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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ  ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2020/229 : ނަންބަރު   މައްސަލަ 

 ވަކިކުރުން   ވަޒީފާއިން : ބާވަތް   މައްސަލައިގެ 

 2020 ބަރުންނޮވެ 23 : ތާރީޚު   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 2021 ޑިސެންބަރު 13 : ތާރީޚު   ނިމުނު   މައްސަލަ 

 : ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 

 ( މާލެ/  5554 ރސ ނަންބަރު ދަފްތަރު) ޙަސަން ސަޢީދު

 (A061535: ނަންބަރު ކާޑުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ )

 : ފަރާތް  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

 

 ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް

 (C-0680/1980 ނަންބަރު: ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން)
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 ލާސާ: ހު މައްސަލައިގެ  

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު    / މާލެ(  5554 ރސ   ދަފްތަރު ނަންބަރު)    ސަޢީދު ޙަސަންމި މައްސަލައަކީ،  

ގެ އެސިސްޓެންޓް ބްލިކް ލިމިޓެޑްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަ(  A061535ނަންބަރު:  

  21( ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  2008/2ސައިޓް އޮފިސަރގެ މަގާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ާޤނޫނު ނަންބަރު )

އެގާނޫނުގެ   އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  ގެ    22ވަނަ  )ހ(  މާއްދަގެ  އިޖުރާއަތުތައް   2ވަނަ  ބުނާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

ދަރަނީގެ    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންވެފައިވާ ހާލަތެއް ވުޖޫދުވެފައިނެތިސް،  23ފުރިހަމަކުރުމެއްނެތި އަދި އެގާނޫނުގެ  

ނެގުމަށް   މުދާ  ހިލާފުވެފައިވާ ގޮތުގައި  އެކަންކަމާއި  ކަނޑައެޅިފައިވަނިކޮށް  ގަވާއިދުތަކެއް  އެންމެ    ކަމަށާއި،އުސޫލުތަކާއި 

-/52,633.00ދުވާފަރު ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓްގެ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި    ފަހުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ސައިޓްތަކުން ފޭބިއިރު ރ. 

  ނެއްލައިދޫ ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓްގެ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި   އަދި ހދ.   ހަސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ރުފިޔާ( . )ފަންސާސް ދެހާސްރ

  ނަންބަރު   ޑިވިޜަން ސަރކިއުލަރ  ކަމަށާއި،ނުނިމި އޮތްފިޔާ(  ނުވަދިހަ ހަތް ރު ރ. )ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ  -/7,397.46

،  ބުނެ އިސްވެ ދެންނެވުނު ދެމާއްދާއާ ހިލާފަށް   ކަމަށްއާ ހިލާފަށް ދަރަންޏަށް ތަކެތި ނަގާފައިވާ  2019/02އަދި    2019/04

ޙަސަން ޙަސަންވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން     ސަޢީދު  ހިލާފަށްކަމަށް ވަޒީފާއިން    ސަޢީދު  ގާނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ށިގެން  މަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީހުން ފެ ޙަސަންއަށް ދިނުކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި އެވަޒީފާ އަލުން އަނބުރާ ސަޢީދު

އެދި  މެ މަހެއްގެ އާމްދަނީއިން ނުލިބިވާ ފައިސާގެ ބަދަލު ހޯދައިދިނުމަށް  މިއަދާ ހަމައަށް ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮން

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ   ރައްދުވާ    ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށްސަޢީދު ޙަސަންގެ ފަރާތުން 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ގައި  2020 ންބަރުނޮވެ 26ގޮތަށް 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 
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ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  ޙަސަން މައްސަލަ  ރސ     ސަޢީދު  ނަންބަރު  މާލެ(  5554)ދަފްތަރު  )ދިވެހި    / 

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި    (A061535ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތަބުކުރެވޭ ފަރާތް( މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން  ހާމު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 

ނަޒަރުކުރުމުން ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ވަކިކުރެވުނުއިރު   ،ފޯމު'  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

)ކުންފުނި    ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ  އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  

ނަންބަރު:   ގޮތުގައި (  C-0680/1980ރަޖިސްޓްރޭަޝން  ގެ  ފަރާތް"  ރައްދުވި  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

މުކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް ގާމަ   އޮފިސަރުގެ  ސައިޓްއެސިސްޓެންޓް  ބުކުރެވޭ ފަރާތް( ގެ  ހާތަމު

ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ގައި  2016 އޮކްޓޫބަރު 16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ތާރީހަކީ 

  ފަސްހާސް )  ރ.-/5,500ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަގާމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

ރުފިޔާ( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   އެއްހާސް)  ރ.-/1,000ގޮތުގައި ޖުމްލަ    އިނާޔަތުގެރުފިޔާ( އާއި،    ފައްސަތޭކަ

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ގައި    2020  އޮގަސްޓު  25ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، 

 ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، 

ޓްރައިބިއުނަލަށް .2 ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އަސާސަކީމައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ނަންބަރު ،    ާޤނޫނު 

ވަނަ    2ވަނަ މާއްދަގެ )ހ( ގެ    22އެގާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި    21( ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  2008/2)

ގައި ބަޔާންވެފައިވާ   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   23 ފުރިހަމަކުރުމެއްނެތި އަދި އެގާނޫނުގެ ނަންބަރުގައި ބުނާ އިޖުރާއަތުތައް 

ނީ  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެ  އިގަ  2020އޮގަސްޓު    25،  ހާލަތެއް ވުޖޫދުވެފައިނެތިސް

 ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންކޯށްފައިވާކަކަމަށް  ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ

ހިލާފަށްކަމަށް  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .3

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެވަޒީފާ އަލުން އަނބުރާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީހުން  

ބަދަލު   ފައިސާގެ  ނުލިބިވާ  އާމްދަނީއިން  މަހެއްގެ  ކޮންމެ  ހައިސިއްޔަތުން  ވަޒީފާގެ  ހަމައަށް  މިއަދާ  ފެށިގެން 

 އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ހޯދައިދިނުމަށް



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު ޙަސަން  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/229މައްސަލަ 
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ން ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަޝކާުވައްށ ަރއްދިުދުނުމެގ ޮގުތ .4

ުހށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށ ަނަޒުރުކުރުމން، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  

 ުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނަކމްަށ ިއްނާކުރުކާރަކމާަށިއ،  ޯފ

-MTCCަގިއ ވަެފިއވާ ަންނަބުރ    2016  ޮއްކޫޓަބުރ  16ީސާއިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތ ެދމުެދ  ީސެއމީްޓ  ިމޮގުތްނ، 

HRAD/AGR/2016/4787    ަވަނ ާމއާްދެގ ދުަށން ުމަވްއޒުަފްނެގ އަހާްލާގ ުގޅޭ    12'ަވޒާީފެގ ެއއަްބްސުވްނ' ެގ

ަވޒާީފެގ   ބާަޔްނޮކށަްފއާިވަކަމާށިއ،  ުއސުޫލަތއް  ަވިކުކެރވާިދެނ  ަވޒާީފިއން  ަކނަްތްއަތާކއި  ެއޅާިދނެ  ިފަޔަވޅު  ޮގުތން 

ަގާވއުިދަތާކ  13ެއްއަބްސުވުމެގ   ެއްމީޓީސީސެގ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަފާރްތ  ަވަނ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ުއސުޫލަތަކްށ  ިއ 

 ަތާބާވްނޖޭެހަކމާަށިއ،  

ެއްމީޓީސީސެގ އަހާްލީގ ިމްނަގނާޑިއ ިއސްލީާހ ިފަޔަވުޅ ެއުޅުމެގ ޕިޮލީސ  ެއޮގުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއަޗްށ  

 ؛( ެގ ަދުށން ިފަޔަވުޅ ައަޅްނޖުެހުނ ަކްނަކަމީކ3/ 2020) 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަމަސއަްކްތުކަރުމްނ ައއި، މާިހުރެގ ެއމީްޓީސީސެގ "ޮކްންސްޓަރްކަޝްނ ެއްންޑ ްޑެރިޖން   3.1

-MTCCިޑިވަޜްނ"، ުކިރން "ޮކްންސްޓރްަކަޝްނ ެއްންޑ ްޕޮރެޖްކްޓސް  މޭެންޖެމްންޓ ޑާިޕްޓމްަންޓ" ގެ ަނނަްބުރ  

CMPD/C-02/2019   (30    2019ޫޖްނ )  ަސިއޓަްތުކން ަދަރްނަޏްށ )ްކެރިޑަޓށް( މުދާ  ަސރިކއަުލރިއްނ ަވީނ ،

ްޕޮރެޖކްްޓ   ުކެރޭވީނ،  ަކެމްއ  އެފަަދ  ަނަގްނޖިެހްއެޖނަަމެވްސ،  މާުދ  ދަަރްނަޏްށ  ަމާނޮކށަްފިއަކމާަށިއ،  ެނުގްނ 

ޑާިޕްޓމްަނޓް   ްޕޮރިކުއަމންްޓ  ެތެރިއން  އުސުޫލެގ  ަކނަޑއެޅަިފިއާވ  ޑިިވަޜްނަގިއ  ިލިބެގން  ުހއަްދ  ެމޭނަޖުރެގ 

ީއެމއްިލުކެރިވ،  މުެދެވ ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަސރިކއަުލރަވީނ  ިމ  ަބޔްާނޮކށަްފއާިވަކަމާށިއ،  ިރޮކްށަކަމްށ 

 ަގިއ ެއްނގިފިައަކަމާށިއ،    2019ޖަުލިއ    03  ްކްޓ ީޓާމ ިހްއާސޮކށިްދުނމްަށެޖއަެފާރުތެގ ަދުށްނ ޮއްނަނ ްޕޮރ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަމަސއަްކްތުކަރުމްނ ައއި، މާިހުރެގ ެއމީްޓީސީސެގ "ޮކްންސްޓަރްކަޝްނ ެއްންޑ ްޑެރިޖން   3.2

-MTCCިޑިވަޜްނ"، ުކިރން "ޮކްންސްޓރްަކަޝްނ ެއްންޑ ްޕޮރެޖްކްޓސް  މޭެންޖެމްންޓ ޑާިޕްޓމްަންޓ" ގެ ަނނަްބުރ  

CMPD/C-04/2019   (18    ެޕ2019ޖަުލިއ ަސރކައަިލރިއްނ،  ަހރުަދުކާރެނޮގްތ  (  ޭކްޝ  ީޓ 



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު ޙަސަން  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/229މައްސަލަ 
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ފަދަ   ައްނގަާފިއާވަކަމާށިއ، ެއގުޮތްނ ައިމއަްލ ޭބުނަމށް ަނގަާތެކތި )ިސިގެރްޓ، ދާުފަތކިެތ، ެއަނރޖީ ްޑިރްންކްސ

ެޕީޓ ޭކޝް   ިޓެކަޓްށ  ެއައރ  އިަދ  ަދުތުރ  ަނަގިއެގްނުކާރ  ެއްޑާވްންސ  ޖިޫރަމާނ،  ެއެސޓް،  ިފްކްސްޑ  ަތެކތި(، 

ްޕޮރެޖްކޓް  ޕީެޓ ޭކްޝ ޭބންުނުކާރ ަނަމެވްސ އެ ޮކްނެމ ހަރަަދީކ    ްނގަާފއާިވެނަކަމާށިއ، ޭބުންނުނުކެރޭވެނަކމްަށ ައ

 ެމޭނަޖުރެގ ުހއަްދާއެއުކ ުކެރޭވ ަހރެަދްއަކުމަގިއާވްނާވެނަކަމްށ ައންގަާފިއާވަކަމާށިއ،  

ަމަސްއކްަތުކިރ   3.3 ފުަހްނ  ެއްނެމ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ރ. ަނަމެވްސ،  ްޕޮރެޖްކޓް    ުދވަާފުރ  ަސިއްޓަކމްަށާވ 

އަދި ހދ.   ރ. )ފަންސާސް ދެހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ރުފިޔާ(  -/52,633ގޮތުގައި  ަސިއްޓެގ ަދަރީނގެ 

ރ. )ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް ރުފިޔާ(  -/7,397.46ގޮތުގައި  ެނއަްލއޫިދ ްޕޮރެޖްކޓް ަސިއްޓެގ ަދަރީނެގ  

ޫޖން    30ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ެއ ަސިއްޓަތުކްނ ފިޭބިއުރ ޮއްތަކަމށިާއ، ެއ ަދަރިނަތަކީކ ިއްސވެެދްނެނުވުނ  

ަކެމްއަކަމާށއި، ަދރްަނަޏްށ ަތކިެތ ެނުގުމަގިއ ްޕޮރޖްެކްޓ ެމޭނަޖުރގެ  ަސރިކއަުލރާއ ހިލަާފ  2019 ށް ޮކށަްފިއވާ 

 ާރތެުގ ުސަޕަވިއަޒުރެގ ުހއަްދ ހޯދަާފިއުނާވަކަމާށިއ، ުނަވަތ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފ

ިމްނަގނާޑިއ   3.4 "އަޚާްލީޤ  ެއްމީޓީސީސެގ  ތުަހީގުގުކުރމަށްފުަހ،  ެއަކން  ހުށެަހުޅުމްނ  ަމްއސަަލ  ިމ  އެެހްނަކުމްނ، 

ެއީޅަކމާަށިއ، ތުަހީގަގްށ  ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ިފަޔަވޅު    13( ެގ  3/ 2010ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވުޅ ެއުޅުމެގ ޕޮލީިސ ) 

 ައްނަނިނިވ ަކްނަކާމ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތން ހިލުާފވަެފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރވަިފިއާވަކަމާށިއ، އީެއ

ަވަނ ާމއާްދެގ    13( ެގ  3/ 2010)ހ( ެއމީްޓީސީސެގ "ައޚާްލީޤ ިމްނަގނާޑިއ ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވުޅ އުެޅުމެގ ޕިޮލީސ ) 

ޮބުޑ ެގއުްލެމްއ    ، ިއުރަވަނ ަންނަބރްަށ ިރާއޔްަތކާުރ  1 ިޒްނާމ ުނއުފުުލުމެގ ަސަބުބްނ ުކނުްފްނޏަށް  ުމަވްއޒުަފ 

 ިލބާިދެނަކުމެގ ިބުރ އްޮތަކެމްއ ކުަމަގިއުވްނ، 

ެއާމއާްދެގ   ެބ  2)ށ(  ިއުތަރްށ  ަވޒީފަާގިއ  ިރާއޔްަތުކާރިއުރ،  ަނނަްބަރްށ  ަފާރަތްށ  ަވަނ  ވަޒީފޭާދ  ަހއުްޓުމްނ 

 ްށ ެފުންނ، ެގއުްލްނަތެކްއ ިލބާިދެނަކެމްއަކަމ 
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ަވަނ ންަނބަަރްށ ިރާއަޔްތުކާރިއުރ، ަމަސްއކުަތ މަާހއުުލަގިއ    5ެގ    ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ(   12ޕިޮލީސެގ    )ނ( ެއ

ުކަޑުކުރުމގެ   ކަިޔަމްނެތިރކްަނ  ެއްނުގްނަތކްަށ  ައުމުރަތކާަށއި  ނިުދުނާމިއ  ެއްއާބރުުލްނ  ޭދްނޖޭެހ  ުމަވްއޒުަފ 

 ައމެަލްއަކަމްށ ެފުންނ، 

ަވަނ ަންނަބރްަށ ިރާއޔްަތުކާރިއުރ، ުކނުްފީނެގ ަގާވއުިދަތާކ ެއްއގްޮތާވޮގުތެގ މިަތން    10ެގ    ( )ރ( ެއ ާމއާްދެގ )ށ 

ޝާާދ ެއްއޮގަތްށ މަަސްއަކްތ ަގސުްދަގިއ ުނުކުރްނ ުނަވަތ ުކުރުމަގިއ  ުމަވްއޒުަފ ިއްސޮކްށ ުހްނަނ ެވިރައކޭުދ ިއުރ

 އުިހމުާލުވުމެގ ައމެަލްއަކުމަގިއ ެފުންނ، 

ަވނަ ަންނަބރްަށ ިރއަާޔްތކްޮށ،   2ަވނަ މާއާްދެގ )ނ( )ަވޒާީފިއން ަވިކުކރޭެވެނ ކްުށ( ގެ  12ޕިޮލީސެގ )ބ( އެ  

ަވަނ މާއާްދާއ ހިލަާފްށ ަވޒާީފެގ ަމްސއިޫލްއަޔުތ އާަދުކުރުމަގިއ ތާަބާވްނޖޭެހ ާގޫނުނަތާކިއ،    2ސޫުލީކ ިމްނަގނުޑެގ  

ެގ ޕިޮލީސތަަކްށ ަގސުްދަގިއ ހިލުާފުވްނ ުނވަަތ ެއިއން ަކމަށް  ަގާވއުިދަތާކިއ، ކުނުްފީނެގ ެއނުްގްނަތާކިއ، ުކނުްފިނ

 އުިހމުާލުވްނ ުނަވަތ ަފުރާވުކަޑކުުރުމެގ ަސަބުބން ެއިއްނަކަމާކ ހިލުާފުވްނ. 

  އަެފާރާތ   ާހިޟުރޮކްށ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަގިއ  2020  ޮއަގްސްޓ  18  ުގިޅެގްނ  ަކްނަކާމ   ިއްސވެެދްނެނުވުނ  3.5

  ތުަހީގުގުކުރަމށްފުަހ   ިޑިވަޜުންނ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ހޯދަިފިއާވަކަމާށިއ  ަބްސ  އަެފާރުތެގ  ުސވުާލުކެރިވ

 ހޯދަާފިއާވަކަމާށިއ   ިތަތެކ   ަދަރްނަޏްށ  ހިލަާފްށ   ެއްނގްުނަތާކ  ެއމީްޓީސީސެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ، ިންނމަާފިއަވީނ

  ުމަވްއޒުަފްނ  ިއްސ  ތޭިބ   ަހވުާލެވ   ަކްނަކާމ   ާހްއަސޮކްށ  ، ުމަވްއޒުަފ   ެއްއެވްސ  ހިލަާފްށ   ިންނުމނަްތާކ   ުކނުްފީނެގ.  3.6

  ުނަރނަގުޅ   ަދްއަކއިދަީފިއަވީނ  ުމަވްއޒުަފްނންަށ   މަަސްއަކްތުކާރ  ދުަށްނ   އާެނެގ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ައމުަލުކަރުމނާްދަނަމ

  ިންނުމްނ  ަކްނަކްނ   ައިމއްލަައްށ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ހިލަާފްށ   ޕިޮލީސަތާކ  ުކންފީުނެގ  އިަދ   ، ަނޫމާނެއްއަކަމާށިއ

  ައާމާނތެްތިރަކްނ  އުިތާބާރިއ   އްޮތ   ަމްއޗްަށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ، ޮއތީަތ  ުފުރސުަތ   ަތުކާރުރޮކށާްފެނަކުމެގ

  ބުޮޑ   ުކނުްފްނަޏްށ   ، ބަަހްއަޓއިިފަނަމ  ުކނުްފީނަގިއ  ަފާރްތ   ހުށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  އެެހްނަކުމްނ  ، ުބަރެވޭވަކަމާށިއ   ެގއްލަިފިއާވަކަމްށ

  ަހިއިސްއަޔތްުނ  ަފާރުތެގ  ަވޒީފޭާދ   ، ބަަހްއަޓއިިފަނަމ  ިއުތރްަށ  ަވޒާީފަގިއ   އިަދ  ، ިބުރޮއތްކަަމާށިއ  ިލބާިދެނ  ެގއުްލެމްއ

 ، ެއކީަށެގްނާވަކަމާށިއ  ިލުބްނ  ެގއުްލނަްތެކްއ  ެއްމީޓީސީސައްށ
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  ޮގތްަށ   ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ   ގިައ"  ނިޯޓްސ  ަވިކުކިރަކުމެގ  ަވޒާީފިއްނ"   ، ިބާނކްޮށ  ިރޯޕޓްަށ   ތުަހީގުގ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ .  3.7

  ެގ  ( ށ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ   12  ެގ(  03/ 2010)   ޕިޮލީސ   ެއުޅމެުގ  ިފަޔަވުޅ   ިއޞާްލީޙ   ިމްނގަނާޑިއ  ައޚާްލީޤ"   ެއްމީޓީސީސެގ

  ަންނަބރްަށ  ަވަނ   2  ަނނަްބާރިއ  ަވަނ  1  ާމއާްދެގ  ަވަނ  13  ޕިޮލީސެގ  ެއ   ، ަންނަބާރިއ  ވަަނ   10  ަނނަްބާރިއ  ަވަނ  5

  ަވޒާީފިއްނ   ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ދުަށްނ  ަންނަބުރެގ  ަވަނ   2  ެގ   ( ނ )   ާމއާްދެގ  ވަަނ  12  ޕިޮލީސެގ  ، ިރާއަޔްތޮކްށ

 ، ަވިކުކެރވަިފިއާވަކަމާށިއ

  ާމއާްދެގ  ަވަނ  23  ގޫާނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ   ،   ައމުަލަތަކީކ   ެދްނެނވުުނ  ިއްސެވ  ަފާރުތެގ   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، އެެހްނަކުމްނ.  3.8

  ީސިރައސް   ހިލުާފ  ޕޮލީިސަތާކ  ެއމީްޓީސީސެގ  އިަދ  ަދުށްނ  ެއްއަބްސުވުމެގ   ަވޒާީފެގ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ  ެތެރިއްނާނިއ   ަތރަަހިއެގ

  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ަހަމެއްއަކަމްށާވީތ  ެއކީަށެގނާްވ  އްޮތ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒީފިާއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ، ަކެމްއަކަމާށިއ

  ުކނުްފީނެގ   ، ާގިއުމުކުރަމށްފުަހަކަމާށިއ  އަދުުލެވިރަކްނ  ަމއޫުޟީއ  ެއްއޮގތްަށ  ިންނުމްނަތާކ   ންިނމަާފިއާވ  ކޯޓަުތުކްނ  ަމީތ  ަވިކުކީރ

  ެނުގަމީކ  ަތެކިތ   ަދަރްނަޏްށ  ަނުމަގިއ   ކުނުްފީނެގ  ޭނނިގ  ެވިރާޔއްަށ   ުކނުްފީނެގ  ުނވަަތ  ުކނުްފްނޏްަށ  ހިލަާފްށ   ޕިޮލީސަތާކ

 ާށިއ، ަމެދޭކަކ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިމްސޮކްނަޑްކެޓްއަކަމްށ   ްގޮރްސ

ީދ    ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ.  3.9 ިއާނަޔްތަތއް  ެއްނމަެހިއ މާުސަރާއިއ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ އާޭނައްށ ޭދްނޖޭެހ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ޭދްނޖޭެހ ެއްއެވްސ ަފިއާސެއްއ ޯންނާނެނކަަމްށ  ހާަލްސުކުރަމށްފުަހ ަކަމާށިއ، 

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ގާނޫނީ އިމުގެ  ،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ .5

ނުވަތަ   އިނާޔަތެއް  ނުވަތަ  މުސާރައެއް  އެއްވެސް  ދޭންޖެހޭ  އެފަރާތަށް  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ތެރެއިންކަމަށް 

ޅައިދިނުމަށާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަލުން ރުޖޫއަކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން ވަޒީފާއެއް ދިނުމަށް ބަދަލެއްނެތްކަމަށް ކަނޑައަ

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެއަންގާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން  

މައްސަލަ   .6 ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  ފަރާތަށް މި  ރައްދުވި 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ަޝފަހީ ހެކިން ހުށަހަޅަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ބަޔާންކުރިނަމަވެސް،    ފުރުސަތު ދެވުމުން، 



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު ޙަސަން  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/229މައްސަލަ 

                                             

 

22 ގެ 8 ޞަފްޙާ       
 

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

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

 

ދެހެކިވެރިން    )ދޭއް( ހެކިވެރިން ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފަހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ  02މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

   .ނަގާފައިނުވާނެއެވެ ހެކިބަސްތަކުގެ އެ ފަރާތްމި މައްސަލާގައި  ،ންކާރުކޮށްފައިވާތީހެކިބަސް ދިނުމަށް އި

ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލާގައި، އަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  .7

  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން   2008/2ނަންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު  

އަދުލުވެރިކަން    އީގާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެ

އިޖުރާއަތުތައް   ،ގާއިމުކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާ   ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި،  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތުން  އެ  އެދިފައިވާގޮތަށް 

 ދޭންޖެހޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. މުއްދަތަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް  ވަޒީފާ މެދުކެނޑިގެންދިޔަ އިއާދަކޮށް

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއަކީ އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ަމ .8

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ   2008/2ންބަރު  ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ާޤނޫނު ނަ

 ވަނަ މާއްދާގައި  27

އޭނާ   ދަޢުވާއެއްގައި،  ނުވަތަ  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް  އެމުވައްޒަފަކު  ގުޅިގެން،  ވަކިކުރުމާ  ވަޒިފާއިން  "މުވައްޒަފަކު 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ."   ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ 

އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން،    ،މި އިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން

ަފާރްތ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ    ެއ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެ  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ޒިންމާއެއްކަން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިކަން  އިޖުރާއަތުތައް 

 އެވެ. ފާހަގަކުރެވެ

ވަކިކުރުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ    ސަޢީދު ޙަސަންމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން   .9

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް  ގައި    (2020އޮގަސްޓް    25'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމުގެ ނޯޓިސް' )ރައްދުވި ފަރާތުން  

 ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ސަޢީދު ޙަސަންރުކުރިއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ޒަނަ



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 
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ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް • ގަވާއިދުތަކެއް  އުސޫލުތަކާއި  ނެގުމަށް  މުދާ  ގޮތުގައި  އެކަންކަމާ    ދަރަނީގެ 

ސައިޓް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ފަހުން  އެންމެ  ޭފހިލާފުވެފައިވުން،  ްޕޮރެޖްކޓް  ަތުކން  ރ.ުދވަާފުރ  ިބިއުރ 

އިަދ  ރ. )ފަންސާސް ދެހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ރުފިޔާ(  -/52,633ގޮތުގައި  ަސިއްޓެގ ަދަރީނެގ  

ރ. )ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ  -/7,397.46ގޮތުގައި  ހދ. ެނއަްލއޫިދ ްޕޮރެޖކްްޓ ަސއްިޓެގ ަދަރީނގެ  

 ުނިނިމ ޮއުތްނ. ހަތް ރުފިޔާ( 

ތި  ަދަރްނަޏްށ ަތެކ ަސރިކއަުލރާއ ހިލަާފްށ    2019  02/ 2019އިަދ    04/ 2019  ަސރިކއަުލރ   ެގިޑިވަޜްނ •

 ަނގަާފިއުވްނ. 

ަގިއ ަވިކުކުރަމްށ ނޯޓިސްދަީފިއަވީނ    2020ޮއަގްސްޓ   25ިރާއަޔްތކްޮށ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ުނކާުތަތކްަށ  

ަބާޔނުްކުރަމށްފުަހަކުމްނ ަވިކުކެރޭވެނަކްނ  ެއާތރުީހަގިއ  ަވޒާީފިއން    ، ަހަމ  ނާުލ  ިދުނަމާކ  ޯނިޓްސ 

ުނވަަތ  ަވިކުކެރވާިދެނޯތ ުނަވަތ އުިހމުާލިވަކމްަށ  ެއްނުގްނަތާކިއ ޕިޮލީސަތާކ ހިލުާފިވަކަމްށ  ުކނުްފީނެގ  ާއިއ 

  ިންނމަންޖޭެހަކުމަގިއ  ޮގެތްއ   ނަަޒުރޮކްށ   ުބނަުމްށ  ުބނަެފިއާވ   ަފާރުތްނ   ރައުްދިވ  ަމްއސަަލަފުރާވުކަޑުކިރަކަމްށ  

 .ފަާހަގުކެރެވެއެވ

ަރްއ .10 ަމްއސަަލ  ަމްއސާަލަގިއ  ިމވާ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅަިފިއ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފރުާތެގ  ަވިކކޮށަްފިއަވނީ  ުދިވ 

ޮއްނަނަކާމިއ،   ެއނެގްނ  ނިެތަކްނ  ިދުނެމްއ  ނަންބަރު  ޯނޓެިހްއ  ހައިކޯޓުގެ   HC-A/77/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ަޤިޟއްޔާގައި 

ތެރޭގައި  ތަރަހައިގެ  އެޤާނޫނުގެ  ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު،  ވަޒީފާއާބެހޭ  މުވައްޒަފަކު، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ   "...  ހިމެނޭ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި    23ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

 އެނގޭކަމާއި، ..."  އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަން 

ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ވަޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ    މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ، ަމްއސަަލ

 ؛ނަޒަރުކުރިއިރު ަވނަ ާމއާްދާއ ެއްއގްޮތވާ ޮގުތެގމިަތނޯްތ  23  )ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ެގ   2/ 2008ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ  



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު ޙަސަން  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/229މައްސަލަ 
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"ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަނަ މާއްދާ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ާޤ 10.1

އް  ތެވަކިކުރުން" މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ދެ ަޝރު

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

ވަޒީފާއާބެހޭ   ވެސް  އެނޫން  އަދި  ހައިކޯޓުން  ަޤިޟއްޔާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި 

 ؛ކީތަކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި، އެ ދެ ަޝރު

 އެކަށީގެންނުވުން އަދި  ގުލާ ހް( މަސައްކަތުގެ އ1ަ) 

ދޭ  2)  ވަޒީފާ  ކަމެއްކަމަށް  ކުރެވޭނެ  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި   )

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަރާތަށް ނުފެނުން

މައުޫޟ 10.2 ގުޅޭގޮތުން   (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީ އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ  އާ 

 ަޤިޟއްޔާގައި   HC-A/88/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

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

މަސައްކަތުގެ  އެމުވައްޒަފެއްގެ  ބަލާ،  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ލިބިދާނެކަމަށް  ރަނގަޅު   ގެއްލުންތަކެއް  އަޚްލާޤު 

ފަރާތުން ތަޠްބީޤުކުރި ހަމައަކީ   ނޫންކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ނިންމުމުގައި، އެނިންމުމަށް ވާސިލުވުމަށް ވަޒީފާދޭ 

ފެންނަ ފެނުމެއްގެ މައްޗަށް އެކަނި   ންޖެހޭނެކަމަށާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ އެކަށީގެންވާ ހަމައެއްކަމަށް ވާ 

 HC-A/24/2010ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު      މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރެވޭނެކަމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އޮންނަކަމާއި،  ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން 

ދެވަނަ ޝަރުޠުކަމަށްވާ،   ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ   23ހޭ ޤާނޫނުގެ  އަދި، ވަޒީފާއާބެ 

ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  ކުރެވޭނޭކަމެއްކަމަށް   "އެމުވައްޒަފަކު  ބަލާއިރު، 

ވަޒީފާ  އެމުވައްޒަފަކު  ފުރިހަމަވާނީ  ވެސް  ނުފެނުން"  ފަރާތަށް  ބެހެއްޓުމަކީ   ގައި ވަޒީފާދޭ  އިތުރަށް 



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު ޙަސަން  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/229މައްސަލަ 
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ހަމައަކަށް ވެގެންކަން އެމާއްދާއަށް   ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުނު ހަމައަކީވެސް އެކަށީގެންވާ 

 ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، ... " 

 މި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަމްއސަަލެއްއަގިއ 11 ުހށެަހޅޭ  ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ    ، ުމަވްއޒަަފުކ  ަވޒާީފިއން  ދުުލެވިރ  ައުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސަބެބްއ  ެއަކީށގްެނާވ  ުނވަަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައ  ީއަމުއޫޟ ިއުޖާރީއ   (procedural fairness)އިަދ 

 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ    ، ިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނާގ

ަމުއޫޟ މޮިގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ވިަކުކައ  ީއ ަޤިޟްއާޔިއްނ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފްނ  ޭދ  ދުުލެވިރަކަމީކ  ަވޒީފާ  ުރަމްށ 

ދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ  ައފަަދ   ާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރިހަފާރަތުކްނ  

ބުެލްނކަން  ާޔުރުކރާ ައާސެސްއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ިހިއުތުރްނ އެ  

ަވިކުކުރަމްށ    ިއުމުކުރަމީކާގދުުލެވިރަކްނ  ައިއުޖާރީއ    ، ެއނޭގަކާމިއ ަވޒާީފިއްނ  ިންނުމަމަކށް  ައުމަވްއޒަަފުކ  ދުުލެވިރ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ުލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތއް ުފރަިހަމުކުރްނަކްނިސާވ

ެއ ަހިއޯކުޓްނ   ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  ެދްނެނުވނު  ިއސެްވ  އެެހން   ިންނަމވަާފިއާވ  ިމާބވުަތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

 substantive)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟގާވަޒީފާދޭފަރާތުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި   12

fairness) ާ؛ އިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީގ 

ަވިކުކުރމްަށ   .1 ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ުމަވއްޒަަފުކ  ިހަވޒީފޭާދ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ޔުާރުކާރ 

 ؛ދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނައަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ  

ަދުށްނ  ިހެއ   .2 ައާސެސްއެގ  ުއްނުސުރަތއް  ާޔުރުކާރ  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު ޙަސަން  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/229މައްސަލަ 
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ަފާރުތން  ިހެއ   .3 ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ާޔުރުކާރ 

 ؛ޮކށަްފިއާވ ަހަމައކީ ެއަކށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ ތީުބުގަތ

ނަން  ހައިކޯޓުގެ  އެ  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ަޤިޟއްޔާއާއި 

  ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ޯކުޓްނ

ަފާރްތ   .13 ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ނެގުމަށް    ދަރަނީގެ  ަވކޮިކށަްފިއަވީނަވޒާީފިއްނ  ިމ  މުދާ  ގޮތުގައި 

ފަހުން   އެންމެ  ހިލާފުވެފައިވުން،  އެކަންކަމާ  ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް  ގަވާއިދުތަކެއް  އުސޫލުތަކާއި 

ރ. -/52,633ގޮތުގައި  ުދވަާފުރ ްޕޮރޖްެކްޓ ަސއްިޓެގ ަދަރީނގެ    ރ.   ުރ، ަތުކްނ ޭފިބިއމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ސައިޓް

ގޮތުގައި  އިަދ ހދ. ެނއަްލއޫިދ ްޕޮރެޖްކްޓ ަސިއްޓެގ ަދަރީނެގ  )ފަންސާސް ދެހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ރުފިޔާ(  

 ުނިނިމ ޮއތްުނ. ރ. )ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް ރުފިޔާ( -/7,397.46

ަސރިކއަުލރ   • ކޮށަްފިއާވ    2019  02/ 2019އިަދ    04/ 2019ިޑިވަޜްނެގ  ހިލަާފްށ  ަސރިކއަުލރާއ 

 ަކެމްއަކަމާށިއ، ަދަރްނޏްަށ ަތކެތި ަނގަާފިއުވްނ.  

 ، ިމަސަބުބތަަކށް ަހވާލީާދަކްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ިޗޓްަށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނިއުރ

ަގއި ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުނަަލްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ ަޖާވބޯުފާމެއުކ    2020  ަބުރްނިޑެސ  21ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

 ؛ުހށަަހޅަާފިއާވ ިލުޔްނަތުކގެ ެތޭރގިައ

ެއްމީޓީސީސެގ "ޮކްންސްޓަރްކަޝްނ ެއްންޑ ްޑެރިޖްނގ ިޑިވަޜން" ުކިރްނ "ޮކްންސްޓަރްކަޝްނ ެއްންޑ ްޕޮރެޖްކްޓސް   .1

 :ަސރިކއަުލރ   ( 2019ޫޖން    30)   MTCC-CPMD/C-2/2019  ެމޭންޖަމްންޓ ޑާިޕްޓަމންްޓ" ެގ ަންނަބުރ

އިަދ   ހިލުާފ  ުއސާޫލ  ޮއންނަ  ަކނަޑއެޅަިފިއ  ެނުގަމީކ  މުދާ  ްކެރޑަިޓށް  ަސިއުޓަތުކން  ބުެލުމން  ައށް  ިމަސރިކއަުލރ 

ީނ ްޕޮރެޖްކްޓ  ަމާނަކެމްއަކާމިއ ްކެރިޑޓްަށ މުދާ ަނަގްނ ޖިެހްއެޖ ހަާލެތްއަގއި ެއއެްވްސ ަސިއަޓަކށް ެއްއެވްސ މުދެަލްއ ެނޭގ

ެމޭނަޖުރެގ ުހއަްދ ިލިބ އިަދ އްޮނަނ ުއސުޫލެގ ަދުށން ްޕޮރިކއަުމްންޓ ޑާިޕްޓަމންްޓ މުެދެވިރޮކށަްކްނ ައްނގަާފިއާވަކން  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 
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އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ސަރކިއުލަރ އެޓޭޗްކޮށް މައްސަލަ    ޙުސައިންގައި މަރިޔަމް ލައިޒާ    2019  މާރިޗު   07އަދި  

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މެއިލްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މި މެއިލްގައި ސަރކިއުލަރ "ޕްރޮޖެކްޓް ޓީމް" އަށް  

 ބެހުމަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ްޕޮރެޖކްްޓްސ .2 ެއްނޑް  "ޮކްންސްޓަރކަްޝްނ  ަނނަްބރު  ެއްމީޓީސީސެގ  ގެ  ިޑޕްާޓަމްންޓ"  ެމޭންޖަމްންޓ   MTCC-

CPMD/C-04/2019 (18    2019ޖަުލިއ )   ަސރިކއަުލރ: 

ިމަސރިކއަުލރ ައްށ ބުެލުމްނ އީެއ ޕީެޓ ޭކޝް ަހރުަދުކުރާމ ުގޅޭ ޮގުތގެ ަސރިކއަުލރެއްއަކާމިއ ޭއަގިއ ޕީެޓ ޭކްޝިއްނ  

 ަހރުަދުކުރްނ ަމާނަތެކތި ިހަމނަާފިއާވަކާމިއ ެއީއ ުކނުްފީނެގ ޕިޮލީސާއ ހިލުާފަކެމްއަކަމްށ ައްނގަާފިއެވެއެވ.  

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ސަރކިއުލަރ އެޓޭޗްކޮށް މައްސަލަ    ޙުސައިންގައި މަރިޔަމް ލައިޒާ    2019ޖުލައި    21އިަދ  

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މެއިލްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 REPORT/HRD/COMPLAIN/2020/10 (24ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތ ބޭެހ ޮގުތްނ ިލބަިފިއާވ ަންނަބުރ     .3

 ޯފމް:  ( ަޝުކާވ2020ޮއަގްސްޓ  

ަފާރާތމުެދ  ބުެލުމްނ    ޯފަމްށ  ިމަޝުކާވ ުހށެަހިޅ  ައަޅއިިދުނަމްށއިެދ  ަމްއސަަލ  ) ިފަޔަވުޅ  ަންނަބުރ  -MTCCެމޯމ 

CDD/IM/2020/0676)    (06   ިހުއ2020  ޮއަގްސުޓ ) .ަމްނ ރޯިސަސްސ ިޑިވަޜްނިއން ުހށަަހޅާފިައާވަކްނ ެއނެގެއެވ  

ުމަވްއޒުަފްނަންށ   ަކނަޑއަޅިައ  ަގާވއުިދަތެކްއ  ުއސުޫލތަަކާކިއ  ެނުގަމށް  މާުދ  ޮގުތަގިއ  ަދަރީނެގ  ެމޯމަގިއ  ިމ  އިަދ 

 ިއ، ިމޮގުތްނ ާށ ައްނގަާފިއަވިނޮކްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ހިލުާފވަެފިއާވަކަމ

-/52,633ގޮތުގައި  ދުވާފަރު ސައިޓުގެ ދަރަނީގެ    އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދެސައިޓުކަމަށްވާ ރ. •

ނެއްލައިދޫ ދ.  ހަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި ހ   . )ފަންސާސް ދެހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ރުފިޔާ(ރ

ރުފިޔާ(-/7,397.46ގޮތުގައި  ދަރަނީގެ  ސައިޓުން   ހަތް  ނުވަދިހަ  ތިންސަތޭކަ  )ހަތްހާސް    ރ. 

 ހަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 
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22 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

 ތި ނެގިއިރު އެއްވެސް ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވާކަމަށާއި، ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ތަކެ •

 އިނގުރައިދޫ ސައިޓުން ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއް ނަގާފައިވާކަމަށާއި،  ގައި ރ. 2019 •

ކަންކަމަށް ހަރަދުކޮށްފައިވާ ބިލްތައް ޕެޓީ ކޭްޝއަށް ރީއެމްބަރސް ކުރުމަށް ބަލަންވާ ވަރަށް ނުބަލައި އެހެން   •

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފޮނުވާފައިވުން ހިމެނޭކަމަށް

 އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ސުވާލުކުރުމުން  

ހަރަދުކުރަންޖެހެނީ ޕެޓީ ކޭްޝ ލިބުން ލަސްވުމާއި ސައިޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނުހޯދައި ތިބުމުން ދަރަނީގެ ގޮތުގައި   •

 މުވައްޒަފުންގެ ަޝކުވާއާއި ހިތްހަމަނުޖެހުން ހައްލުކުރުމަށް މަޖުބޫރުވާތީކަމަށާއި،

 ނޭޓަރަށް އަނގަބަހުން އެންގުމަށްފަހުކަމަށާއި، ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑި •

ކޭ • އަންގާފައިވާކަމަށް     ްޝޕެޓީ  ޑިވިޜަނުން  އުސޫލު  ނަގަންޖެހޭ  މުދާ  ކްރެޑިޓަށް  ގޮތާއި  ބޭނުންކުރާނެ 

ގަބޫލުކުރިނަމަވެސް ގަވާއިދު ހަދާފައިވީނަމަވެސް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޕެޓީ ކޭްޝ ލިބުން ލަސްވުމާއި ކާބޯތަކެތި 

 އި،ތަށް ކަންތައްކޮށްފައިވާނެކަމަށާލިބުން ލަސްވަމުންދާތީ ފެށުނީއްސުރެ މިގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދާތީ އެގޮ

ސައިޓަށް • ރުފިޔާ(  -/52,633  ރ.ދުވާފަރު  ތިން  ތިރީސް  ހަސަތޭކަ  ދެހާސް  )ފަންސާސް    ން ހަރަދުވު ރ. 

އެކަށީގެންވާކަމަށާއި އެއީ ޕެޓީ ކޭްޝ ލިބުން ލަސްވުމާއި ފުޑް ލިސްޓްގައިވާ ތަކެތި ލިބުން ލަސްވުމާ ގުޅިގެން  

ކޭްޝ   ޕެޓީ  ހަފްތާއަކު  ޖެހިފައިވުމުންކަމަށާއި  ރުފި-/25,000ހަރަދުކުރަން  ހާސް  )ފަންސަވީސް   ޔާ( ރ. 

ލަސްވެފައިވާކަމަށާއި، ނުލިބި  ކޭްޝ  ޕެޓީ  ހަރަދުކުރަންޖެހުމާއެކު    ހަރަދުވާއިރު  ހުރިކަންކަމަށް  ލިބޭއިރު  ދެން 

 ،ކްރެޑިޓަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ޕެޓީ ކޭްޝއިން ފޫނުބެއްދޭކަމަށާއި 

  ރ. )ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް ރުފިޔާ( -/7,397.46ސައިޓުގެ ދަރަންޏަށް އަރާފައިވާ  ނެއްލައިދޫ    ހދ. •

 ،ކޭްޝއިން ބައެއް ހަރަދު ނިންމާފައިވާކަމަށާއި ގެ ތެރެއިން ޕެޓީ 

މީހުނަށްވުރެ ގިނަ    30ދުވާފަރު ސައިޓުގައި އެހެން ސައިޓްތަކަށްވުރެ މީހުން ގިނައިން ތިބިކަމަށާއި މިގޮތުން    ރ. •

 ،މީހުން ތިބޭނެކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެހާ ވަރަށް ހަރަދުކުރަންޖެހޭކަމަށާއި



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު ޙަސަން  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/229މައްސަލަ 

                                             

 

22 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ކުރިފަހުން   • މޮބިލައިޒް  ކާބޯތަކެތި    01ސައިޓް  ލިސްޓަށް  ފުޑް  ސައިޓުގެ  ވަންދެން  މަސްދުވަސް  )އެކެއް( 

 ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާތީ މިކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކްރެޑިޓަށް މުދާނެގޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

   ކަންކަން ދު ޙަސަންގެ ސުޕަވައިޒަރު ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ބަޔާނުން ފާހަގަކުރެވޭދުވާފަރު ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް ސަޢީ ރ.

ފުޑް ލިސްޓް ނުލިބިގެން ކްރެޑިޓަށް ތަކެތި ނެގުމަށް ހުއްދައަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާނުވާކަމަށާއި   •

 އި،ކްރެޑިޓަށް ތަކެތި ނެގުމަށް ހުއްދަދީފައިނުވާކަމަށާ

ވެރިއެއްގެ    ރ. • އެއްވެސް  ބިލްތަކަކީ  ކްރެޑިޓް  ސައިޓުގެ  ހަރަދުތަކެއް  ދުވާފަރު  ކޮށްފައިވާ  ހުއްދަލިބިގެން 

 ،ނޫންކަމަށާއި

  އަދަދެއް ސައިޓްކަންތައް ބަލަމުންދާއިރު ކްރެޑިޓަށް ތަކެތި ނަގާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެވަރުގެ   •

 ،އަރާފައި އޮވެދާނެކަމަށް ފާހަގަވެފައިނުވާކަމަށާއި

 އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރުމަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި ޑިވިޜަނުން  ތަކެތި ނަގާކަމުގައިވާނަމަ އެ އޮންނަ •

 ނެރެފައިވާ މެމޯ މުވައްޒަފުންނަށް ކިޔާދީފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 ކުރެވޭ ކަންކަން ހދ.ނެއްލައިދޫ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަޢީދު ޙަސަންގެ ސުޕަވައިޒަރު މުޙައްމަދު އަރުޝަދުގެ ބަޔާނުން ފާހަގަ

 ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކްރެޑިޓަށް ތަކެތި ނެގުމަށް އެއްވެސް ހުއްދައެއް ދީފައިނުވާނެކަމަށާއި •

ފަރާތް ސައިޓުން ފޭބިއިރު ކްރެޑިޓް ބިލްތަކެއް ހުރިކަން އެނގުމުން ސުވާލުކުރުމުން އެކަންކުރީ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި  •

 ، ޕެޓީ ކޭްޝ ލަސްވެގެން ދިއުމުންކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި

  ޕެޓީ ކޭްޝ ލަސްވެގެން ތަކެތި ކްރެޑިޓަށް ތަކެތި ނެގުމުގެ ކުރިން އެކަން އަންގާފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  •

 ފަހަގަކުރެވެއެވެ.  

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިއުމަން ރިސޯސަސްއިން 



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު ޙަސަން  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/229މައްސަލަ 

                                             

 

22 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

އޮތުން   • ހަމަޖެހިފައި  އިންތިޒާމު  ކުރެވޭނެގޮތަށް  ގޮތުން  އަމަލީ  ކަންކަން  ހަމަޖައްސާއިރު  ގަވާއިދު  އުސޫލާއި 

 މުހިންމުކަން 

 ލިޔެކިޔުމުން ގެންގުޅުމުގެ މުހިންމުކަން މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަންޖެހޭ މުހިންމު މުއާމަލާތް  •

ސައިޓަށް ބޭނުންވާ ފުޑްލިސްޓުގައިވާ ތަކެތި ނުލިބި ލަސްވެގެންދާއިރު އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދާދީފައިނުވާކަން އަދި   •

 ފައިވާނުވާކަން  ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސް 

 ޕެޓީކޭްޝ ލިބުން ލަސްވާކަމަށް ގިނަ ސުވަޕައިޒަރުންގެ ބަޔާންތަކުން ފާހަގަވެފައިވާކަމަށް  •

 ހިއުމަން ރިސޯސަސްގެ ލަފާ 

.  ހިލުާފވަެފިއުވާމިއ  ެއްނުގްނަތާކ  ުކނުްފީނެގ  ަމާގެމްއަގއުިހެރ  ިޒްނމާާދުރ  ފަަދ  އިޮފަސރ   ަސއްިޓ  ެއިސްސަޓްންޓ  ުކނުްފީނެގ

  ުކނުްފިނެގ   ، ެއްނުގްނަތާކިއ  ކުނުްފީނެގ  ، ަގާވއުިދަތާކިއ  ، ާގޫނނުތާަކިއ  ަތާބާވްނޖޭެހ  އާަދުކުރުމަގިއ  ަމްސއިޫލްއަޔުތ  ަވޒާީފެގ

  ެއިއްނަކަމާކ  ަސބުަބްނ   ަފުރާވުކަޑުކުރމެުގ  ުނަވަތ   އުިހމުާލުވްނ  ަކމްަށ   ެއިއްނ   ުނވަަތ  ހިލާފުުވްނ  ަގސުްދަގިއ  ޕިޮލީސަތަކްށ 

 .  ފަާހަގުކެރެވެއެވ  ުހށަަހޅަާފއާިވަކްނ  ަވިކުކުރަމްށ   ަވޒާީފިއްނ   ަޙަސްނ  ސަޢުީދ  ަސަބުބްނ  ހިލުާފުވުމެގ

 

ިފަޔަވުޅ ެއުޅުމެގ  ިއސާްލީޙ  ިމްނަގނާޑިއ    ޚާްލީޤައ'(  2010/3: )ޕޮލިސީ ނަންބަރުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ   .14

 ؛ަވަނ ާމއާްދއްަށ ބާަލިއުރ  13ެގ  (  2011ެފުބުރަވީރ    21) '  ޕިޮލީސ

ހަާލްތަތްއ ަކާމިއ،  ެއ ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނޮކށަްފިއަވީނ ޯނިޓްސ ިދުނަމާކ ނަުލިއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނ  

ުކނުްފްނޏަށް ޮބުޑ ެގއުްލެމއް    ނުއުފުުލުމެގ ަސަބުބްނަވަނ ންަނަބުރަގިއ ުމަވްއޒުަފ ިޒްނާމ    1ާމއާްދެގ    ެއެއޮގުތްނ  

ަވަނ ަނނަްބުރަގިއ ަވޒާީފގެ ިއތަުރްށ ބެެހްއުޓުމން ަވޒީފޭާދ ަފާރތްަށ ެގއުްލނަްތެކއް    2ިލބާިދެނަކުމެގ ިބރު އުޮތާމިއ  

ަވަނ ާމއާްދެގ   23ެއނޭގިއރު، ިމީއ ަވޒާީފާއބޭެހ ާގޫނުނގެ  ިލބާިދެނަކަމްށ ެފުންނ މިފަަދިއން ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ

   ަދުށްނ ނިޯޓްސ ިދުނަމާކ ނަުލިއ ަވިކުކެރޭވ ަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ ަސަބބަުތްއަކން ެއނެގެއެވ. 

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުނަަލްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ ިލުޔްނަތުކްނ  .15



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު ޙަސަން  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/229މައްސަލަ 
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• MTCC-CPMD/C-02/2019   (30    ަސރކިއަުލރަގިއ ަސިއްޓަތަކްށ 2019ޫޖްނ )    ްކެރިޑޓްަށ މާުދ

ެނުގްނ ަމާނޮކށަްފިއާވަކން ބާަޔނޮްކށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. އިަދ ިމަކްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތ  

ީޓާމ ިހްއާސކޮށިްދުނަމށް   ައްނގަާފިއާވަކން    2019ޖަުލިއ    30ިހްއާސޮކްށ އަެފާރުތެގ ްޕޮރެޖްކޓް  ަގއި 

 ފަަހަގުކެރެވެއެވ.  

• MTCC-CMPD/C-04/2019   (18    ަސރިކއަުލރަގިއ ެފީޓޭކްޝ ަހރުަދުކެރޭވެނ  2019ޖަުލިއ )

ަތކިެތ   ަހރުަދުކެރވޭ  ެޕީޓޭކްޝ  ހިލަާފްށ  ޕިޮލީސާއ  ުކނުްފީނގެ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމއި  ހަާލްތަތްއ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

• MTCC-CDD/IM/2020/0676   (06    ސީަޢ2020ޮއަގސްްޓ ަގިއ  ގިުޅެގން  (  ާއ  ަޙަސން  ުދ 

ފުަހްނ   ެއްނމެ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ެމޯމައީކ  ެމމަޯއްށ ބުެލުމްނ މި  ިއްނަޓރންަލ  ުހށަަހޅަާފިއާވ 

ެނއަްލއޫިދ  ެދ ަސިއުޓްނ ޭފިބިއުރ ަދަރީނެގ ޮގުތަގއި މާުދ    ުދވަާފުރ ައިދ ހދ.   ަމަސްއަކްތުކިރ ރ. 

ަގާވއުިދަތކާ ހިލުާފވަެފިއާވަކަމްށ ބާަޔްނކްޮށ ެނރަެފިއާވ ެމޯމެއްއަކން ެއނޭގިއުރ،  ެނުގުމަގިއ ުއސުޫލަތާކއި  

 ިލުޔަމްށ ބާަލިއުރ،   2ިމ ެމޯމާއެއީކ ުހށަަހޅަާފިއާވ  

ަސަމީރައކީ  ަސިއްޓެގ    ެނއަްލއޫިދ  ހދ.  .1 ޭކްޝ  ިއްނ    12ޕީެޓ  ެގ    2020ޫޖން    27ޖްޫނ 

 ިލުޔެމްއަކާމިއ،  

އްިނ    2019  ްނަބުރޮނެވ  11ިއ ުހށަަހޅަާފިއާވ ިލުޔމީަކ  ުދވަާފުރެގ ްކެރިޑްޓ ބްިލްސ ޮގުތަގ  ރ.  .2

ަތެކ  2020ަޖަނަވީރ    24ެފިށެގްނ   ަނގަާފިއާވ  ަހރުަދޮކްށަގިއ  ެއނޭގ  ްއޗަށް  އަދުަދ  ަފިއާވ 

 ަގިއ ަކްނ އެނެގެއެވ.   2020ޫޖްނ    27ިމ ިލުޔްނ ަތްއޔުާރޮކށަްފިއަވީނ  ިލުޔެމްއަކާމިއ،  

ޭވްސްޓ    ަރިއބުިއނަަލްށ ހުށަހަޅަާފިއާވްޓަގިއ ަވޒާީފާއބޭެހ    2021ަބރު  ޮނެވްނ  18ަފާރުތން  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ   .16

(  2021ނެޮވްނަބުރ    17)   WAMCO-HR/MIS/2021/1541ަޝްނ ިލމިޓްެޑެގ ަނނަްބރު:  ެމޭންޖަމްންޓ ޯކަޕޭރ

ޭވސްްޓ ެމޭންޖަމންްޓ  ިއން ެފިށެގން    2021ެސްޕޓްެނބުަރ    13ިލުޔަމްށ ބުެލުމްނ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރަާތީކ  

 ުމްނ ައްނަނ ަފާރެތްއަކމްަށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގކެުރެވެއެވ. ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓްޑަގިއ ަވޒާީފ އާަދުކަރ



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު ޙަސަން  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/229މައްސަލަ 
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އަުލރަތާކ ހިލަާފށް  ުހށެަހޅަިފިއާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަސރިކ .17

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ  ައމުަލޮކށަްފ ިއާވަކްނ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފއާިވ ިލުޔްނަތުކްނާނއި 

ަބާޔުނން ެއނެގްނ އްޮތަނަމެވްސ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ހުށަަހޅަާފިއާވ އަެފާރުތެގ ތުަހީގުގ ިރޯޕޓްަށ ބުެލުމްނ،  

    ަފާރުތެގ ިހުއަމްނ ިރޯސަސްސައްށ ފަާހަގުކެރުވުނ ަކްނަތއަްތުކެގ ެތޭރަގިއ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ

ހަމަޖެހިފައި  • އިންތިޒާމު  ކުރެވޭނެގޮތަށް  ގޮތުން  އަމަލީ  ކަންކަން  ހަމަޖައްސާއިރު  ގަވާއިދު  އުސޫލާއި 

 އޮތުން މުހިންމުކަން 

ހައްލެއް   • އެކަމަށް  ލަސްވެގެންދާއިރު  ނުލިބި  ތަކެތި  ފުޑްލިސްޓުގައިވާ  ބޭނުންވާ  ސައިޓަށް 

 ހޯދާދީފައިނުވާކަން އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާނުވާކަން  

 ޕެޓީކޭްޝ ލިބުން ލަސްވާކަމަށް ގިނަ ސުވަޕައިޒަރުންގެ ބަޔާންތަކުން ފާހަގަވެފައިވާކަމަށް  •

ަކްނަކްނ ބާަޔްނކޮށަްފިއ ޮއުތމްުނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ަވިކޮގަތކްަށ ައމުަލުކުރަމށް ައނާްގ ަސރިކއަުލރ  ިމ

ަހަމޖެހަިފއި  ިއންތާިޒުމ  ުކެރޭވެނޮގުތެގ  ޮގުތްނ  ައމީަލ  ަކްނަކްނ  ަނަމެވްސ،  ިހްއާސޮކށަްފއީިވ    ުމަވްއޒުަފްނަންށ 

ުރަމްށ ައްނގަާފިއާވ ަކްނަކާމ ހިލަާފްށ ޕީެޓޭކްޝ ަހރުަދޮކްށ ްކެރިޑޓަށް  ެޕީޓކްޭޝ ަހރުަދުކ  ެންތަކަމށް ުބަރެވޭވަކާމިއ

މާުދ ަނގަާފިއާވަކްނ ެއނުގުނ ނަަމެވްސ ިމަކްނ ިމޮގތްަށ ުކަރްނޖެހަިފިއަވީނ ަސިއަޓށް ޭބންުނާވ ފްުޑ ިލްސުޓަގިއާވ  

ުބަރެވެވ ނިުލބީޭތަކަމށް  ަތެކތި  އެެހްނެވްސ  ނިުލުބާމއި  ަމްއސަަލިއަގިއުހށެަހޅަިފިއ    ެއެވ. ަތެކތި  ަމްއސަަލ    ިމވާ 

މުދާ   ްކެރިޑޓްަށ  ުކަށކީ  ޮބޑު  ެއްނެމ  ޮކށަްފިއާވ  ހިލަާފްށ  ެއްނުގްނަތކާ  ަސރިކއަުލރަގިއާވ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ 

ކޮށްފިައަވީނ  ،  ިއުރަނގަާފިއާވ މުެދެވިރޮކްށޫންނ  ެއަކްނ  ްޕޮރިކުއަމްނޓް  ުނަވަތ  ެމޭނަޖރ  ަކްނ  ްޕޮރެޖްކޓް 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

އިަދ ަމްއސަަލ    ަމްއސާަލަގިއ  އެެހްނަކުމްނ، ުހށެަހޅަިފިއާވ ިމ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނގެ 

ަފާރުތެގ   ޕިޮލީސިއސާްލީޙ  މްިނަގނާޑިއ    ޚާްލީޤައ'ަރއުްދިވ  ެއުޅުމެގ  ހިލުާފ    13ގެ  '  ިފަޔވުަޅ  ާމއާްދާއ  ވަނަ 

ައމެަލްއެގ ޮގުތަގިއ ަސރިކއަުލރަތުކަގިއ ަސރަީހޮކްށ ަބޔްާނކޮށަްފިއާވ ަބާޔްނުކުރާމ ހިލަާފްށ ުސަޕަވިއަޒރ އިަދ  

ުކންފީުނެގ ބާަލިއުރ،  ިހެމޭނތޯ  ެނގްުނ  ްކެރޑިޓްަށ  ަތކިެތ  ނަުލިއ  ެއްނުގަމކާ  ެއްނުގަމކާ  ްޕޮރިކުއަމްނޓްަށ   

ެނުގ މާުދ  ްކެރިޑޓްަށ  ުގޅަިފިއަވީނ  ައމުަލ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެއނޭގަކާމިއ،    މްަށ ހިލުާފވަެފިއާވަކްނ 



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު ޙަސަން  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/229މައްސަލަ 

                                             

 

22 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

، ިމއީ ުކނުްފީނގެ ފިައާސާއ ުގުޅނުްހިރ ަކެމްއަކުމންނިާއ، ހުށެަހޅަިފިއާވ ިލުޔނަްތުކން ެއިކ ފާިހަރަތުކްނ  ަކަމްށާވިއުރ

ަނަމެވްސ، ސީދާ ެއތެަކތި ގަނަެފިއަވީނ ަހަމެއަކނި ުކނުްފީނގެ ުމަވްއޒުަފްނެގ    ްނއްޮތަގނަެފިއާވަކން ެއނެގ  ަތެކިތ 

ްސ ަހަމެއްއ ނަެތތީ، މިފަަދ ައމުަލަތުކގެ ަސބުަބން ުކންފްުނަޏށް ެގއުްލްނ  ޭބުނން ުފއުްދަމްށަކން ެއނޭގނެ ެއްއެވ

ުބަރެވޭވ ޮއްތަކމްަށ  ިބުރ    ބަަހްއަޓއިިފަނަމ  ިއުތަރްށ  ަވޒާީފަގިއ  ަފާރްތ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލީތާއިއ،  ިލބާިދެނަކުމެގ 

  ފަާހަގުކެރުވނު   ިއްސެވ   ގަބުޫލުކެރޭވީތ،   ިލބިދެާނަކަމްށ  ެގއުްލްނަތެކްއ   ަތަންށ   ަވޒީފޭާދ  ުނވަަތ  ަފާރަތްށ  ަވޒީފޭާދ

  ުމަވްއޒަަފުކ  ުށްނަދ   ާމއާްދެގ  ަވަނ  23  ޤޫާނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  މިހަާލުތަގިއ،   ރާިޢޔްަތުކުރުމްނ،   ަސަބބަުތަކްށ

  ެއަކީށެގްނާވ   ަހަމއީަކ  ަތތީުބުގުކިރ  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ  ާވސުިލުވަމްށ  ިންނުމަމްށ  ެއ  ަވިކުކުރުމަގިއ،   ަވޒާީފިއްނ

ޙަަސްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮއްނނީާތ،   ެއނެގްނ   ކްަނަކުމްނ  ުހށެަހޅަިފިއާވ   ަހަމެއްއަކަމްށ   ަވޒާީފިއްނ  ސަޢުީދ 

  ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ( substantive fairness)   އަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  ާވްނޖޭެހުފރަިހަމ  ަވިކުކުރުމަގިއ

   . ުބަރެވެވެއެވ  ާގިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ

  އާންމު އިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،  ގާ ދުލުވެރިކަން  އަ. ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ  18

ކަތަކުގައިލަތުހާ ވާނަމަކަން    ފުރިހަމަކޮށްފައި  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ކުޑަމިނުން  އެންމެ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ނޑައެޅޭނީ، 

 ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.   HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މަ  .1 ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  އެއިރަކު  އުމުވައްޒަފުގެ  ހުރިހާ  ލޫމާތު،  ދެވެންހުރި 

 ؛ލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހުސީތަފު

ތެއްގައި  ސަތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރު ސައެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރު .2

 ؛ތު ދިނުމަށްފަހުސަ ފުރުއެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ

 ؛ކުރުމަށްފަހުހުގީގުއެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަ .3



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު ޙަސަން  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/229މައްސަލަ 
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ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެ   ތުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ަޝރު  23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .4

ތަ އެ  ހުގީގަކުރެވޭ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  މުވައްޒަފަކު  ކަށް 

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން. ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

 ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން،  2020 އޮގަސްޓު 25.މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 19

 މާއި،ގައި ތަހުގީގު ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަ  2020 އޮގަސްޓު 23 •

 މާއި، ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަޔާނެއް ނަގާފައިވާކަ 2020 އޮގަސްޓު 18 •

 13  ގެ ބަޔާންމުޙައްމަދު އަރުޝަދު ޙުސައިން ރަީޝދު އަދި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސުވަޕައިޒަރު   •

 ވެއެވެ. ން އެނގެން އޮ ނަގާފައިވާކަގައި  2020 އޮގަސްޓު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ގުޅިގެން  ންކަމާތުހުމަތުކުރެވުނުކަ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި   މައްސަލައެހެންކަމުން،  

ތެރެއިން  ރާފަ ނެގުމުގެ  ބަޔާން  އެ  ނަގައި،  ބަޔާން  ފުރުަޞތުދީފައިވާކަމާއި،  ތުގެ  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ 

  ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި   ހިންގާފައިވާކަމާ  އްހުގީގެތަ  އިދާރީ  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ

 ސަބަބު   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެ  ވަކިކޮށްފައިވާކަމާއި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެ  ޓުގައިޗި  ވަކިކުރިކަމުގެ

  އީ އިޖުރާ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތުމުން،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން

 ބުރަވެވެއެވެ.  ފައިވާކަމަށްށްއިމުކޮގާ  ދުލުވެރިކަންއަ

ވަޒީފާއިން  ރިއާޔަތްކުރާއިރު،  ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު    .  20 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަކިކުރެވިފައިވަނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އޮވެ ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ވަކިކުރުމުގައި    ،ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ  ގާ  (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީމައުޟޫ ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  

 ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވިއާހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އި

 އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު ޙަސަން  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/229މައްސަލަ 

                                             

 

22 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެހޭ  ވަ 
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

ބެލި  މައް  ،ދެންފަހެ  މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

)ދަފްތަރު ނަންބަރު    ސަޢީދު ޙަސަންރިއާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ށްދެއްކި ވާހަކަތަކަމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން  

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް  (  A061535)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    / މާލެ(  5554ރސ  

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް ސައިޓް އޮފިސަރގެ މަގާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  

ގެ )ހ(  ވަނަ މާއްދާ  22ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި އެގާނޫނުގެ    21( ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު )

ބުނާ    2ގެ   ނަންބަރުގައި  އެގާނޫނުގެ  ވަނަ  އަދި  ފުރިހަމަކުރުމެއްނެތި  )ހ(ގައި    23އިޖުރާއަތުތައް  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ގަވާއިދުތަކެއް   އުސޫލުތަކާއި  ނެގުމަށް  މުދާ  ގޮތުގައި  ދަރަނީގެ  ވުޖޫދުވެފައިނެތިސް،  ހާލަތެއް  ބަޔާންވެފައިވާ 

ސައްކަތްކޮށްފައިވާ ސައިޓްތަކުން ފޭބިއިރު ރ.  ހިލާފުވެފައިވާކަމަށާއި، އެންމެ ފަހުން މަ  ކަނޑައެޅިފައިވަނިކޮށް އެކަންކަމާ 

ރ. )ފަންސާސް ދެހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ރުފިޔާ(   -/52,633.00ދުވާފަރު ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓްގެ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި  

 ރ. )ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް-/7,397.46އަދި ހދ. ނެއްލައިދޫ ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓްގެ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި  

އާ ހިލާފަށް ދަރަންޏަށް    2019/02އަދި    2019/04ރުފިޔާ( ނުނިމި އޮތްކަމަށާއި، ޑިވިޜަން ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    ތަކެތި ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެ އިސްވެ ދެންނެވުނު ދެމާއްދާއާ ހިލާފަށް، ސަޢީދު ޙަސަން

 ގާނޫނާ ހިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި އެވަޒީފާ އަލުން އަނބުރާ ސަޢީދު  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ސަޢީދު ޙަސަން

ޙަސަންއަށް ދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮންމެ މަހެއްގެ  

ޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ މޯލްއާމްދަނީއިން ނުލިބިވާ ފައިސާގެ ބަދަލު ހޯދައިދިނުމަށް އެދި  

   ގައި،މައްސަލާމި  ހުށަހެޅި ރައްދުވާގޮތަށް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް

 ވަނަ  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  

ާމއާްދެގ ަދުށްނ ުމަވްއޒަަފކު ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ެއކީަށެގނާްވ ަސަބބްެއ ޮއެވ، ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ  

ާގިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކްނ   އަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ކޮންޓްރެާގިއުމުކަރްނޖޭެހ  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  ކްޓިންގ  މޯލްޑިވްސް 

  ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައިމައްސަލާ   މި  އަދި  ަފާރުތްނ ސިާބތޮުކށްދަީފިއާވީތ ގެ  ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްކޮމްޕެނީ  



 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކއަށްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ސަޢީދު ޙަސަން  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/229މައްސަލަ 

                                             

 

22 ގެ  22 ޞަފްޙާ      
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އެކަން    ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެ  އިމުކޮށްފައިވާކަމަށްގާ   ވެރިކަންއަދުލު  އިޖުރާއީ  އިމުކުރަންޖެހޭގާ  ވަކިކުރުމުގައި

ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ފަަދ ައުމެރްއ ިމ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ސަޢުީދ ަޙަސްނގެ   ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާތީ،

ަހަމެއްއ ެންތަކމްަށ  ާގޫނީނ  ަމްއަޗްށ ުކާރެނ  ގެ  ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ  

 ަކނަޑައަޅިއ، މި ަމްއސަަލ ިނނަްމއީިފެމެވ. 
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

                     

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

  

 


