފިއާވ  އަެފރާތެާއުކ  އާަދުކަރުމނަްދިނޮކްށ  ަވޒީފާ  ޮގުތަގިއ  ުމއަްދުތ  ަލއްިފާގެޑްއެގ  ެއްއބްަސުވުމެގ  ޒާީފެގ 

  4)ެއެކްއ( އަަހާރިއ    1ަހަމެވެގްނަކަމާށިއ، ެއޮގުތން އަެފާރާތެއުކ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއބްަސުވުމެގ ުޖމަްލ އަދަަދީކ  

  )އެެކްއ( ަމސުްދވުަހގެ   1)ަހަތުރ( ަމސުްދަވްސ ަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފއްިނ ޫދޮކށިްލިއުރ އަެފާރތްަށ  

 ުމާސަރެއްއ ދަީފިއާވެނަކަމްށ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

ުބނަެފިއަވީނ  .4 އޭެދޮގްތަކަމްށ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ޮސިއޮކށަްފިއާވ  ަމްއސަަލ  ަފާރާތެއުކ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ   

ްއސަަލ  ެއްއަބްސުވްނަތަކީކ ަވިކ ަމަސްއކެަތްއ ުކުރަމްށ ަވިކ ުމއަްދެތްއ ކަނަޑެއޅަިފިއާވ ެއްއަބްސުވްނތެަކއް ަކުމްނ ަމ

ަވޒާީފާއބެހޭ  ެއީއ  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ ަހަމެވެގްނ ަކުމަގިއާވީތ،  

އަެފާރ ޚިލަާފްށ  ަކނަޑައަޅިއ  ްތާޤޫނާނ  ޫންނަކުމަގިއ  ުކުރެމްއ  ަވިކުކިރ  ަފާރުތން    ، ަވޒީފިާއްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ިއްސެވބާަޔްނޮކށްފިައާވ 'ަމްއސަަލިއެގ  ްއ ެނރެެދޭވެނ ތެަންއ ންެތަކމްަށ ކަނަޑައަޅއި ިދުނަމްށަކން  އެދަިފިއވާފަަދ ައުމެރ

 ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' އްަށ ަނޒުަރުކުރުމްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ާފއާބޭެހ  )ަވީޒ  2/ 2008ެބްއ ޮއެވގްެނަކަމްށ ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ  ަސަބ   ެއަކީށެގްނާވ  ަވިކުކެރޭވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .5

ަޝުކވާ  ަގއި  ާޤޫނުނ(   ޙަާލުތަތަގއި  ނެުފްނނަ  ަސބެަބްއަކަމށް  ެއަކީށެގްނވާ  ަސބަަބކީ  އެ  އެޮވެމ،  ަބާޔްނކޮށަްފިއ 

ަޙްއުޤ   ާޤޫނުނއުފުުލުމެގ  ިލބިދަީފިއާވިއުރ  28ެގ  ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ުމަވްއޒަަފަކށް  ޮކްނެމ   ، ަވަނ ާމއާްދިއްނ 

ުމ ޮއެވެގން  ަސބެަބްއ  ަވޒާީފެއަކީށެގްނާވ  ާސިބުތކޮށިްދުނަމީކ  ަވިކުކިރަކްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރެތްއެގ    ޭދ  ަވްއޒަަފުކ 

ާޤޫނުނެގ   ޮގުތަގިއ ިއްސެވބާަޔްނޮކށަްފިއާވ  ވަަނ ާމއާްދިއްނ ަކނަޑައޅަާފިއ އުޮތުމްނ، ަމްއސަަލ    27ިޒްނާމެއްއެގ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ވިލެޖަސް   ހޮލިޑޭ މޯލްޑިވިއަން
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ޮއެވެގްނަކްނ ާސިބުތކޮށިްދުނަމކީ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ެއަކީށެގްނާވ ަސބެަބއް  

 ަފާރުތްނ ުކަރްނ ޖޭެހ ަކެމްއކަން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ    ، ޢަދުުލެވިރ ަފިއޞާަލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ، ިއަގުހށެަހޅަިފިއާވ މި ަމްއސާަލ .6

ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ެއަކީށގްެނާވ ަސަބެބްއ ޮއެވ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކުރުމަގިއ ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ ަމުއޟީޫޢ އިަދ  

ުނ ަންނަބރު  ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހޯތާއިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވަމކީ ާޤޫނ

ަވަނ ާމއާްދ )އ( ަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއވާފަަދ ަވިކ ުމއަްދތްެއ ަކނަޑެއޅަިފިއާވ    13)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ(    2/ 2008

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ،  ާއިއަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވެމްއޯތ

ނަންބަރު   ވަޒީފާއިން  )ވަޒީ  2008/2ާޤނޫނު  މުވައްޒަފަކު  ގޮތުގެމަތިން،  އެއްގޮތްވާ  އާ  ާޤނޫނު(  ފާއާބެހޭ 

ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު،   ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  އޮވެ،  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ 

ަމްއސަަލ   މަކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަ

  ، އިޢަާދޮކްށ  އުަލްނ  ަވޒާީފައްށ   ިދަޔ  އާަދުކަރުމްނ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ

އިަދ    ިޢާނަޔްތތްައ  ުމާސަރާއިއ  ިލެބްނޖޭެހ  ަހަމައްށ  ުރޖަޫޢޮކށިްދުނާމިއ   ަވޒާީފ  ފިެށެގްނ  ާތީރުޚްނ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ

 ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެދވާިދެނޯތ  ަނަގިއ  ަފިއާސ  ިޓެކުޓ   ިލެބްނޖޭެހ  ުމއަްދުތަގިއ  ަވޒާީފެގ

ަވނަ    13)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ(    2/ 2008ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވަމީކ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ   .7

 ަނަޒުރުކާރިއުރ،   ނަޑއެޅިފިައާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވެމްއޯތ ާމއާްދ )އ( ަގިއ ބާަޔްނކޮށަްފިއވާފަަދ ަވިކ ުމއަްދެތްއ ަކ

ުހށެަހިޅ   .7.1 ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  އިަދ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ިމ 

ިހެމޭނ،  ެތޭރަގއި  ެދމުެދވަެފިއާވ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރާތއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ    ިލެޔިކުޔްނަތުކގެ 

 ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވްނަތކްަށ ރިޢަާޔްތުކާރިއުރ، 

ެދމުެދ    7.1.1 ަފާރާތ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ފާަރާތިއ  ުހށެަހިޅ  ވަެފިއާވ    2018ޖަުލިއ    25ަމްއސަަލ  ަގިއ 

ެއްއަބްސުވުމަގިއ، ެއްއަބްސުވުމގެ ަދުށްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އާަދުކަރުމްނ ެގނާްދީނ ކްލްަބ ެމްޑ  
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ުމއަްދަތކީ   ެއްއަބްސުވުމގެ  އެ  މާަޤުމަކަމާށިއ،  ަލިއްގރްޑެއްއެގ  ިއން    2018ޖަުލިއ    25ަކނިިފޮނުޅެގ 

 ެގ ިނޔަަލްށަކމްަށ ަބާޔްނކޮށަްފއާިވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   2018ޮއްކޓަޫބުރ    31ެފިށެގްނ  

ެދމުެދ    7.1.2 ަފާރތާ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަލަ  ަފރާާތިއ  ުހށެަހޅި  ވަެފިއވާ    2018  ޮނެވނަްބުރ   01ަމްއސަަލ  ަގއި 

ެއްއަބްސުވުމަގިއ، ެއްއަބްސުވުމގެ ަދުށްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އާަދުކަރުމްނ ެގނާްދީނ ކްލްަބ ެމްޑ  

ިއްނ    2018ޮނެވްނަބުރ    01ަކނިިފޮނުޅެގ ަލިއްގރްޑެއްއެގ ަމާޤުމަކަމާށިއ، ެއ ެއްއަބްސުވުމގެ ުމއަްދަތީކ  

 ަކމްަށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ެގ ިނޔަަލްށ  2019ެއްޕރްީލ    30ެފިށެގްނ  

ަގިއ ވަެފިއާވ ެއްއަބްސުވުމަގިއ،    2019ޭމ    01ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތިާއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދެމުދ    7.1.3

ެމްޑ   ކަްލބް  ެގނާްދީނ  އާަދުކރުަމްނ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަދުށްނ  ކަނިިފޮނުޅެގ  ެއްއަބްސުވުމެގ 

އްޮކޫޓަބރު    31ިއްނ ެފިށެގްނ    2019ޭމ    01ަލިއްގރެޑްއެގ ަމާޤުމަކަމާށިއ، ެއ ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދަތީކ  

 ެގ ނިޔަަލްށަކމްަށ ަބާޔނޮްކށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   2019

ަގއި ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ    2019ޮނެވނަްބުރ    01ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރާތިާއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާާތ ެދމުެދ    7.1.4

ެއްއަބްސުވުމަގިއ، ެއްއަބްސުވުމގެ ަދުށްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އާަދުކަރުމްނ ެގނަްދީނ ކްލްަބ ެމްޑ  

ެއްއަބްސވުުމެގ ުމއަްދަތކީ  ަކނިިފޮނުޅ   2019ޮނެވނަްބުރ    01ަގިއ ަލއްިފަގރްޑެއްއެގ ަމާޤުމަކަމާށިއ، އެ 

  ނިޔަަލްށަކމްަށ ަބާޔނޮްކށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ެގ  2019ޮނެވނަްބުރ    07ިއްނ ެފިށެގްނ  

ިއްސެވާބޔްާނުކެރުވުނ ވަޒާީފެގ ެއްއަބްސުވްނަތުކަގިއ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމާޤުމެގ ަމްސއިޫލަޔުތަތކްަށ      7.1.5

ިއން ެފިށެގން ުޖމަްލ ހަަތުރ ަވޒާީފގެ ެއްއބްަސުވެމްއ    2018ޖަުލިއ    25ެއްއޮގްތަކން ފަާހަގުކެރޭވިއުރ،  

ަފާރާތ   ަރއުްދިވ  މްައސަަލ  ަފރާާތިއ  ުހށެަހިޅ  ެއްއަބްސވްުނަތުކން  ަމްއސަަލ  މި  ވަެފިއާވަކާމިއ،  ެދމެދު 

)ިތެންއ( ަމއުްދވަަހށް ުވެރ ިދުގ   03)ެއެކއް( އަަހރިާއ   01ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން މެދެުކުޑެމްއެނތި  

ަކނިިފޮނުޅަގިއ   ެމްޑ  ކަްލްބ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ުމއަްދަތަކްށ 
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ަމ އާަދޮކށަްފިއާވަކްނ  ަލއްިފަގރެޑްއެގ  ެއއަްބްސުވްނަތުކން  ާޤުމ  ަވޒާީފެގ  ިއްސވަެބޔްާނުކެރުވުނ  ެވްސ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ޭބްންކ އޮފް މްޯލިޑްވްސައްށ ެއްޑެރޮކްށ ަތއާްޔުރޮކށް    2019ޮއްކޫޓަބުރ    16ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ   .7.2

 ަފާރުތން ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ދީފިައާވ ިސީޓަގިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ

ޮގުތަގިއ   ިއްންސްޓަރކަްޓެރްއެގ  ްސޯނކިްލްނ  ވާިލްސ  ިފނުޮޅ  ެމްޑ  ިއން    2017ޮއކޫްޓަބރު    01ކަްލްބ 

 ެފިށެގްނ ަވޒާީފ އާަދުކާރަކުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

 ަގިއ (  ޅ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ   13  ެގ(  ާޤޫނުނ  ވަޒާީފާއބޭެހ)   2/ 2008  ަންނަބުރ   ާޤޫނުނ .7.3

 ." ނުވާނެެއެވ  ިއތުުރެވގެން  ުދަވަހްށވެުރ  ައހުަރ  ެދ  މުއަްދުތ  އެއަްބްސވުމްެއެގ ަވީޒާފެގ  ކަނޑައިެޅފިައާވ  ަވކިމުއަްދތްެއ" 

 

 ަގިއ (  ކ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  13  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ، ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކާަމިއ  ިޢާބާރުތްނ   ިމ
 

  ، ާއކްޮށފިނަަމ  ިއތުުރާވޮގަތްށ  ުދަވަހްށވެުރ  ައހުަރ  ެދ  މުއަްދުތ  ޖްުމަލ  ަވީޒާފެގ  ، އެއަްބްސވުމްެއ  ަވީޒާފެގ  ކަނޑައިެޅފިައާވ  ަވކިމުއަްދތްެއ" 

  ނުަވަތ   ، ާއޮކްށިފކަން  ، ަބހްައާޓޮގތުން  ޢަަމުލތްައ  ެދފާަރތުނެްމ  ނުަވަތ   ، ިއތުުރޮކްށފިނަަމ  މުއަްދުތ  އެއަްބްސވުުމެގ  ެއ  ނުަވަތ

 ." ަބލަނެްޖހޭނެެއެވ  ކުަމގިައ  ެއއަްބްސުވމެއްނޫން  ކަނޑައިެޅފިައާވ  ަވކިމުއަްދތްެއ  އެއަްބްސވަުމީކ  ެއ  ، ޭދަހވާނަަމ  ިއތުުރޮކްށިފކަން
 

 ބާަލއުިރ  އްަށ(  އ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  13  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ، ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކާަމިއ  ިޢާބާރުތްނ   ިމ
 

  ނުަވަތ   ،މްަޤޞަަދީކ  އެއަްބްސވުމްެއެގ  ަވީޒާފެގ  ، ޚްާއަޞޮކްށފިައާވ  ަމސްައަކަތަކްށ   ަވިކ   ނުަވަތ   ކަނޑައިެޅފިައާވ  މުއަްދތްެއ  ަވިކ" 

  ދިެމހުުރން   ކުރުނަްމީތ  ޮގތްެއގިައ  ދާއީިމ  ، ަމސްައަކތްެއ  ކުރަނެްޖޭހ  އަބުަދެވްސ  އާދިައގަެމތިން  ތާނގިައ  އާަދކާުރ   ަވީޒާފ  ، ނަތީޖަާއީކ

 ." ަބލަނެްޖހޭނެެއެވ  ކުަމގިައ  އްެއަބްސވެުމްއ  ަވީޒާފެގ  ކަނޑައިެޅފައިނުާވ  މުއަްދތްެއ  ަވިކ  ްސުވަމީކއްެއަބ  ެއ  ކުަމގިައވާނަަމ
 

 ެއެވ. ފަާހަގުކެރެވ  ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ  ިޢާބާރުތްނ   ިމ

  ަންނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަޤިޟްއާޔާއިއ  HC-A/364/2013  ަންނަބުރ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ .7.4

2014/HC-A/295  13  ެގ(  ާޤނުޫނ  ަވޒާީފާއބޭެހ)   2/ 2008  ަނނަްބުރ   ާޤޫނުނ  ، ބާަލިއުރ  ަޤިޟްއޔަާއްށ  

  ، ކެަމްއާވަކާމިއ(  ޭދްއ)   02  ޭހސިާބުތކޮށޭްދްނެޖ  ަފާރުތްނ  ުހށަަހާޅ  ަމްއސަަލ  ދުަށްނ  ެގ(  އ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ވިލެޖަސް   ހޮލިޑޭ މޯލްޑިވިއަން
ނަންބަރު:                                      ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  VTR/2020/29މައްސަލަ 
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  ުކަރްނޖޭެހ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއ  ަދުށްނ  ެއްއބްަސުވެމްއެގ  ަކނަޑެއޅަިފިއާވ  ުމއަްދެތްއ  ަވިކ  ، ަކަމީކ  ުފަރަތަމ  ެއޮގުތްނ

  ، ަކަމީކ  ެދަވަނ  އިަދ   ، ަމަސްއަކަތަކްށުވްނަކާމިއ   ުކަރްނޖޭެހ  އަބުަދެވްސ  އަާދިއެގަމިތްނ  އަެތެންއަގިއ  ަމަސްއަކަތީކ

  ެއ  ަމަސްއަކްތ  ެއ  ަހަމ  ، ުގިޅެގްނ  ަހަމުވާމ  ުމއްދުަތ  ެއްއަބްސުވުމެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ހެދަިފިއާވ  ޒަަފާކެއުކުމަވްއ  ެއ

  ަޢމުަލޮކށަްފިއާވ   ަފާރުތްނ   ެދ   އިަދ  ، ާއުކުރުމްނ  ފުަހްނ  ޭއެގ  ެއްއަބްސުވްނ   ެއ   ، ަމުޤޞުަދަގިއ  ަޙވުާލުކުރުމެގ  ަފާރާތ

  ، ަމަސްއަކެތްއ  ެއ  ، ުމަވްއޒަަފުކ   ެއ  ަމަސްއަކަތީކ  ުކާރ   ަތެންއަގިއެއ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއ   ، ޮގުތްނ   ނީަތާޖެއްއެގ  ޮގުތެގ

  މަަދީނ )   ިމަކނަްކްނ  އިަދ  ، ބެެލުވްނަކާމިއ  ަމަސްއކެަތްއކަަމްށ  ެދމުިހިރ  ކުުރްނަމީތ  ޮގެތްއަގިއ   ާދިއީމ   ެއަތެންއަގިއ

  ަޤޟްިއާޔަތުކަގިއ ަފިއާވިއްސވަެބާޔްނކްޮށ ިޒްނާމެއްއަކމްަށ ުމަވްއޒެަފްއެގ ެއ  ާސބުިތކޮށިްދުނަމީކ ( ިމްނަގނުޑްނ

ަފިއާވ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމުެދ  ިއްސެވބާަޔްނޮކްށ  ، ަބާޔްނކޮށަްފިއވިާހނުދ

ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވްނަތުކްނ،  ަވޒާީފެގ    ަވޒާީފގެ   ިފޔަަވިއ  ިއުތުރުކުރްނ  ުމއަްދުތ  ެއްއަބްސުވމެުގ  ވަެފިއާވ 

  ިއްސެވބާަޔްނޮކށަްފިއާވ   ، ނަެތީތއިާއ  ެއނެގްނ  ެގެނސަްފިއާވަކްނ   ުއނިިއުތުރަކެމްއ  ެއްއެވްސ  ެއްއަބްސުވަމްށ 

  ުހށެަހިޅ   ސަަލަމްއ  ިއުތުރުކުރމަށްފުަހ  ުމއަްދުތ  ެއއަްބްސުވުމެގ  ަވޒާީފެގ  ަފރުާތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ފަަދިއްނ

  ، ފަާހަގޮކށަްފިއުނުވާމިއ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަލަ   ެގެނސަްފިއާވަކްނ  ބަދުަލ  ަބާޔަންށ  ަވޒާީފ  ަފާރުތެގ

ަމްއަސ ބަދެަލްއ  ެއްއަބްސުވްނަތުކަގިއ  ިޒްނމާތަަކްށ  ަމްސއިޫލްއުތަތާކިއ  ަމާޤުމެގ  ަފާރުތެގ  ުހށަހިެލ  ލަ 

  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ކޮށަްފިއަވީނ  ާއ   ަމިތްނ   ފަަހެރްއެގ   ހަަތުރ  ެއްއަބްސުވްނ  ަވޒާީފެގ   ެގެނސަްފިއުނާވީތާއިއ، 

 ަމްޤޞުަދަގިއ  ަޙވުާލުކުރުމެގ  ަފާރާތިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމަސްއަކްތ  ުކަރުމްނައިއ  ެވްސ  ުކިރްނ  ަފާރުތްނ

  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ، ުހށަަހޅަާފިއުނާވީތ   ެހްއެކްއ  ެއްއެވްސ   ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ސިާބުތުކުރމްަށ  ޫންނަކްނ

  ެއްއަބްސުވްނ  ފަަހުރ(  ޭދްއ )   04  ވިިދވިިދެގްނ  ަހަމުވުމްނ  ުމއަްދުތ   ެއްއަބްސުވމެުގ  ަވޒާީފެގ   ަފާރުތެގ

  ަމްއސަަލ   ަމަސްއަކްތ  ުކަރުމްނައިއ   ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ާއޮކށަްފިއަވީނ  ެއއަްބްސުވްނ  ، ާއޮކށަްފިއާވަކާމިއ

 ެވެއެވ. ުބަރެވ  ަމްޤޞުަދަގިއަކަމްށ  ަޙވުާލުކުރުމެގ  ަފާރާތިއ  ުހށެަހިޅ

ުތން  ިއްސެބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނަތއަްތކްަށ ރާިޢަޔތޮްކށް،  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތާނިއ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރ .7.5

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ  ޮގުތެގ ަނީތާޖއްެއެގޮގުތްނ،    ަޢމުަލޮކށަްފިއާވ
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ެއަތުނަގއި  ، ެއ ަމަސްއކްަތަތްއ   ، ުކިރ ަމަސްއަކތަްތަކކީ ެއ ަފރްާތ  އަދާކުރިއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ުކުރްނަމީތ   ުބަރެވޭވީތާދިއީމޮގެތްއަގިއ  ަމަސްއަކްތަތެކްއަކމްަށ  ަންނަބރު    ، ެދމުިހިރ  ަހިއޯކޓެުގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

2013/HC-A/364    2014ަޤިޟްއޔާާއިއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ/HC-A/295   ަޤިޟްއާޔައްށ

ގެ އެއްބަސްވުމަކީ  ވަޒީފާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ، ރާިޢަޔްތޮކްށ 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ، ވަކި    13)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ަބަލްނޖޭެހަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ. މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި 

ޢަދުުލެވރި    ، ަލެއްއަގިއަމްއަސ  ުހށެަހޭޅ   ަވިކޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .8 ވިަކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ެއީއ ަމުއޟީޫޢ    ، ްނުޞެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއުޢިންނުމަމުކްނޯތ ުނަވަތ އަެކީށެގނާްވ ަސަބެބއް ޮއެވެގްނތޯ ބުެލުމގިައ ެދ  

ބުެލްނަކްނ  ، ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ  ަޢދުުލެވިރަކްނ  ަނންބުަރ ިދ  ، ިއުޖާރީއ  ަހިއޯކުޓެގ          ވިެހާރްއޭޖެގ 

2010/HC-A/24   ންަނަބުރ އިަދ  ިމގޮތުން    HC-A/134/2011  ަޤިޟްއާޔ  ޮއްނަނަކާމއި،  ެއނގްެނ  ަޤިޟްއާޔިއްނ 

ޭދ ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރކާުރ ައާސަސީކ ުމަވްއޒަަފުކ   ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ަވޒާީފ ، ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ

ަދުށން   ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރކާުރ  ެއ  ިއުތުރްނ  ަސަބަބަކށުްވުމެގ  ޢަދުުލެވިރ  ުހއަްދުކރާފަަދ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ 

ެއްނމަެހިއ   އެނޭގަކާމިއުޢުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލްނަކްނ  ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ޢަދުުލ  ، ްނުޞުރަތްއ  ެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ 

ިންނުމަމަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓކިައ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނތައް    ، ާޤިއުމުކުރަމީކ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ 

ދިވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސވެެދްނެނުވުނ    ، ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ 

 ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އެޮވެވެއެވ.   ކުޯޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމ  ާޔަތުކްނާނިއ ެއަޤިޟްއ

ވަޒީފާއިން   .9 މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ޢުަދުލެވިރަކްނ  ވަކިކުރުމުގައި  ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ 

 ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/280/2014ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބިެލިއުރ، 

ސަބަބު  ...  " ަވކިކުރި  ަވޒީފާއިން  އޭާނ  ސިޓީގައި  ފޮނުިވ  ަވކިކުރުމަށް  ަވޒީފާއިްނ  ޢަލީ   ،ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

ަވކިކުރުމާގުޅިެގން  ަވޒީފާއިން  ޢަލީ  ހުށަހެޅުމުން  ،ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ  ަވޒީފާއާބެހޭ  ޢަލީ   ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 
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ބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަން ލިއުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސަބަބު ފިޔަަވއި އެހެން ސަ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ފޮުނިވ

 މުވައްޒަފު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި   ،ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިީވަނމަެވސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެޭވނެކަމާއި މެރިން ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑްެގ

ހުށަ ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަަވއި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ލިއުމުަގއި  ަވކިކުރި  ަވޒީފާއިން  އެސަބަބުތަކަށް ، ހަޅައި ސަބަބުކަމަށް 

 ، ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުަވއްޒަފުްނެގ ޙައްޤުތައް ެގއްލިެގން ހިނަގއިދާނެކަމެއްކަމާއި

ަވކިކުރުމަށް ފޮުނިވ ސިޓީަގއި އޭާނ ަވޒީފާއިްނ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން  ،މިމައްސަލާަގއިެވސް ބަލަން ޖެހޭނީ  ،އެހެންކަމުން

އަދި އޮތްަނމަ އެއީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް އެކަށީެގންާވ    ،އެސަބަބު އޮތްތޯއާއި ޙަޤީޤަތުަގއިެވސް  ،ފައިވާއިރުަވކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް

 "… ،ސަބަބެއްތޯކަމާއި 

ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ކަނޑައަޅުއްފައިވާކަން  ބަޔާންކޮށް  އިބާރާތުން  ާވިޤަމްއސަަލިއ  ިމާވ  ުހށެަހޅަިފިއ  ،މި  ަތަކްށ  ާޢެގ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަސބެަބްއކަަމްށ ބާަޔްނޮކށަްފިއަވނީ    ންމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު  ، ބާަލިއުރ

  ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފއާިވ   ، ީވަނަމެވްސަގިއެދ ަފާރުތެގ ެދމުެދަގިއ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ ަހަމުވްނަކްނަކުމ

ާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފަރާތ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވަމީކ ަވިކ ުމއަްދެތްއ  ފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާ 

ުބަރެވޭވީތ ަކުމަގިއ  ެއްއަބްސުވެމްއ  ަވޒާީފެގ  ބާަލޭނ    ، ަކނަޑެއޅަިފިއުނާވ  ަހަމެވްއެޖަކުމަގިއ  ުމއަްދުތ  ެއްއަބްސުވުމެގ 

ުކުރަމީކ ަރނަގުޅ  ަވިކެޖަކުމަގިއ ަބާޔްނކްޮށ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރާ  ުމއަްދުތ ަހަމެވްއ  ، ާޤޫނީނ ަހަމެއްއ ުވޖުޫދަގިއ ުނާވަކާމިއ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ، ަހަމެއްއ ެނތީަތޭލެނ  ާޤޫނީނ ައާސެސްއެގ ަމްއަޗްށ ބާިނުކެރިވެގްނ ަވިކުކާރ ުކުރެމްއަކުމަގިއ ެބ

ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ    ، ޮއެވ  ެއަކީށެގްނާވ ސަަބެބްއ   ަވކޮިކށަްފިއަވީނ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަމުއޟީޫޢ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ޤިާއުމުކުރަމށްފުަހަކުމަގިއ    ( substantive fairness) ަވިކުކުރުމަގިއ 

 ެވެވްނ ންެތަކްނ ފަާހަގުކެރވެެއެވ. ުބަރ

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

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ޢަދުލުވެރިކަން  ވަކިކުރުމުގައި  ަފާރުތްނ    (procedural fairness)އިޖުރާއީ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ 

ބިެލިއުރ،   ޢަދުލުވެރިކަން        މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ 

(substantive fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާއީ   (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ 

ަޤިޟއްޔާގައި    HC-A/209/2010ތޯ ބަލަން ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ    ،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު
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ނަ  (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   ލާޒިމުޡަާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ކަނޑައެޅުން  ބުރަވެވެން  ރުކޮށް  ވާކަމުގައި 

އިޖުރާއީ   ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  އަދި  އިންާޞފުވެރި   ސް،ނެތަނަމަވެ   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މުހިންމުކަމުގައި    (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  ނަޡަރުކުރުން  ޚުލާާޞކޮށްނަމަވެސް  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ 

ޢަދުލުވެރިކަން    ،ބުރަވެވޭހިނދު އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަން    (procedural fairness)އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

އްސަލަ  މަ   ހަޅާފައިނެތް ނަމަވެސް،ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ މަްޤޞަދުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަ

ދުވަހުގެ ޑިޕާރޗަރ ނޯޓިސްއެއް  )ތިނެއް(    3ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގައި  

  ރައްދުވި މައްސަލަ    ،އެނގެން ނެތްކަމާއިލިޔުންތަކުން  އިތުރު އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް ދީފައިވާކަން  ދިނުމުގެ އިތުރަށް،  

ކުރިން   ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށް )އެކެއް(    1ފަރާތުން  ދީފައިވާނެ  ފައިސާ  މަސްދުވަހުގެ 

 ނަންބަރު   ާޤނޫނު  އިރު،ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނެތް

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  22ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  2/2008

ަވނަ މާއްދާގައިާވ ޙާލަތުތަކުގައި މެުނީވ ަވކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިުނާވ ަވޒީފާެގ އެއްބަސްވުމެއް ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް    23"މިޤާޫނނުެގ  

 ދިުނމަށްފަހުގައެެވ. ބާޠިލުކުރެޭވނީ އެްނމެ މަދުެވެގން ނޯޓިސް ދޭން ޖެހޭނެކަމަށް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެާވ ނޯޓިސް 

ދެ ހަފުތާެގ ދުަވހަށްުވރެ ކުރުނޫން އަދި އެއްއަހަރަށްުވރެ ދިުގނޫން މުއްދަތަކަށް ަވޒީފާގައި ބަހައްޓާފައިާވ މުވައްޒަފަކަށް    ހަ މަސް (1)

  ؛ނޯޓިސް

ަވީޒާފގިައ   (2) މުއަްދަތަކށް  ިދގުނޫން  ައހަަރްށވެުރ  ަފސް  އަދި  ކުރުނޫން   ަބހްައާޓފިައވާ އެއަްއހަަރްށވެުރ 

 ..." ؛ުމވްައަޒަފަކްށ އެއަްމްސ ުދަވުހެގ ނޯިޓްސ

  ްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކުުރުމެގ ާތީރުޚެގ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ  ން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،މިޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ

ަމްއސާަލ ުހށެަހޅަިފިއާވ  ަފާރްތ،  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  މީލާދީ    ަގިއިނޔަަލްށ  އާަދުކަރުމނާްދާތ  ަވޒާީފ  ަބާޔްނުކާރ 

ަވޒާީފިއން    01ަސަނުތްނ   ފާަރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ވަެފިއާވީތ،  ުދަވްސ  ިގަނ  އަަހރުުދވަަހްށުވެރ  )ެއެކއް( 

  ިއ ވަަނ ަންނަބުރަގ  2)ހ( ގެ    ަވަނ ާމއާްދެގ  22ިއާވ ާޤޫނުނގެ  ަވިކުކުރުމެގ ުކިރްނ ެއ ަފާރތްަށ ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފ

)ެއެކްއ( ަމސުްދވުަހެގ ޯނިޓްސ ަމްއސަަލ    01ިދްނ ަފާރުތްނ ަވޒާީފ އާަދުކާރ ަފާރަތްށ ިދުންނ ާލިޒްމކާުރ    ާފަވީޒ
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ާރްތ ަވޒާީފިއްނ  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ޭދްނޖޭެހެނަކމްަށ ުބަރެވޭވީތ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފ

ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ( ަގިއ ަވޒާީފ ިދްނ    22)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤނުޫނ( ގެ    2/2008ާޤޫނުނ ަނންބުަރ     ަވިކޮކށަްފިއަވީނ

ުބަރވޭެވީތ،  ާލިޒްމކޮށަްފިއާވ ނޯޓްިސ ިދުނެމްއެނިތަކުމަގއި  އާަދުކާރ ަފާރތްަށ ިދުނން  މައްސަލަ    ަފާރުތްނ ަވޒީފާ 

ވަ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ޢަދުލުވެރިކަން ހުށަހެޅި  އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ       ކިކުރުމުގައި 

(procedural fairness)  ިާޤއިމުކޮށްފައ މިންވަރަކަށް  ނެތްކަން އެއްވެސް  ބުރަވެވެން  ވާކަމުގައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  މައުޟޫޢީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .11

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

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުމަކީ    ،ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީއެ ފަރާތް  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި  

 އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  (unfair dismissal)ޑިސްމިސަލް އަންފެއަރ 

  2/ 2008  ަނނަްބުރ  ޤޫާނުނ  ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އެދަިފިއާވ ާޤޫނީނ ަފުރާވ ެއ ަފާރތަށް ިލބިިދުނަމށް ަނަޡުރުކާރިއުރ .12

  ަސބަބްުނ   ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ެނިތ   ަސބެަބްއ  ެއކީަށެގްނާވ  ދުަށްނ  ެގ(  ހ )   ާމއާްދެގ  ވަަނ  29  ެގ(  ާޤޫނުނ   ަވޒާީފާއބޭެހ) 

 HC-A/555/2016  ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ންަނބުަރ  ، އެ ަޙއްލަުތކާ ުގޭޅޮގތްުނަޙއުްލތަަކާށިއ  ާޤޫނީނ   ިލޭބ   ުމަވްއޒަަފްށ

 ަޤިޟްއާޔަގއި 

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

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

މައުޟޫޢީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ،ންއޮތަތީއާއިމި ޢިބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެ

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

  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  2008/2މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރ    ،ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ

އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް    ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ގެ  

ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ    ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސްއެފަރާތް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ވިލެޖަސް   ހޮލިޑޭ މޯލްޑިވިއަން
ނަންބަރު:                                      ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  VTR/2020/29މައްސަލަ 
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 15ަޤިޟއްޔާގެ    HC-A/111/2018ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ނުބެލުމަށްކަނޑައަޅައި، ދިވެ  ފަރާތެއްކަމުގައި

 ވަނަ ނަންބަރުގައި، 

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

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

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

ުނަވތަނޫންކަމަށާއި، މުސާރައާއި އިނާ ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ ނަމަ  ޮގތަކަށް  ޔަތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްަގއި  އެޫނން 

 SC-A/36/2019ަނންބަރު   އާމްދަީނއެއް ހޯދާފައިާވ ނަމަ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނެ ކަމަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ

ރިޢާޔަ ޤަޟިއްޔާަގއި ނުކުތާއަށް  އިސްތިއުނާފުފާހަަގކޮށްފައިާވ  ޮގތަށް   ތްކުރާއިރު،  ކަންހިާގފައިާވ  މައްސަލައިގައި،  ކުރެިވފައިާވ 

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

ިނޝާނާއަށް ޢާއިޝަތު  ނު  ހަމައަށް  އަދާކޮށްެގން  ފެނަކަ ަވޒީފާއެއް  ލިބިފައިާވކަން  އާމްދަނީއެއް  ޮގތަކަށް  އެނޫްނެވސް  ަވތަ 

 ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނަވރެއް އެކަންޏެެވ.'  ކޯޕަރޭޝަްނއަށް

ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   ޢިބާރާތުން  ފެށިގެން   މިމި  ހިސާބުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  މައްސަލައިގައި 

ވަޒީފާއެއް އެއްވެސް  ވެސް  ފަރާތުން  މިއަދާހަމައަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަން  މުސާރައެއް  އަދާކޮށް   

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން  

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

 ފެނެއެވެ. ފައިސާނަގައިދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތަކަށްވާހުރިނަމަ، ލިބޭނެ މުސާރައާއި 

މި މައްސަލައާ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާއިރު،  ވަޒީފާގެ މުއްދަތުގައި ލިބެންޖެހޭ ޓިކެޓު ފައިސާ ހޯދުމަށް .13

ދޭންޖެހޭކަމަށް  ފައިސާއެއް  ޓިކްޓް  ފަރާތަސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމަކުން  އެވެސް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގުޅިގެން 

އެނގެންނެތްއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާމިވާ ޓިކްޓްފައިސާގެ ތަފްސީލު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން ޓިކެޓް ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއްނެތްކަމުގައި  ދީފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެ

 ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ވިލެޖަސް   ހޮލިޑޭ މޯލްޑިވިއަން
ނަންބަރު:                                      ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  VTR/2020/29މައްސަލަ 
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަބެލި މަޖިލީހުގައި   ދެންފަހެ، 

 އިން  2018ޖުލައި    25ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ސާޖިދު ޢަބްދުއްސައްތާރު  

ހޮލިޑޭ މޯލްޑިވިއަން  ވަޒީފާ ފެށިގެން  ގާޑެއްގެ  ލައިފް  ރިޒޯޓުގައި  ކަނިފިނޮޅު  މެޑް  ކްލަބް  ހިންގާ  ލިމިޓެޑުން  ވިލެޖަސް    

ދިނުމަށްފަހު،   ނޯޓިސްއެއް  ޑިޕާޗަރ  ދިއުމަށް  ފުރައިގެން  ރިޒޯޓުން   ގައި   2019ނޮވެންބަރު    08އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް 

 ން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަލުން އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ސާޖިދު ޢަބްދުއްސައްތާރު އަދާކުރަމު

ނަގައިދިނުމަށާއި ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާއި  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން   ވަކިކުރި 

ވި ހޮލިޑޭ  މޯލްޑިވިއަން  އެދި  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ޓިކެޓު  ލިބެންޖެހޭ  މުއްދަތުގައި  ރައްދުވާގޮތަށް ވަޒީފާގެ  ލިމިޓެޑަށް   ލެޖަސް 

 ، ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި 9201ފެބުރުވަރީ  06

 2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު   

ގެ  ) ާޤނޫނު(  ވަޒީފާގެ    13ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  މުއްދަތެއް  ވަކި  ބަޔާންކުރާފަދަ،  ގައި  )އ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބުރަވެވޭ  މައުޟޫޢީ އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ޢަބްދުއްސައްތާރު  ސާޖިދު   ހިނދު، 

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

ސާޖި ވަޒީފާއިން  ލިމިޓެޑްގެ  ވިލެޖަސް  ހޮލިޑޭ  މޯލްޑިވިއަން  ވަކިކުރި ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި،  ޢަބްދުއްސައްތާރު   ދު 

 )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  ަފ އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ވަޒީފާއިން ަޤިޟއްޔާއަށް  ޢަބްދުއްސައްތާރު  ސާޖިދު   ދައިން 

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



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް  ވިލެޖަސް   ހޮލިޑޭ މޯލްޑިވިއަން
ނަންބަރު:                                      ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  VTR/2020/29މައްސަލަ 

                                             

 

15 ގެ  15   ޞަފްޙާ   
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ޢަބްދުއްސައްތާރު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ސާޖިދު   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  )

ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ޢަބްދުއްސައްތާރުއަކީ  ސާޖިދު  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ  އެފަރާތް   މަާޤމަށް 

ފަރާތުގެ   އެ  ފެށިގެން،  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ޢަބްދުއްސައްތާރު  ސާޖިދު  ނުބެލުމަށާއި،   ވަޒީފާގެފަރާތެއްކަމުގައި 

 ކަންތައްތައް އަލުން ހަމަޖެހޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް، ސާޖިދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރި މަޤާމުގެ މުސާރައާއި 

ސާޖިދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިމިޓެޑްއިން  ވިލެޖަސް  ހޮލިޑޭ  މޯލްޑިވިއަން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފައިސާ   ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ 

 އަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޢަބްދުއްސައްތާރު

( މިއަދު  ކަންކަން  އެންމެހައި  ފެށިގެން  2021ޖޫން    10އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިން  ތެރޭގައި  14(  ދުވަހުގެ   )ސާދަ( 

މުން  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔު   3ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ  

 .އެންގުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑްއަށް އަންގާ އަމުރުކޮށް، މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ

 1442ޝައްވާލް  29

 2021ޖޫން  10
 

 

 ނިންމީ   ބަލައި   މައްސަލަ  މި   
 
 
 

 ޒުހައިރު  هللاއަބްދު   އާމިނަތު   
 މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  

 


