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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/247 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021އޮކްޓޫބަރު  28 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022މޭ  24 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 މާލެ(  /02-2-105 )ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 (A053294)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

  
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން    މާލެ(  /  02-2-105. ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ)  ރައްޒާުޤއްދުމުޙައްމަދު ޢަބް މި މައްސަލައަކީ

ނަންބަރު:   ކާޑު  އޮ(  A053294އަންގައިދޭ  ޖެނެރަލްގެ  ސީނިއަރއޮޑިޓަރ  މަާޤމުގައި  ފީހުގެ  ވަޒީފާ    އޮފިސަރެއްގެ 

  ރައްޒާޤު އްއިން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މުޙައްމަދު ޢަބްދު  2021ސެޕްޓެންބަރު    23  އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން  އިޖުރާޢީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދިން 

ާޤނޫނާއި ގަވާާޤއިމުކުރުމެއްނެތި  ބޭއިން  ޚިލާފަށް  ކަމަށްވާތީޞާ އިދާ  ޢަބްދު  ،ފުން  ވަޒީފާއިން    ރައްޒާުޤއްމުޙައްމަދު 

ޑިސްމިސަލް   އަންފެއަރ  ވަކިކުރުމަކީ  ކަނޑައަޅާދިނުމަށާއި،    (Unfair dismissal)ވަކިކޮށްފައިވާ  ގޮތުގައި  އެއްގެ 
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ޢަބްދުލްރައްޒާުޤ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިންާޞފުވެރި ޢަދުލުވެރި ހަމައަކުން ނޫންކަމަށްވާތީ މުޙައްމަދު   މުޙައްމަދު 

މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، މުޙައްމަދު  ކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ  ރައްޒާަޤއްޢަބްދު

ތާރީޚުން    ރައްޒާުޤއްޢަބްދު ވަކިކުރި  މުޙައްމަދު  ފެށިގެން  ވަޒީފާއިން  ހަމައަށް  ތާރީޚާ  އިޢާދަކުރާ  އަނބުރާ  ވަޒީފާ 

ގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތަކުގެ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިންވެސް ދެވެމުންދިޔަ އުޫޞލުން ފައިސާ  ރައްޒާޤު އްޢަބްދު

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި" ކަމަށްވާތީ އެކަމަށްޓަކައި   މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްރައްޒާުޤދޫކުރުމަށާއި، 

ޢަބްދު ބަދަލު  ރައްޒާަޤށް ލިބުނު ގެއް މުޙައްމަދު  އެއްފަހަރާ    (Damages)އްލުމުގެ  އެކީ  ޙައްުޤވާ ފައިސާ  ގޮތުގައި  ގެ 

ޢަބްދުއެދި  ނަގައިދިނުމަށް   އޮފީހަށްފަރާތުން    ރައްޒާުޤގެއްމުޙައްމަދު  ޖެނެރަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ    އޮޑިޓަރ  ރައްދުވާގޮތަށް 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.   

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)ދިވެހި    (މާލެ/    02-2-105ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް  )  މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  (  A053294ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

  ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ  ވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން ގޮސްފައި  1.1

އޮފިސަރެއްގެ ތާރީޚަކީ    ،  މަާޤމުކަމަށާއި  ސީނިއަރ  އަދާކުރަންފެށި  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   29މައްސަލަ 

ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުގެ    1987އޮކްޓޫބަރު  

މަހަކު   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ރުފިޔާ)ރ  -/9,500އަސާސީ  ފަސްސަތޭކަ  ޢިނާޔަތްތަކުގެނުވަހާސް  އާއި،   ) 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޓައޮޑި
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ރ. )ދުވިސައްތަ ތިރީސްހަރުފިޔާ  -/236.67އާއި ދުވާލަކަށް  (  ރުފިޔާހަހާސް  )  ރ-/6,000ގޮތުގައި ޖުމްލަ  

  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ލިބެމުންދިޔަކަމަށްފަސްދޮޅަށް ހަތްލާރި( 

 މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ   ،ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ   1.2

ފިޔަވަޅު   އިްޞލާޙީ  މުވައްޒަފަކާމެދު  ނުވަތަ  ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން  ނޯޓިސްއެއްދިނުމެއްނެތި  އަދާކުރުމުގައި 

ށްފައިނުވާއިރު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެޅުމަށް ލާޒިމްކުރާފަދަ ޢަމަލެއް ކޮ

ސެޕްޓެންބަރު   12ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން    އިން ވަކިކޮށްފައިވަޒީފާ

ފަރާތަށް    2021 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަންބަރު ފައި  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލް                              އޮޑިޓަރ 

7-HRCE/INDIV/2021/41    ިނޯޓުގައ އެ  ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޯޓު 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިއުމަން އިންޓެބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  އޮފީހުގެ  އެ  މައްސަލައެއް  ގުޅޭ  ގްރިޓީއާއި 

ތަކަށް ސަލަ ބަލާ ވަކިގޮރިސޯސް އެންޑް އެތިކްސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި އެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއިން ބަލަމުންދާތީ، މައް 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން،    19ނިމެންދެން  ފެށިގެން    2021ސެޕްޓެންބަރު    12ވަނަ މާއްދާގެ  އިން 

އެކަމުގައި އޮފީހުން  ކަމަށާއި، މައްސަލަ ބަލާ ނިމުމުން  ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނުނުކުމެ މަޑުކޮށްލަން އަންގާ

 ވެއެވެ. ކުރެބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ނިންމާ ގޮތެއް ފަހުން އަންގާނެކަމަށް 

ާޤނޫނުގެ   1.3 )  19ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  މުވައްޒަފެއް  3ވަނަ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )

ނެތް   14ކުރެވޭނީ  ސަސްޕެންޑްކުރާނަމަ   މުއްދަތެއް  އެއްވެސް  މުއްދަތަކަށްކަމަށާއި،  ދިގުނޫން  ދުވަހަށްވުރެ 

ސަސްޕެންޑް މުވައްޒަފަކު  ފަރާތުން  ގޮތުގައި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި،  މުއްދަތު   

ޚިލާފަށް   އިޖުރާޢަތުތަކާ  ބުނާ  ާޤނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް ކަނޑައެޅުމެއްނެތިވަނީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކުރިން   ނިމުމުގެ  ބަލާ  މައްސަލަ  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިކަމަށާއި،  ވަނަ   19ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަނީ    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންވަނީ އަދަބުދީފައިކަމަށާއި،    ށްމާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޓައޮޑި
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ސެޕްޓެންބަރު   23މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ނޯޓިހެއް ދިނުމެއްނެތި  

  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކިކޮށްފައިކަމަށްވަޒީފާއިން ވަ އިން ފެށިގެން 2021

މުވައްޒަފަކު އޮފީސް ލައްޕާ ގަނޑީގައި ސިޓީއުރައެއް ނުވަތަ ފައިސާފަދަ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާ   1.4

ޢަމަލުކުރާ އެނގިފައިވާނަމަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އުޞޫލެއް  ވަކި  ނުވަތަ  ނީ  ވަކިގޮތެއް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެފަރާތަށް އެގޮތުގެމަތިންކަމަށާއި،  

އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ަޤބޫލުކުރެވުނު އެންމެ އަމާނާތްތެރިކަމާއި ނަޒާޙާތްތެރިކަމާއެކުކަމަށާއި،

އާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ތެދުވެރިކަމާއި ވަޒީފާވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ނެތްކަމަށްބުނެ   ނަޒާޙާތްތެރިކަމެއް  ސަބަބެއް  އަމާނާތްތެރިކަމާއި  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާ    21ވަނަ މާއްދާއާ    19ދެއްކުމެއްނެތި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވަކިކޮށްފައިވާއިރު   ވަޒީފާއިން  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  ޢަމަލަކީ  ޚިލާފަށްކަމަށާއި،  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު  ާޤ ގެ    2/2008ނޫނު  ާޤނޫނު(  ދިނުމެއްނެތި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ނޯޓިސް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ފަރާތުގެ ކިބައިން ކުރިން   މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ ޙާލަތެއް ނޫންކަމަށާއި،  

 ކުރެވިފައިނުވާއިރު އެފަރާތާމެދު އަޅާފައިވާ  އެއްވެސް ސުލޫކީ އުޫޞލަކާ ޚިލާފުވެގެން ަޝކުވާ ނުވަތަ ތުޙުމަތެއް

ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ  ން އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް ނޫންކަމަށާއި،  ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ އެފަރާތާމެދު އަޅަ

މުވައްޒައިޖުރާޢީ  އެހެންފަގޮތުން  ޚިލާފަށްކަމަށާއި،  ގޮތާ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅެއް  ކަމުން ކާމެދު 

ާޤއިމު ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކޮށްފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވާކަން އިބަޔާންކޮށްފަ

ަޝރުޢީ  ،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ާޤނޫނުއަސާސީއާއި 1.5

މެދުގައި   ދެފަރާތުގެ  ޚިލާފަށް،  އުޫޞލުތަކާ  ޢަދާލަތުގެ  އިދާރީ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  މުވައްޒަފުންގެ  ދާއިރާގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި،  
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އި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ ކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާޤާއިމު

ފުންކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ާޞހަމަތަކާ ޚިލާފަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ބޭއިން

ށް ސީދާގޮތެއްގައި  އެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ  ވަކިކޮށްފައިވާ ވަކިކުރުމަކީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް

ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ  

ހަމައަށް   ތާރީޚާ  އިޢާދަކުރާ  އެއްފަހަރާ  އަނބުރާ  އެކީ  ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތުގެ  މުސާރައާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ ރިޢާޔަތްކުރުމުން  ލިބެންޖެހޭކަމަށް  ފޯމަށް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެދިފައިވަނީ، .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ފަރާތް  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ވަކިކުރުމަކީ    މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާދިނުމަށާއި،    (Unfair dismissal)އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  

ނޫންކަމަށްވާތީ   ހަމައަކުން  ޢަދުލުވެރި  އިންޞާފުވެރި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތަކީވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

ނުބެލުމަށާއި،    ވަޒީފާއިން މީހެއްކަމުގައި  ފަރާތުގެ  ވަކިވެފައިވާ  ހުށަހެޅި  އަނބުރާ މައްސަލަ  ވަޒީފާ 

މައްސަލަ  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރާ ތާރީޚާ ހަމައަށް 

ފަރާތުގެ ގޮތު  ހުށަހެޅި  އެލަވަންސްތަކުގެ  އެހެނިހެން  އުޫޞލުން މުސާރައާއި  ދެވެމުންދިޔަ  ކުރިންވެސް  މީގެ  ގައި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި" ކަމަށްވާތީ ފަރާތް    މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިސާ ދޫކުރުމަށާއި،  

ފައިސާ  ގެ ގޮތުގައި ޙައްުޤވާ    (Damages)އެކަމަށްޓަކައި މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްރައްޒާަޤށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  

 އެކީ އެއްފަހަރާ ނަގައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަޒީފާއާބެހޭ  .3 ދިނުމުގުގޮތުން  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ކަންކަމަށް ނަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު  ހުށަހެޅި   ޒަރުކުރުމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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އޮފީހުގެ   3.1 ޖެނެރަލްގެ  ކްލަބުގެ  އޮޑިޓަރ  ރެކްރިއޭަޝން  ހަތަރުހާސް  -/44,399.90މުވައްޒަފުންގެ  )ސާޅީސް  ރ. 

އެތިކްސް ކޮމެޓީ  ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަރުފިޔާ ނުވަދިހަ ލާރި( ގެއްލުނު މައްސަލައެއް ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް  

ގައި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާ    2021ސެޕްޓެންބަރު    08ށާއި،  ގައި ހުށަހެޅުނުކަމަ  2021ސެޕްޓެންބަރު    08އަށް  

ނުނިކުމެ  މަސައްކަތަށް  ނިމެންދެން  ވަކިގޮތެއް  ބަލާ  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ބާވަތަށް  މައްސަލައިގެ  ގުޅިގެން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސިޓީއަކުން ގައި    2021ސެޕްޓެންބަރު   12މަޑުކުރުމަށް  

ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެތިކްސް ކޮމެޓީ އިން މައްސަލަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  

ބަޔާނެއް   އެފަރާތުގެ  ފަރާތާ ސުވާލުކޮށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި   2021ރު  ސެޕްޓެންބަ  12ތަޙްީޤުޤކުރުމުގައި 

  23މައްސަލަ ތަޙްީޤުޤކޮށް ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެތިކްސް ކޮމެޓީގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް    ނަގާފައިވާކަމަށާއި،

ވަނަ އަހަރުގެ    2020ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،    2021ސެޕްޓެންބަރު  

ކުރި ދުވަހުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރެކްރިއޭަޝން ކްލަބުގެ ތިޖޫރީގައި މާރިޗު  މަހުގެ ލޮކްޑައުން އިޢުލާން  

ވަނަ ފްލޯގައި ޕްރިންޓިންގ އޭރިއާގައި ބަހައްޓާފައި    3ހުރި ފައިސާ ގުނުމަށްޓަކައި މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން އެ އޮފީހުގެ  

އެ ނަގާފައިވާކަމަށާއި،  އެފައިސާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފައިސާއާމެދު  ދެވުނުފަހުން  ޢަމަލުކުރިގޮތްކަމަށް   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނާ ގޮތާއި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޮފީހަށް ބަޔާންދިން އެހެން ފަރާތްތަކުން ބުނާ 

ފުށޫއަރާ ގެއްލިފައިވާކަމަށް  ކަމަށާއި،  ބުނުމާ  ހުއްޓާ  އެފައިސާ  އަތުގައި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އެފަރާތުން މައްސަލަ 

ކޮމިޓީއަށް   އެތިކްސް  އެންޑް  ހިއުމަން ރިސޯސް  އޮފީހުގެ  ގައި    2021ސެޕްޓެންބަރު    12އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

ރެކްރިއޭަޝން ކްލަބުގެ ފައިސާ ގެއްލުނު މައްސަލަ   ވެސް އަމިއްލައަށް އިޢުތިރާފްވެފައިވާކަމަށާއި،ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި

ޓީއިން ބެލުމަށްފަހު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެތިކްސް ކޮމި

ސާފުކޮށް އެނގެން    ވިގޮތްވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާއިހުރެކަމަށާއި އެ ނިންމުމަށް ކޮމެޓީއިން ވާިޞލު

 އޮތްކަން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، 

ގުޅިގެން އެފަރާތުން ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވު ކަންކަން   އާމައްސަލަ  މައްސަލަ ބެލުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 3.2

ލިޔުމު ބަޔާނެއް  އެފަރާތުގެ  ދީފައިވާކަމަށާއި،  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  ފުރުަޞތުވެސް  ން ފާހަގަކުރުމުގެ 
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ނު އެހެން ފަރާތްތަކުގެ  ނަގާފައިވާކަމަށާއި، އަދި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރިކަމަށް މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވު

، މައްސަލަ  ވެފައިވާކަން އެނގޭކަމަށާއިއި އެ ބަޔާންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމެޓީގެ ނިންމުމަށް ވާޞިލުގަބަޔާންތަވެސް ނަ

ހުށަހެޅި ފަރާތަމެދު ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅި އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެފަރާތާމެދު  

އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތަކަކީ އެ މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަ  ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި،  

ޢަމަ  ފަރާތުން  މާލީގޮތުންވެސް  ހުށަހެޅި  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  ސަބަބުން  ގޮތުގެ  ލުކުރި 

ގުޅުމެއް  ގެއްލުންތަކެއްވެފައިވާކަމަށާއި،   ވަޒީފާގެ  ދެމެދު  އޮފީހާ  ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ށަހަޅަނީ ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމެއްގެ  މި ހުދަމަހައްޓައިގެން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ މިންވަރަށް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަމަށް  

އެކަމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި  މައްޗަށް ނޫންކަމަށާއި،  

ބަލާއިރު  ގޮތަށް  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  އެފަރާތުން  މައްސަލައިގައި  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ގޮތަށާއި  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ 

ފެންނަން އޮތަތީކަމަށާއި،  ރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން  ތެދުވެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އިޢާދަކުރަން ހުރަސްއަޅާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް 

ގައި އެ މަާޤމަށް ދާއިމީ    2022ޖަނަވަރީ    1އެގޮތުން  ފައިވުން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި،  އެހެން މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަނުކޮށް

އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް މީހުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި އިތުރު މަާޤމުތައް   19-މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަނުކުރެވިފައިކަމަށާއި، ކޮވިޑް

ވަޒީފާ   ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނެތްއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެވާގޮތުގެ ބޭނުން އުފެއްދުން ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަށިގެންވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށާއި،  އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަކީ  

ގެ   (Damages)ގެ ބަދަލު  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނުކަމަށްބުނާ ގެއްލުމު  އިނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލަ 

ގޮތުގައި ޙައްުޤވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމުގައި އެދިފައިވާއިރު އެފަދައިން ގެއްލުމެއް ވެފައިވާކަން  

މިންވަރެއްވެސް ސާބިތުވާނެ   ބަދަލުގެ  އެދިފައިވާ  އަދި  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،  ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ފަދަ 

ނޫންކަމުގައި    އިރުބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ބަދަލެއް  ނަގައިދެވޭނެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފަރާތުން މިއީ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޓައޮޑި
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އެދިފައިވަނީ،   .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަޒީފާ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅާދިނުމަށާއި،  ސާބިތުވާކަމަށް  ލައިގެންކަމަށް  ސަބަބަކާ  ވަކިކުރެވޭފަދަ 

ފަދައިން   އެދިފައިވާ  އެފަރާތުން  ވުޖޫދުވެފައިވާތީ  ސަބަބުތަކެއް  ހުރަސްއަޅާ  ވަޒީފާ  އިޢާދަކުރުން  އެފަރާތުގެ 

ވަޒީފާ    ާޤނޫނީއިޢާދަކޮށްދެވޭނެ   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި،  ހަމައެއްނެތްކަމަށް 

ކޮށްދޭންޖެހޭ ހަމައެއް ނެތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން  އިޢާދަ

ލިބޭނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެފަރާތަށް  ކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ  ފެށިގެން ވަޒީފާ ރުޖޫޢަ

ދެވޭނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއްނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލާ  ނަގައި

ގެ ގޮތުގައި ޙައްުޤވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް    (Damages)  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ލިބުނުކަމަށްބުނާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމުގައި އެދިފައިވާއިރު، އެފަދައިން ގެއްލުމެއް ވެފައިވާކަން ސާބިތުވާނެފަދަ އެއްވެސް ހެއްކެއް  

ޓްރަހުށަހަޅާފައި މިއީ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ  ބަދަލުގެ މިންވަރެއްވެސް  އެދިފައިވާ  އަދި  އިބިއުނަލްއިން  ނުވާކަމަށާއި، 

 ނަގައިދެވޭނެ ބަދަލެއް ނޫންކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

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

ހުށަހެޅި  ދެވުނުނަމަވެސް،  ފުރުސަތު   ހުށަހަޅާފައިމައްސަލަ  ހެއްކެއް  ޝަފަހީ  މައްސަލަ  ނުވި  ފަރާތުން  ނަމަވެސް 

ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  )އެކެއް(    01ރައްދުވި ފަރާތުން  

 ؛ހެއްކަކީ

 (A027502( )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ލެ/ މާ ގ. ޓީޒަލް) މުޙައްމަދު ޒަބީން 5.1

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާިޟރުވެ ހެކިބަސް އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.  2022އެޕްރީލް  04 މި ފަރާތުން

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

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



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޓައޮޑި
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ާޤނޫނުގެ   ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ   28އުފުލުމުގެ ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޒިންމާއެއްގެ   ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް 

ާޤނޫނުގެ   އެ  އޮތުމުން  27ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ޢަބްދުއް   ،ވަނަ  ފަރާތުން    ގެރައްޒާުޤމުޙައްމަދު 

އޮވެގެންކަން   ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި 

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ   ، ަވިކޮކްށެގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ   .7

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  ުނަވަތ އަެކީށގްެނާވ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

 (procedural fairness)ީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  އިަދ އުިޖާރ  (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  

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

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

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ   ުކްނ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރަފާރަތ

ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ އްެނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  

ުމަވްއޒަފުަކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމށް ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކށް    ، ަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތއް  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގއި  ބުެލނަްތއް  ބަަލްނޖޭެހ   ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ޯކުޓން ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ   ަތުކްނާނއި ެއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު ޤިަޟްއާޔ

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

ށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ުހ .8

ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭ ހިނދު، މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ  

ބަޔާންތަކަށާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ބެލި  ،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 
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ވާހަކަތަކަށާ ދެއްކި  ދެފަރާތުން  ހެކިބަހަށްމަޖިލީހުގައި  ހެކިންގެ  ބެލުމުން    އި  ކަންކަން  ރިޢާޔަތްކޮށް  އަންނަނިވި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ދީފައިވާ   8.1 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ނަންބަރު މައްސަލަ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ              އޮޑިޓަރ 

7-HRCE/VVL/2021/12  ( 'ް2021ސެޕްޓެންބަރު    23'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ކަމުގެ ލިޔުނ)    ްއަށް ބެލުމުނ

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 

 ފެނިފައިުވމާއިއެކު،  ސިފަ ނެތްކަން ހާމަކޮށްދޭ އަމަލެއްކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ތެދުެވރިކަމާއި، އަމާނާތްތެރިކަމުެގ  "މި އޮފީހުެގ މުަވއްޒަފުްނެގ  

ގައި ބޭއްުވުނ   2021ސެޕްޓެމްބަރ    23ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގްނާވ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެޭވނެކަމެއް ނޫންކަމަށް ާވތީ،  

 ށް ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން." ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުުވމުގައި، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ނިްނމާފައިާވތީ އެނިްނމެުވމާ އެއްޮގތަ  އެްގޒެކްޓިްވ

 މިފަދައިންނެވެ.  

މައްސަލަ  ބައްދަލުމެއްކަމަށް ގައި ބޭއްވުނު  2021ސެޕްޓެންބަރު  23ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކީ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  8.2

  2022ޖަނަވަރީ    17ނަމަވެސް، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވީހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ޗިޓުގައި  

ހުށަހަޅާފައިވާ   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހިއުމަން  ގައި  މައްސަލަ  ގެއްލުނު  ފައިސާ  ކްލަބުގެ  'ރެކްރިއޭަޝން 

ޔާރުކުރެވިފައިވާ  މި ރިޕޯޓް ތައްއަށް ބެލުމުން    ރިސޯސް އެންޑް އެތިކްސް ކޮމިޓީއިން ބެލުމަށްފަހު ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް'

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ   އޮންނަކަކަ  2021ސެޕްޓެންބަރު    22ތާރީޚުކަމަށް  އެނގެން  މި    މާއި،ން  އެހެންކަމުން 

ދީފައިވާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމުގެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީ    ށްމައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ

  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ   2022ޖަނަވަރީ    17މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ބައްދަލުވުމަކީ

މަން ރިސޯސް އެންޑް އެތިކްސް  'ރެކްރިއޭަޝން ކްލަބުގެ ފައިސާ ގެއްލުނު މައްސަލަ ހިއުގެ    2021ސެޕްޓެންބަރު    22

 ބައްދަލުވުންކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.   ކޮމިޓީއިން ބެލުމަށްފަހު ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް'
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)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2/2008މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ާޤނޫނު ނަންބަރު    އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން

ންމާފައިވާކަމަށް ން ނޯޓިސް ދިނުމަކާއިނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނި( ގެ ދަށ1ުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )  23ގެ  

 ، ަޤިޟއްޔާގައި HC-A/280/2012އްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެހިރާ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން، 

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

ަވކިކުރުމާގުޅިެގން  ހުށަހެޅުމުން  ، ަވޒީފާއިން  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ަވޒީފާއާބެހޭ  ޢަލީ  ަވޒީފާއިްނ   ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ލިއުމުަގއި  ފޮނުިވ  ފަރާތުްނ  ަވކިކުރުމަށް  ލިމިޓެޑްެގ  ޕްރައިެވޓް  މެރިން  ޕްރިސިޝަން  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު   

ރިޢާޔަތްނުކުރެޭވނެކަމާއި  އެސަބަބުތަކަށް  ލިއުމުަގއި    ، ހުށަހަޅާފައިީވނަމަެވސް  ަވކިކުރި  ަވޒީފާއިން  ސަބަބުކަމަށް  ަވކިކުރި  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފު 

ފިޔަވަ  ސަބަބު  ހުށަހަޅައިބަޔާންކޮށްފައިާވ  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ެގއްލިެގްނ    ، އި  ޙައްޤުތައް  މުަވއްޒަފުްނެގ  ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ  އެސަބަބުތަކަށް 

 ،ހިނަގއިދާނެކަމެއްކަމާއި

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ފޮުނިވ ސިޓީަގއި އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބު    ، މިމައްސަލާަގއިެވސް ބަލަްނ ޖެހޭނީ  ، އެހެންކަމުން

 "… ، އަދި އޮތްނަމަ އެއީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްތޯކަމާއި   ، ޙަޤީޤަތުަގއިެވސް އެސަބަބު އޮތްތޯއާއި ، ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު 
 

ތީ، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް  ކަނޑައަޅުއްފައިވާމި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް

ފަ  ިޞއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ތެދުވެރިކަމާއި، އަމާނާތްތެރިކަމުގެ    މެދުވެރިވެފައިވާ ސަބަބަކީ  

ފެނިފައިވުމާއިއެކު، ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، ޢަމަލެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކިބައިން  ނެތްކަން ހާމަކޮށްދޭ  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު  އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށްވާތީ،  

   ފާހަގަކުރަމެވެ.( ގެ ދަށުންކަމަށް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 23ގެ 
 

މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   8.3

އަމާނާތްތެރިކަމުގެ  ޖެ ހުންނަން ތެދުވެރިކަމާއި،  ހާމަކޮށްދޭ  ޞި ހޭ  ވަޒީފާގައި  ޢަ ފަނެތްކަން  ފެނިފައިވުމާއިއެކު،  މަލެއް 

  2021ސެޕްޓެމްބަރ   23ޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށް ވާތީ، އިތުރަށް ބެހެއް

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ގައި ބޭއްވުނު އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  އޮފީހުގެ  މައްސަލަ  ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ   HRCE/VVL/2021/12-7ނަންބަރު  ދީފައިވާ 

( ލިޔުން'  ކަމުގެ  ވަކިކުރެއްވި  ބެލުމުން  2021ސެޕްޓެންބަރު    23'ވަޒީފާއިން  އަށް  މި  (  އޮތުމުން،  އެނގެން 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޓައޮޑި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  VTR/2021/247މައްސަލަ 

                                             

 

29 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
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ފަރާތުން  މައްސަލައިގައި   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި  ނިންމުމަކަށް  'ކޮމިޓީ    ފައިވާހުށަހަޅާޢަދުލުވެރި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ    ތްއިން ފާހަގަވެފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  'ބައްދަލުވުން

ސަބަބެއް އޮތްތޯއާއި، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްނަމަ އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟއީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  

   .ވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނެކަމުގައި ދެކެމެވެޢަދުލު  ޢީއިޖުރާ

ފަރާތުން   .9 ރައްދުވި  'ރެކްރިއޭޝަން    2022ޖަނަވަރީ    17މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

ބެލުމަށްފަހު ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް'  ކްލަބުގެ ފައިސާ ގެއްލުނު މައްސަލަ ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެތިކްސް ކޮމިޓީއިން  

 - އިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

މައްސަލައަކީ    9.1 ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  މި  ބަލާއިރު  ރިޕޯޓަށް  އޮފީހުގެ  އިސްވެދެންނެވުނު  ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ 

ނުވަދިހަނުވަ ރުފިޔާ  ރ. )ސާޅީސްހަތަރުހާސް ތިން ސަތޭކަ  -/44,399.39މުވައްޒަފުންގެ ރެކްރިއޭަޝން ކްލަބުގެ  

ގައިކަން މި   2021ސެޕްޓެންބަރު    08ށާއި، މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނީ  ތިރީސްނުވަ ލާރި( ގެއްލުނު މައްސަލައެއްކަމަ

 ން އޮވެއެވެ. ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(    19)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008  މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  މި  9.2

ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް   14އިން ފެށިގެން   2021ސެޕްޓެންބަރު    12( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާގޮތަށް  3ގެ )

  ޓުވުމަށް ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުން ހުއް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް)މައްސަލައިގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން(  

ނަންބަރު   އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ފަރާތަށް  ސިޓީން  HRCE/INDIV/2021/41-7އޮޑިޓަރ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

   އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ގެ    3ގެ    5ގެ ޖަދުވަލު    3.2މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ    ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވަނީ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން    9.3

ތެދުވެރިކަމާ  ވާނީ  މަސައްކަތްކުރަން  މުވައްޒަފުންވެސް  ހުރިހާ  ގައިވާގޮތުން  ކަމަށް )ނ(  އަމާނާތްތެރިކަމާއެކުގައި  އި 

އޭރިއާއިން    ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ފަރާތްޕްރިންޓިންގ  ހުށަހެޅި  ވެރި މައްސަލަ  ފައިސާ  ނެގި  ޙަވާލުނުކޮށް    ފަރާތާއި 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޓައޮޑި
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ހޭދަކުރިކަމަށާއި،   ދުވަސް  ހުށަހެޅި  އަހަރެއްހާ  އެއްފަހަރާ ވެރިފަރާތަށް ރައްދުކޮށްފައި ނުވުމަކީ މައްސަލަ  އެފައިސާ 

ންޖެހޭ  ނަފަރާތް އެފައިސާގައި ޖެހިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ކަމެއްކަމުން މިކަމަކީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި ހުން

އަމާނާތްތެރިކަމުގެ  ތެދުވެރިކަ ހާމަކޮށްދޭ  ިޞމާއި،  ނެތްކަން  ކިބައިގައި  އޭނާގެ  އޮފީހުގެ  ފަ  މިއީ  ކަމަކަށްވުމާއި، 

ވަކިކުރުމުގެ އިންޒާރުދެވޭނެފަދަ އަޚްލާީޤ  ގައިބުނާ މުވައްޒަފުން ވަގުތުން    8ގެ    13މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު  ހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަކީ  ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވުމާއެކު، މައްސަލަ ހުށަ 

( ގައި ބުނާ 'ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ނުވަތަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )  23ާޤނޫނު( ގެ  

ވަޒީފާގައި  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމެއް ކަމަށް' ފެންނާތީ، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ބެހެއްޓުމަކީ މި މައް 

ވަނަ   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2/2008ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ކަމެއް ހިނގާފާނެ ކަމެއްކަމުން، ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ގެ    2021ސެޕްޓެންބަރު    12ޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށާއި،  ( ގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމަކާނުލައި ވ1ަމާއްދާގެ )ށ( ގެ )

، ތިރީސްއަށްހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ(ރ )-/38,399.90ނިޔަލަށް މުޙައްމަދު ޙަމްދޫންއަށް ނުދައްކާއޮތް  

އެންގުމަށް   7  ފިޔަވަޅު އަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ދެއްކުމަށް  ޙަމްދޫންއަށް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް( 

 ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. 

ކޮމިޓީގެ    9.4 އިސްވެދެންނެވުނު  ކަންކަމަށާއި،    ނިންމުމުގައިއެގޮތުން،  ފަރާތުންނާއި  ފާހަގަކުރެވުނު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، ކޮމިޓީއަށް ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުގެ 

 އް ބަލައި ދިރާސާކުރިއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންތަ

ފަރާތުން  މުޙައްމަދު   9.4.1 ގެއްލުނު    ގައި  2021ސެޕްޓެންބަރު    12  ޙަމްދޫންގެ  ފައިސާ  ކްލަބުގެ  'ރެކްރިއޭަޝން 

މުޙައްމަދު ޙަމްދޫންއަކީ  ބެލުމުން،  އަށް  މައްސަލާގައި ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެތިކްސް ކޮމިޓީއަށް ދޭ ބަޔާން'  

ލޮކްޑައުން  '  މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބެލުމުން،އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

އެފައިސާ    ރިޕޯޓް ނިންމުން ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ ގުނަން ބެލިއިރު ތިޖޫރީގައި   ނިންމާފަ އޮފީހަށް ނިކުމެ ތިޖޫރީ 
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އަޅުގަނޑަށް އެނގުނީ ލޮކްޑައުންވި ދުވަހު ޕްރިންޓިންގ އޭރިއާގައި ގުނަން ބެހެއްޓި ފައިސާ ތިޖޫރިއަށް    ނެތުމުން،

އަޅުގަ  މެވެ.ނުލެވި ދެވުނުކަ  ޕްރިންޓިންގ އޭރި  ނޑުދެން  ބެހެއްޓުނު    އާގޮސް  ޕްރިންޓިންގ އޭރިއާގައި  ބެލިއިރު 

ތިޖޫރީ  'މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،    ވެ.'ފައިސާ އާއި ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު އެތަނުގައި ނެތެ

ގިނަ   ހާޒިރުނުވެވި  އޮފީހަށް  ސަބަބުން  ލޮކްޑައުންގެ  ލޮގުނިފަހުން  ވެފައިވުމާއި،  ކްޑައުން  ދުވަސްތަކެއް 

މީހުން އޮފީހަށް އައިސް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ،   ދުވަސްވަރުގައިވެސް ފޮޅާސާފުކުރާ

ނެގި  އެފައިސާ  ަޤބޫލުކުރެވުނީ،  މީހުންކަމަ  ނަގާފައިވާނީ އަސްއަޅުގަނޑަށް  މިހާދުވަސް  އެއީ    ވެ. ށެފޮޅާސާފުކުރާ 

އެފައިސާ ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  އޮފީހުގެ  ގޮތަކަށް  ވީއިރުވެސް  އެއްވެސް  އިާޝރާތެއް  ލިބިފައި   ފެނުނުކަމުގެ 

  ކަންމިހެން ހިނގާފައިވުމުން ފައިސާ ގެއްލުނީ އަޅުގަނޑުގެ އިހުމާލުންކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވި އެއްވެސް ނެވެ.  ނެތުމުން

ތިނާ  އެކަން  ފަރާތަކަށް އެހާތަނަށް  ދައްކާ  ންގާ  މަދުވާކަމަށް  ތިން   .9044,399ޖޫރިން  ހާސް  )ސާޅީސްހަތަރު 

ރުފިޔާ  ނުވަދިހަނުވާ  ހަމަކޮށް  (  ލާރި  ނުވަދިހަ   ސަތޭކަ  ތިޖޫރީ  ތިޖޫރީއަށްލާ  ފައިސާއިން  އަމިއްލަ  އަޅުގަނޑުގެ 

އޭގެ  'ކަމާއި،  ނަބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންމިފަދައިން    '.ހިސާބުތައް ބަރާބަރަށް ނިންމަމުން ގެންދިޔައީމެވެ

ހުޅުވިގެން އަޅުގަނޑު އުޅެނިކޮށް  ނުގެ މާރިޗް މަހު ތެރޭގައި ތިޖޫރީ    (2021އަހަރެއްހާ ދުވަސްފަހުން، މިއަހަރު )

އެހިއެވެ.  ޢަބްދުއްސަމީޢު ޢަލީ، އެތަނަށް އައިސް ފައިސާތައް ލިބިއްޖެތޯ އަޅުގަނޑު ގާތު    ،އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް

އޮފިސަރ، މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާގު ޕްރިންޓިންގ އޭރިއާއިން    އަޅުގަނޑު ކޮން ފައިސާއެއްތޯ އެހުމުން، ސީނިއަރ 

އެފައިސާ ނެގީ ރައްޒާގުކަން އަޅުގަނޑަށް    ފައިސާތަކެއް ނަގައިގެން އުޅުނުކަމަށް ބުންޏެވެ. ސަމީޢު އެހެން ބުނުމުން

އާދިއްތަ ދުވަހު    ން، އެދުވަހު، ރައްޒާގަށް އަޅުގަނޑު ގުޅުމުން، ވާހަކަދައްކާލުމަށްަޤބޫލުކުރެވުނެވެ. އެކަން އެގުމު 

ވާހަކަދެއްކުމުން ރައްޒާގު ބުނެފައިވަނީ ރައްޒާގު އެފައިސާ ނެގިކަމަށާއި    އައުމަށް ބުނުމުން، އާދިއްތަ ދުވަހު ރައްޒާގާ

ރިކަމަށާއި އެއީ ކާކުކަން ހަނދާން ނެތްކަމަށެވެ.  އެފައިސާ ރެކްރިއޭަޝން ކްލަބުގެ ކޮންމެވެސް މީހަކާ ހަވާލު ކު  އަދި

)ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން  2000/-އިހުމާލުން ޙަމްދޫންއަށް ވުމުން ކޮންމެ މަހަކު   މިހާބޮޑު ގެއްލުމެއް ރައްޒާގުގެ

އަށް  ންދެން ޙަމްދޫންވަ މަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ލާރި( ހަ  ނުވަދިހަނުވަ  )ސާޅީސްހަތަރު ހާސް ތިން ސަތޭކަ  .0944.399

އަދި މިކަން ސިއްރުކޮށްލަދިނުމަށްވެސް   ފައިސާ ދައްކާ ހަލާސްކޮށްދޭނެކަމަށް އަނގަބަހުން ރައްޒާގު އެއްބަސްވިއެވެ.
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  5ތުވެދިޔަ  މިގޮތަށް އެއްބަސްވިފަހުން ވޭ'  ' މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،އޭނާ އެދުނެވެ.

ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ  މަތިން    3މަސް  އަޅުގަނޑުގެ   6,000/-ފަހަރެއްގެ  ރުފިޔާ   އޭނާ  އެކައުންޓަށް  )ހަހާސް( 

 އެނގެން އޮވެއެވެ.   ފައިވާކަންށްކޮމިފަދައިން ބަޔާން 'ކޮށްދީފައިވެއެވެ. ޓްރާންސްޕަރ

ގައި  އި 'ރެކްރިއޭަޝން ކްލަބުގެ ފައިސާ ގެއްލުނު މައްސަލަ  ގައި  2021ސެޕްޓެންބަރު    12  ފަރާތުން  ގެޒަބީންމުޙައްމަދު    9.4.2

  މެނޭޖަރެއްކަން   ޒަބީންއަކީބެލުމުން، މުޙައްމަދު  އަށް  ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެތިކްސް ކޮމިޓީއަށް ދޭ ބަޔާން'  

މުޙައްމަދު   އޮންނަކަމާއި،  ބެލުމުން،  ޒަބީން  އެނގެން  ބަޔާނަށް  މަހު   2020'ދީފައިވާ  މާރިޗް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ސީނިއަރ އޮފިސަރ    ވަނަ ފްލޯގެ ޕްރިންޓިންގ އޭރިއާއިން ފައިސާ ފެނުނު ވާހަކަ  3ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރި ދުވަހު،  

އަދި    .މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާގު އަޅުގަނޑު ގާތު ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެފައިސާ އަޅުގަނޑަށް ނުދައްކައެވެ

ފައިސާ  އެއީ   ގޮތުގައި  ލިބިފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑަށް  ނުވެއެވެ.  ބުނެފައި  ކަމެއްވެސް  ފައިސާއެއް  ކިހާ 

ރައްޒާގު ދެމީހުންނަށެވެ.  ފެނިފައިވަނީ  އާއި  ޢަލީ  ޢަބްދުއްސަމީޢު  އެސިސްޓަންޓް،  އޮފީސް  މިފަދައިން  އާއި   '

ހަވާލުކުރުމަށެވެ.   އަޅުގަނޑު ބުނީ، އެފައިސާ ވެރިފަރާތާރައްޒާގު ގާތު  '  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

 މިގޮތުން އެފައިސާ ބަހައްޓާފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކުންތޯ ބެލުމަށް ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް އަޅުގަނޑާއި ރައްޒާގާ ދެމީހުން 

ނަމަވެސް ރައްޒާގަށް  ބެލީމެވެ. ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ހުރި މޭޒުގައި ކޮން މުވައްޒަފެއްކަން އަޅުގަނޑަށް ނޭނގުނު  

ކޮންމުވައްޒަފެއްކަން ދެނެގަނެވުނެވެ. މިމުޢާމަލާތަށްފަހު ރައްޒާގާއި އަޅުގަނޑާ ބައްދަލުވި ދުވަހެއްގައި، އެފައިސާ    އެއީ

' މިފަދައިން  .ހަދާންވަނީ އެކަން ނިމިއްޖެކަމަށެވެ  ސުވާލުކުރީމެވެ. ޖަވާބުގައި ރައްޒާގު ބުނިކަމަށް   ހަވާލުކުރެވުނުތޯ

ފައިސާ ފެނިގެން ރައްޒާގު އެވާހަކަ ބުނުމުން، ފައިސާ ނެގި ތަނެއްގައި  '  ށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،ބަޔާންކޮ

އަޅުގަނޑު ގާތުގައި  ރައްޒާގު  ވާހަކަ    ބުނެފައި  ބެހެއްޓުމަށް  ފެނިފައިވާ  ފައިސާ  އައިސް  ރައްޒާގު  ނުވާނެއެވެ. 

އަޅުގަނޑަށް އެގިފައެއްނުވެއެވެ. އަދި އެއީ    ފައިސާކަން މިއަދާ ހަމަޔަށްވެސްބުނިނަމަވެސް، އެއީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ  

ގޮތުގައި އެކަން ކުރިއަށް   އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއްކަން އެނގުނުނަމަ، އެއަށްވުރެ ސީރިއަސް ކަމެއްގެ

ނުވެއެވެ.    ނޑު ގާތުގައި ބުނެފައިގެން ދާނަމެވެ. ރައްޒާގުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެފައިސާ ހުއްޓާ ގެއްލުނުކަން އަޅުގަ
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މިފަދައިން    '.ޑު ގާތުގައި ރައްޒާގު ބުނެފައި ނުވެއެވެނ ބަހައްޓާނެ، ރައްކާތެރި ތަނެއް ނެތިގެން ވެސް އަޅުގަ  ފައިސާ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ގައި  އި 'ރެކްރިއޭަޝން ކްލަބުގެ ފައިސާ ގެއްލުނު މައްސަލަ  ގައި  2021ސެޕްޓެންބަރު    12  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  9.4.3

އޮފީސް ބަންދުކުރާއިރު އާއްމު އުސޫލުން  '  ބެލުމުން،އަށް  ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެތިކްސް ކޮމިޓީއަށް ދޭ ބަޔާން'  

އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމަށް   ޑައުންއަށްމާރިޗް މަހު ލޮކް  2020އޮފީސްތެރެ އަޅުގަނޑު ބަލަމުންދިޔަ ދިއުމުގައި،  

ވަނަ ފްލޯގައި ހުންނަ ޕްރިންޓިންގ އޭރިއާ ތެރޭގައި ސިޓީއުރައަކަށްލާފައި ހުރި    3ސަރުކާރުން އެންގި ދުވަހު،  

  ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެން އެފައިސާ ނެގީމެވެ. އެސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް 

އެސިސްޓަންޓް   އޮފީސް  އަށާއި  ޒަޔާން  މުޙައްމަދު  މެނޭޖަރ،  އަޅުގަނޑުގެ  އެފައިސާ  އެއަށްފަހު  ލިޔެފައިނެތެވެ. 

އަލީއަށް ދެއްކީމެވެ. ޒަބީންއަށް އެފައިސާދެއްކުމުން ފައިސާ ނެގި ތަނުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަޅުގަނޑުގާތު    ޢަބްދުއްސަމީޢު

އިސާއެއްކަން ނޭންގޭތީ އެފައިސާ އެތަނުގައި ނުބަހައްޓައި އަޅުގަނޑު  އެއީ ކާކުގެ ފަ  ޒަބީން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް،

އިންނަ މޭޒުދަށުގައި ފައިލުމަށް އަޅުގަނޑު ބަހައްޓާފައިހުންނަ    ބެހެއްޓީ އޮފީހުގައި އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރުމަށް

ފައިސާ އެތަނުގައި  ދަށުގައެވެ.  ބާލީހުގެ  ބާއްވާފައިއޮންނަ  އަޅު  ގޮޑިމަތީގައި  ވަތްގަނޑު ބެހެއްޓީ  މޭޒުގެ  ގަނޑުގެ 

ދަށުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓީ    ތަޅުލެވެންނެތުމުގެ ސަބަބުން އެހެންމީހަކުވެސް މޭޒު ވަތްގަނޑު ހުޅުވަފާނެތީއެވެ. ބާލީހުގެ

ނަމަވެސް   ނޭންގެއެވެ.  އަޅުގަނޑަކަށް  އަދަދެއް  ހުރި  ފައިސާ  ނުވާތީ،  ފަސްސަތޭކަ(  )  500/-ގުނާފައިކަމުގައި 

ގިނައަދަދެ ބަހައްޓަންޖެހުނީ ރުފިޔާގެ  ފައިސާ  މިތަނުގައި  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  އަޅުގަނޑަށް  ހުރިކަން  ނޫޓު    އްގެ 

މިގޮތް  ނެތުމުން،  ތަޅުލެވޭތަނެއް  ބެހެއްޓޭނެ  ފައިސާ  ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  އަޅުގަނޑުގެ 

އަޅުގަނޑަށް ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބު  ރައްކާތެރިކަމަށް  ހާޒިރުވެ  ަޤބޫލުކުރެވިގެންނެވެ.  އޮފީހަށް  އުސޫލުން  އާންމު  ން 

މަތިން އެކިފަހަރު  ނަމަވެސް،  މިފައިސާގެ    މަސައްކަތްނުކުރި  ނަމަވެސް،  ހުޅުވާފައިވާނެއެވެ.  އޮފީސް  އަޅުގަނޑު 

ޕްރިންޓިންގ '  ' މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،.ނެތެވެ މަތިން އަޅުގަނޑު ފަހުން ހަނދާނެއް

  ގެ ތެރޭގައި   2021އޭރިއާގައި ހުރި ފައިސާތަކެއް ނެގިންތޯ، އެސިސްޓަންޓް އޮޑިޓަރ، މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން މާރިޗް  

އަޅުގަނޑު ގާތު އެހުމުން އެކަން ހަނދާންވެގެން އަޅުގަނޑު ފައިސާ ބެހެއްޓިތަން ބެލިއިރު އެތަނުގައި އެއްވެސް  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޓައޮޑި
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ންދިމާވިކަން ޙަމްދޫން ފިޔަވާ އޮފީހުގެ އެއްވެސް މީހަކު ގާތުގައި ނުބުނަމެވެ.  އަދި މިކަން މިހެ  .ފައިސާއެއް ނެތެވެ

ފައިސާ ގެއްލުނުކަމުގައި ވިޔަސް މިފައިސާއިން އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ބޭނުމެއް    އަޅުގަނޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ

ޕްރިންޓިންގ  'ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  .' މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާނުކުރަމެވެ. އަދި ގެއަކަށްވެސް ނުގެންދަމެވެ

  އޭރިއާއިން އަޅުގަނޑު ނެގިފައިސާ އަޅުގަނޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ގެއްލިފައިވުމުން، އެފައިސާ ގެއްލުނުކަން 

ކްލަބަށް   ރެކްރިއޭަޝން  ފައިސާކަމާއި  ކްލަބްގެ  ރެކްރިއޭަޝން  އެފައިސާއަކީ  ބުނީމެވެ.  ޙަމްދޫން  ޙަމްދޫންގާތު 

ދަށުގައި    އެއަދަދަށް ބެލުމުގެ  އަޅުގަނޑުގެ  ގެއްލުނީ  މިފައިސާ  ބުނެފައިވެއެވެ.  ޙަމްދޫން  ފައިސާދައްކައިފިކަމަށް 

އަޅުގަނޑު ޒިންމާ ނަގާނެކަމާއި އެފައިސާގެ އަދަދު ކަމުގައި އަޅުގަނޑާއި ޙަމްދޫންއާއި    ހުއްޓާކަމަށްވުމުން އެކަމުގައި

އެއްބަސްވި   ނުވަދިހަނު )  044,399.9ދެމީހުން  ސަތޭކަ  ތިން  ހާސް  ލާރި(  ވަ  ސާޅީސްހަތަރު  ނުވަދިހަ  ރުފިޔާ 

މަހަކު   ނުދެވޭނެކަމާއި،  އަޅުގަނޑަށް  ފައިސާ  )  2,000/-އެއްފަހަރާ  ޙަމްދޫނަށް  މަގުން  ރުފިޔާގެ  ދެހާސް( 

މެވެ. މިގޮތަށް  އެއްބަސްވީ  ދައްކަމުންގޮސް، ޚަލާސްކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑާއި ޙަމްދޫންއާއި ދެމީހުން އަނގަބަހުން

މަތިން    3އެއްބަސްވުމަށްފަހު،   އަޅުގަނޑު   6,000/-ފަހަރެއްގެ  އެކައުންޓަށް  ޙަމްދޫންގެ  ރުފިޔާ   )ހަހާސް( 

ގެ ފައިސާ އަދި ޓްރާންސްފަރ ނުކުރަމެވެ.    2021ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރ  

ސިއްރުކޮ  މިމުއާމަލާތް ހިނގިކަން  ނުވާނެއެވެމިގޮތަށް  ބުނެފައި  ޙަމްދޫންގާތު  މިފަދައިން   '.ށްދިނުމަށް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  (  މާލެ/    ގ. ޓީޒަލް)  މުޙައްމަދު ޒަބީންމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި    9.5

  އަޑުއެހުމުގައި   ބޭއްވުނުގައި    2022އެޕްރީލް    06  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ   (A027502ކާޑު ނަންބަރު:  

އެ    އަދާކުރަމުން،ސް  ހެކިބަ ނަގާ  ފައިސާތަކެއް  ބަހައްޓާފަހުރި  މުވައްޒަފަކު  އޮފީހުގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެ ފައިސާތައް  މުވައްޒަފާއި ހަވާލުނުކުރެވިގެން ތަޙުީޤުޤކުރުމުގެ ތެރެއިން ފެނުނު ކަންކަމަށް ބަލާ ކަނޑާލާފައިވާކަމަށާއި،  

ކަމެއް  ތަށް އައިކަމަށާއި، އެއީ ކިހާ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއެއްފެނުނު ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހެކިވެރިޔާ ގާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް ބެލުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެއީ ކާކު ނޭނގޭކަމަށާއި،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ހަވާލުކުރާނެކަމަށް އެފަރާތުން ބުނިކަމަށާއި،  ގުނުކަމަށާއި، ފައިސާ  ފައިސާއެއްކަން އެނބަހައްޓާފަހުރި  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޓައޮޑި
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އަމިއްލަ    ކުރުމަށް އަންގާފައިނުވާނޭކަމަށާއި، ގުޅިގެން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލު ފައިސާއާފަރާތަށް  

ގޮތް ހުންނަ ފަރާތަކަށްވާތީވެ ބުނާގޮތް ނުހެދުންފަދަ ކަންކަން ދިމާވާކަމަށާއި، އަދި މިކަންކަމާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ  

ހުންނާނެކަމަށާއި،   ނަޭޞޙަތްދެވިފައި  ފަރާތަށް  މުޚާހުށަހެޅި  މައްސަލަތައް މުވައްޒަފުންނާ  ޠަބުކުރުމުގައިވެސް 

އަދި   ގުޅިގެން  ދިމާވާކަމަށާއި  އެޅިކަމަށާއި،އެކަމާއި  ފިޔަވަޅެއްވެސް  ނަޭޞޙަތް   އެޗްއާރުން  އީމެއިލްއިން  އަދި 

  މަށާއި،ަޤބޫލުނުކުރެވޭކައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާްޤ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއްކަމަށް  މަދެވުނުކަމަށާއި،  

އެންމެ ފުރަތަމަ ފައިސާ ފެނިފަވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްކަމަށާއި، ދެން އޮފީހުގެ އެހެން މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ  

ޢަބްދުއްސަމީޢު ޢަލީކަމަށާއި، އެފައިސާ ފެނިފައިވަނީ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާއިންކަމަށާއި، އޭރުގަ ހެކިވެރިޔާ ހުރީ އެއްވަނަ  

ފައިސާ ފެނުނުކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމުން އޮފީހުގެ އެއްވެސް އިސްވެރިޔަކަށް ކަމަށާއި، އިގިފިލާގަ ފަން

އޮފީހުގެ ވައިބަރ ގްރޫޕްގައި ފައިސާތަކުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ޖަހާނީ ކާކުކަން  ،  އެވަގުތަކު އަންގާފައިނުވާނެކަމަށާއި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ފޮޓޯއަކާއެކު ކަމަށާއި، ކާކުކަން އެނގިއްޖެނަމަ ވައިބަރ ގްރޫޕްގަ ނުޖަހާނެ ކަމަށާއި،ނޭނގެންޏާމު 

ފަރާތުން އެ ފައިސާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ބުނުމުން އޭގެ ފަހުން އެއްވެސް އިރުާޝދެއް ދީފައިނުވާނެކަމަށާއި، ވަރަށް 

ފަހުން  މަށާއި، އާއްމު އުޞޫލުން ހަވާލުކުރާކަމަށާއި،  ރެއިން ފެންނަ ކަގިނައިން އެގޮތަށް އެއްޗެހި ގެއްލިގެން އޮފީސް ތެ

ހަވާލުކުރެވިއްޖެތޯ އެހުމުން ހަނދާންވަނީ ބުނީ އެކަންތައް ދުވަހެއްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދިމާވެގެން ފައިސާ  

ޓްސްތަކެއް  އޮފީހުގެ ހުރިހާ އެސެނިމިއްޖެކަމަށާއި، ހަމަޖެހުނު ގޮތާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރާކަމަށާއި،  

ފިޒިކަލީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތެއްކަމަށާއި، ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން އެކަންތައް ހަވާލުކޮށްފަ  

ފަރާތާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްޗެ  ހުންނަނީ  ރިޕްލޭސް  ސްހަލާކުވިޔަ  އްކަމަށާއި،  މައްސަލަ  އެއެއްޗެއް  ކުރާނީ  ވެސް 

ހާދިސާ ހިނގިދުވަހު ތިޖޫރިއާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް ހުރީ އޮފީހުގަ ކަމެއް ނޭނގޭކަމަށާއި، އަދި  ޅި ފަރާތްކަމަށާއި،  ހުށަހެ

ފައިސާތައް ގެއްލުނު ދުވަހު ރައްކާކުރާނެ ތަނެއް ނެތިގެން އެވަގުތު އޮފީހުގަ ތިބީ ކޮންބައެއްކަން ނޭނގޭކަމަށާއި،   

ބުނެފައިނުވާކަމަށާއި،   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާހަކައެއް  ސެކިއަރކޮށް  އެއްވެސް  އެންމެ  އާންމުކޮށް  އޮފީހުގަ 

ސްޓޮކް ރޫމާ، ކަބަޑު އެއްޗެހި ކަމަށާއި، ބައެއް ކަބަޑުތަކުގެ ތަޅުދަނޑިވެސް ހުންނާނެކަމަށާއި،   ހުންނާނެތަނަކީ ތިޖޫރީއާ
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ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ގެ ތަޅުދަނޑިވެސް ހުންނަނީ މައްސަލަ ފަރާތް އަތުގަ ކަމަށް  އޮފީހުގަ ތަޅުލެވޭނެ ގިނަ ތަންތަނު

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ގައި، 3.1ވަނަ ބާބުގެ  3ގެ  2017އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދު  9.6

އޮފީހުެގ މުަވއްޒަފުްނނަކީ އުޅުމާއި އަޚްލާޤީ ޮގތުން މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ  ޖެނެރަލްެގ  މުވައްޒަފުންެގ ސުލޫކީ މިންަގނޑުެގ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓަރ    3.1    

ޖެހިލު އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު،  މިނިަވންކަމާއި  ނުޖެހި،  ފަރާތަކަށް  ަވކި  އަދާކުރުމުަގއި  ޒިްނމާތައް  ޙަާވލުކުރެޭވ  ހެދުމާއި،  ންުވމެއް، ބަޔަކަށް 

 ރިކަމާއެކު މަސައްކަތުަގއު ދެމިތިބޭ ބަޔަކަށް ހެދުމެެވ.ބިރުަގތުމެއް ނެތި، އިންސާފުެވރިކަމާއި ނަޒާހާތްތެ

ރަލް އޮފީހުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު )ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް(  އޮޑިޓަރ ޖެނެ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

 އްދާގެ )ނ( ގައި ވަނަ މާ 5ގެ 

ދި އޮފީހުެގ ަވސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަންާވނީ ތެދުވެރިކަމާއެކު، އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ބެލުމެއް  މުވައްޒަފުން އޮފީހުެގ މަސައްކަތްތައް ކުރަންާވނީ، އަ  )ނ(    

 ނެތި، އޮފީހަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ޮގތުގައެެވ. 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  މީގެއިތުރުން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު    މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

 ގައި،  7.7ވަނަ ބާބުގެ  7ގެ   2017މުވައްޒަފުންގެ ަޤވާއިދު 

މުަވއްޒަ  7.7     ނުަވތަ  އޮފީހަށް  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ަވޒީފާަގއި  އޭނާ  އަދި  އެކަށީެގންުނވުމާއެކު  އަޚްލާޤު  މަސައްކަތުެގ  ށް  ފަކަ މުވައްޒަފެއްެގ 

ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ   ަވނަ   23ގެއްލުްނާވނެ ކަމެއް ކަމަށް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ކޮމިޓީެގ ލަފައާއިއެކު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެންނަަނމަ، 

  ާވ ޮގތުެގ މަތިން، ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައިެވސް އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެވިދާެނއެެވ. މާއްދާަގއި

 ވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ފައިމިފަދައިން ބަޔާންކޮށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅި އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން    9.7

އަޅާފައިވާކަން   ފިޔަވަޅު  ފަރާތުން    ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެއެފަރާތާމެދު  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ބޭނުމަށް  މައްސަލަ 

ނަމަވެސް،  ފައިވީއިތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންއިދޭ ލިޔެކިޔުއަންގަފަރާތާމެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޓައޮޑި
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ލިޔެކިޔުންތަ ގުޅުންހުރި  މައްސަލައާ  މި  ލިޔެކިޔުންތަކަކީ  މައްސަލަ  މަކަކެއްމި  މި  ސަބަބަށްޓަކައި  ބުރަނުވެވޭ  ށް 

 ނިންމުމުގައި މި ލިޔެކިޔުންތަކަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައި ނުވާނެއެވެ.

'އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    2022ފެބުރުވަރީ    01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    .89

ބަޔާނުގައި  ފައިވާ  އިއާއެކު ހުށަހަޅަ  '1-އޮފީހުން ހުށަހެޅި ޖަވާބާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބަޔާން

ފަރާތުމައްސަލަ   މަހުންމަހަށް    ންހުށަހެޅި  އަދަދު  ފައިސާގެ  ޙަމްދޫނަށް  ބަހާލައިގެން  ގެއްލުނު  ދެއްކުމަށް މުޙައްމަދު 

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  އެއްބަސްވެފައިވާކަން  ދެފަރާތުން 

ބެހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތުން  ލުމުން  ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކަށް  ހުށަހެޅި  މުޙައްމަދު ގައި    2021ޖޫން    28މައްސަލަ 

-/2,000ގައި    2021ޖުލައި    27ރ. )ދެހާސް ރުފިޔާ( ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  -/2,000ށް  ޙަމްދޫނަ

އޮންނަކަމާއި،  ރ )ދެހާސް ރުފިޔާ( ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގެން  )ދެހާސް  -/2,000ގައި    2021އެޕްރީލް    30.  ރ. 

 އެނގެން އޮވެއެވެ. ރުފިޔާ( ފޮނުވާފައިވާކަން 

ފަރާތަށް  9.9 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ނަންބަރު  މައްސަލަ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ                  ދީފައިވާ 

7-HRCE/INDIV/2021/41 (12  ުލިޔުމުގައި، 2021ސެޕްޓެންބަރ ) 

( ެގ އިންޓަރްގރިޓީއާ ުގޅޭ 8ޚިދުމަތުެގ ރިކޯޑް ކާޑު ނަންބަރު:    A053294"އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ރައްޒާުގ )އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:        

ހުށަހެޅި އެމައްސަލަ އެކޮމިޓީއިން ބަލަމުްނދާތީ، އެމައްސަލަ   ކޮމިޓީއަށް  ހިއުމަން ރިސޯސް އެްނޑް އެތިކްސް  ބަލާ މައްސަލައެއް މިއޮފީހުެގ 

އިން ފެށިެގން ަވޒީފާެގ މަސައްކަތަށް   2021ސެޕްޓެންބަރ    12ދަށުްނ،    ަވނަ މާއްދާެގ  19ަވކިޮގތަކަށް ނިމެންދެން ަވޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

 " ލެއްުވމަށް އެންީގމެެވ.ނުނުކުމެ މަޑުކޮށް

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2021އޮކްޓޫބަރު    28މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ހުށަހަޅަ ފޯމު'  ފައިވާ  އިޓްރައިބިއުނަލަށް  ހުށަހަޅާ  ''މައްސަލަ  މުއްދަތެއް  މައްސަލަ  ގައި  ފަރާތުން  ރައްދުވާ 

ކަނޑައެޅުމެއްނެތިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގައި ބުނާ އިޖުރާއާތުތަކާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ. އެހެނީ، 

ާޤނޫނުގެ   ލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެވެ.  ވަނަ މާއްދާއަކީ މުވައްޒަފުންނާމެދު އެޅޭނެ އިްޞ  19ވަޒީފާއާބެހޭ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޓައޮޑި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  VTR/2021/247މައްސަލަ 

                                             

 

29 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
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ާޤނޫނުގެ   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްއެވަނީ    19މައްސަލަ ބަލާ ނިމުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާއާބެހޭ 

މުވައްޒަފަކާ    މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،  އަދަބުދީފައެވެ. އެއީ ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރުމެވެ." 

ބެލުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ މަޤާމެއްގައި އެމުވައްޒަފަކު  އެ މައްސަލައެއް  ގުޅޭގޮތުން ހިނގަމުންދާ ތަޙްީޤެޤއްގެ ސަބަބުން  

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުން  ހުރެއްޖެނަމަ އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި  

ރުކުރުމުން ވަޒީފާދޭ  ޒަނައަށް  ަޤިޟއްޔާ   HC-A/148/2014މަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ބުރަވެވޭ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކުރެވޭފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމަށް  މިފަދައިން  ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަށް ލިބިދެވޭ    ކަމާއި، 

ވަނަ    20)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008  ާޤނޫނު ނަންބަރު  މުސާރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިނުކުރެވޭނެކަން 

މި މައްސަލައިގައި    އެނގެން އޮންނަހިނދު،ބެލުމުން    އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް   ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  55ގެ )ހ( އާއި  މާއްދާ

ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެތިކްސް  ލިޔުމުގައި  ގައި ދީފައިވާ    2021ސެޕްޓެންބަރު    12މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

އެމައްސަލަ   ހުށަހެޅި  ނިމެންދެންކޮމިޓީއަށް  ވަކިގޮތަކަށް  ބަލާ  އެމައްސަލަ  ބަލަމުންދާތީ،  މިފަދައިން     އެކޮމިޓީއިން 

ގައި ކޮށްފައިވާކަން މައްސަލަ   2021ސެޕްޓެންބަރު    22މި މައްސަލައިގެ ތަޙްީޤެޤއް    އޮތްއޮތުމުންނާއިބަޔާންކޮށްފައި  

ހުށަހަޅާފައިވާ   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  މައްސަލަ  'ރެކްރައްދުވި  ގެއްލުނު  ފައިސާ  ކްލަބުގެ  ރިއޭަޝން 

އާއި  ކޮމިޓީއިން ބެލުމަށްފަހު ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތަތީހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެތިކްސް  

ނާކުރެވިފައިވަނީ ކުތުން މަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ނު 

އޮތަތީ އެނގެން  ބުނެފައިވާކަން  ނިމެންދެންކަމަށް  ގޮތެއް  ވަކި  ގުޅިގެން  ތަޙްީޤާޤ  މައްސަލައިގައި  މައްސަލައިގެ  މި   ،

 މައްސަލައިގެ އިދާރީ ތަޙްީޤަޤށްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  ކުތުން މަނާކުރެވިފައިވަނީ ވަޒީފާއަށް ނުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އިސްވެދެންނެވު 10

 substantive)ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

fairness)  ،ުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ާޤއިމްކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރ 
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 substantive)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާދޭފަރާތުން 10.1

fairness) ީ؛ ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ 

ަވޒާީފިއްނ .1 ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ުމަވއްޒަަފުކ    ަވޒީފޭާދ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް 

 ؛ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ

ުއްނުސރަުތްއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަފާރުތން   .3 ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

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

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު   10.2

 ކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 23

]ނޯޓީހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭާނެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ، އޭާނެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު  

ކީ، އެކަށީެގްނާވ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް އޭނާ ަވޒީފާަގއި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަ،  އެކަށީެގން ނުވުމާއެކު

 ަވޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެްނނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ 

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

އްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގންުނާވކަމަށް ]މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބުނެފައިާވ ޮގތުެގމަތިން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްެގ މަސަ

 ބެލެޭވނީ އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 
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ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް   (1)

 ؛ފެނުން

 ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން.[  (2)

މަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  މި ޢިބާރާތުންނެވެ. އަދި ނޯޓިހެއް ދިނު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ  23ާޤނޫނުގެ  

  )އިސްމާޢީލް  SC-A/27/2014ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   ޙާލަތްތައް

ލިމިޓެޑް(   މަސްޢޫދު  ކޯޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ަޝރީޢަތް  ވ.  ަޤިޟއްޔާގެ 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ަގއި ަވނަ    23]ނޯޓިސްނުދީ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނީ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

ބުނެފައިާވ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާލަތެއްަގއެެވ.  

 އެއީ: 

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

އަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ދިނުމެއްެނތި    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ނޯޓިސް  މުަވއްޒަފަކު  އަމަލެއްެގ ސަބަބުން  އެ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހިނގައިދާެނއެެވ.    23ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  

ން ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވީނ ަވނަ މާއްދާެގ ދަށު  23ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

ކަމަށް ާވނަމައެެވ. އެ އަމަލީ   (gross misconduct)މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  

ބޮ ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ  ަވކިކުރުން  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިުނމެއްނެތި  އަލަމެއްކަމަށް ނޯޓިސް  ޣައިރުސުލޫކީ  ޑު 

ބެލެޭވީނ، މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮްނނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންަވރުެގ  

ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ 1ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވނަމައެެވ. މުވައްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ ) ( ދެ 

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި 2ބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )އެއް 

ދެމެދުަގއި އޮްނނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުަގއި ހިމެނޭ އެްނމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި އޮންަނންޖެހޭ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޓައޮޑި
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( އެ ކަމަކީ އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް  3އްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ެގ

އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ުނަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، އެ އަމަލަކީ 

 ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާެނއެެވ.[   ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަެވދާނޭ

 މި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

ަވަނ ަފްނގިފާިލަގއި   3ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ެއްނމާެހ ަކްނަކަމްށ ރާިޢޔްަތޮކށް ބުެލުމްނ، ޮއިޑަޓރ ެޖެނރްަލެގ އޮފުީހެގ  10.3

ެފިނެގން   ަފާރަތށް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަފިއާސަތެކްއ  ލަާފއުިހިރ  ިސީޓުއަރައަކށް  ޭއިރާއަގއި  ްޕިރނިްޓްނގ  ުހްނަނ 

، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތކީ  ެއނެގން ޮއްނަނަކާމިއ   ުބނަެފިއާވކްަނެހޅި ަފާރުތން  އަެފިއާސަތްއ ެނިގަކމަށް ަމްއސަަލ ުހަށ

ިމ   ަފާރެތްއޫންނަކްނ  ިޒްނާމ އާަދުކަރްނޖޭެހ  ަކްނަކްނ ބެލެެހްއުޓުމެގ  ުގޭޅ  ަފިއާސާއިއ  ެޖެނރްަލެގ އޮފުީހެގ  ޮއިޑަޓރ 

ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރުތްނ ަނގަާފިއވާ  ަނަކާމިއ،  ަމްއސަަލިއަގިއ ުހށެަހޅަިފިއާވ ިލެޔިކުޔްނަތކްަށ ބުެލުމްނ ެއނެގން ޮއްނ

ޮކްނ ަފާރަތުކްނ ބަަހްއޓަާފއުިހިރ ަފިއާސަތެކްއަކާމިއ ެއީއ ކާިހ ޢަދެަދްއެގ ަފިއާސަތެކްއަކެމްއ ަމްއސަަލ    ަފިއާސަތަކީކ

ެއނުގ އަެފާރަތށް  ަފިއާސަތެކްއަކން  ޢަދެަދްއެގ  ގަިނ  ެއީއ  ަނަމެވސް  ޭނނޭގަކާމއި،  ަފާރތަށް  ުނަކމަށް  ުހށެަހިޅ 

'ިމ    މަުޙްއމުަދ ޒީަބން ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް ދަީފިއާވ ެހިކބުަހަގިއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ އެނެގން އްޮނނިަހނުދ، 

އޮފުީހެގ ުހރާިހ ެއްސްޓަތެކްއ ިފިޒކީަލ ބެލެެހްއުޓުމެގ ަމސްޢިޫލްއަޔަތީކ ައސުްލ ުޔިންޓގެ ަމަސްއަކތްެއ. ުޔިންޓެގ ެތެރިއން  

ވުާލޮކށަްފ ުހްނަނނީ ަރްއާޒްޤާއ ިއނޭގޯތ. އެެހްނީވަމ ަރްއާޒްޤ ިއނޭގޯތ ބަލަަހްއާޓީނ ެއްއެޗްއ ހާަލުކިވަޔސް  ެއަކްނަތްއ ަޙ

މިފަަދިއްނ   ޭލްސެވްސ ުކާރީޖ ަރްއާޒްޤ. ެދްނ ައުޅަގނަޑްށ ެއ ހާަލުކވަެފ ުހިރަކްނ ައްނާގީނެވްސ ަރްއާޒްޤ" ޭއިތ ިރްޕ

ޮއ  ާވަކްނަބާޔްނކޮށަްފިއ ިލެޔިކުޔްނަތ ިމ    ްނަނަކާމިއ، ެއނެގްނ  ުހށެަހޅަިފިއާވ  ބުެލުމްނަމްއސަަލިއަގިއ  މަުޙްއމުަދ    ކްަށ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ެފުނނު    ަބާޔނޮްކށަްފިއ ޮއތީަތ، ުތެގ ްސަޕަވިއަޒުރަކަމްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަޒީބްނައީކ  

ަފިއާވަކްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލިއެގ  ަފިއާސަތްއ އަެފާރަތްށ ެފުނުނކްަނ ުމަޙްއމުަދ ަޒީބްނއްަށ ައްނާގ 

ަބާޔުންނާނއި   ދަީފިއާވ  ަތްޙީޤަޤްށ  ަމްއސަަލިއެގ  ަފާރތްުނ  ަޒބްީނެގ  ުމަޙްއމުަދ  ބާަޔުންނނިާއ،  ދަީފިއާވ  ަތްޙީޤަޤްށ 

ފައިސާތައް ފެނުނު  ހުށަހެޅި ފަރާތުން    މައްސަލަ  ، ތުުމްނަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް ދަީފިއާވ ެހިކބުަހްނ އެނެގްނ ޮއ 

މެނޭޖްމަންޓަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި  ހާދިސާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ  ކަމާބެހޭ  މިންވަރަށް  ބުރަވެވޭއަންގަންޖެހޭ  ކަމާއި، ވާކަމަށް 
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ުފޭޓޖް    ަތްއމަިފިއާސ ީސީސީޓީވ  ޒީަބްނާއއުެކ  ުމަޙްއމުަދ  ޭބުނމްަށ  ެދެނގުަތުމެގ  ަފާރަތުކނޯްތ  ޮކްނ  ބަަހްއޓަާފިއަވނީ 

ަގިއ ވަޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަލްަށ ުހށަހަޅަާފިއާވ ަބާޔުންނާނއި    2022ާމިރުޗ    01ބިެލަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ  

ަތ ަމްއސަަލިއެގ  ަފާރުތން  ަޒީބްނެގ  ަވޒާީފާއބެހޭ  ުމަޙްއމުަދ  ަޒީބްނ  ުމަޙްއމަދު  ަބާޔުންނާނިއ  ދަީފިއާވ  ްޙީޤަޤްށ 

ެއނެގން   ެހކިބުަހްނ  ދަީފިއާވ  ބަަހްއޓަާފއުިހިރ    ޮއްނަކާމިއ، ްޓަރިއިބުއނަަލށް  ަފރަާތުކްނ  ޮކްނ  ަފިއާސައީކ  ެއ 

ުމަޙްއމުަދ ަޒީބްނެގ  ަފިއާސަތެކްއަކްނ ީސީސީޓީވ ފޭުޓްޖ ބުެލަމށްފުަހ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ެދެނަގެނުވުނަކަމ  ށް 

އޮފުީހެގ   ެގުނވަަތ ޮއިޑަޓރ ެޖެނރްަލ  ްއޮގެތަރްއާކެތިރ  މަިފިއާސަތާކމުެދ ަޢމުަލުކާރެނ  ްނަނަކާމއި،  ެހިކބުަހްނ ެއނެގްނ ޮއ

ކޮށަްފިއ ަމަސްއކެަތްއ  ެއްއެވްސ  ަޒީބްނ  މަުޙްއމުަދ  ނަިޔުތަގިއ  ބުެލުމެގ  ޫނނޯްތ  ުނަވަތ  ުނަވަތ  ުނާވަކްނ  ަފިއާސޯތ 

  ުނ ަމްއސަަލިއަގިއަފިއާސަތއް ެގއުްލ   ަތީތ ެއނެގްނ ޮއ ިއްސވެެދްނެނުވުނ ެހިކބުަހްނާނއި ަތްޙީޤަޤށް ދަީފިއާވ ަބާޔނަްތުކން  

ަޒީބްނ   ަޙިއިޞްއަޔުތްނ  ަމްއަސުމަޙްއމުަދ  ިއސަްފާރެތްއގެ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ުފރަިހަމ  ޒްިނާމ    ެގއަެފާރުތަލ  ެއްނެމ 

ަނަމެވްސ  އާަދޮކށަްފިއުނާވަކްނޮގުތަގިއ   ޮއެވެއެވ.  ެއނެގން  ގެޮތްއަގިއ  ަޒީބްނ  ފުާޅަކްނޮބުޑ    އަެފާރުތެގ   ުމަޙްއމުަދ 

ިޒްނާމިއްނ    ްނ އަދުާކަރްނޖޭެހއާަދުނުކުރަމީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އަެފރުާތިލްއަޔުތ ެއްނެމ ުފރަިހަމ ޮގުތަގިއ  ޫއްޞަމ

 އްޮތ ުޙްއޖެަތްއ ންޫނަކަމްށ ުބަރެވވިޭހނުދ،    ަމްށަބރަީޢުވ

ަމްއސަަލ    ަމްށފިައުނާވަކޮކްށުއޞެޫލްއ ާޤިއުމްއަސ  ާޚވިަކ  ެފނަްނ ަތެކްއާޗިއމުެދ ަޢމުަލުކާރެނ  ަވޒާީފ އާަދުކާރ ާމަޙއުުލަގިއ  

ަތކީެތެގ  ެއީކ  ތެަކްއާޗމުެދ ަޢމުަލުކަރުމްނ ައްނނަ ުއޞަޫލެފްނަނ    ިއްނމިފަަދނަަމެވްސ،  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަބާޔްނުކިރ

ްގޫރުޕަގ ަވިއަބރ  އޮފުީހެގ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ    ިއމަޢޫުލާމުތ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެއނެގްނ  ިލުޔްނަކަމްށ 

ާރުތގެ  އަެފޮކށަްފިއުނާވަކްނ  މިފަަދިއްނ ަޢމުަލއަެފާރުތްނ    ާކމުެދްށ ެފުނުނ ަފިއސަާތަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތ  ްނނިަހނުދ، ޮއ

ޮއްނަނަކާމއި، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް ެފުނުނ ަފިއާސަތްއ އަެފިއާސަތުކގެ ެވރަިފާރަތށް ަރއުްދުކުރަމށް    ބުަހްނ ެއނެގްނ 

 (Good Faith)ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ެހޮޔ ިނޔާަތމުެދ  މިކަމުގައި    ުނުވަމީކެއަކީށެގްނާވ ަމަސްއަކެތްއ ކޮށްފިައ

ަކެމްއަކަމ އުފޭެދ  ުބަރެވޭވުސވުާލ  ަފާރަކާމިއ،  ްށ  ުހށެަހިޅ  ެފުނުނަމްއސަަލ  އަެފާރުތްނ  ަފިއސަާތާކމުެދ    ަތށް 

ަރްއާކެތިރކާަމިއ   ަޢމުަލުކަޢމަަލުކިރޮގަތްށުވެރ  ަހަމަތުކން  ެރޭވެނަކަމްށ  ައާމާނތެްތިރަކާމެއުކ  އިނާްސެންއެގ  ސަަބުބެވިރ 

   ިހނުދ، ަވަށިއެގނާްވ ަކްނަކަމށް ރާިޢަޔްތކްޮށ ުބަރެވޭވިވްސާނ ަމްއސަަލިއެގ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޓައޮޑި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  VTR/2021/247މައްސަލަ 
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ުފރަިހަމޮގުތަގިއ އާަދުނުކުރުމެގ ަސަބުބން ިގަނ ޢަދެަދްއެގ ަފިއާސަތެކްއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އާަދކަުރްނޖޭެހ ިޒްނާމ  

ޢަމަލަކީ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމްތަކާ އަސާސީ ގޮތުން ނުވަތަ ން ކޮށްފައިވާ މި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުެގއްލަިފިއުވުމްނ،  

، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު )ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް( އިތީއާށް ބުރަވެވޭސީދާގޮތުން ޚިލާފު ޢަމަލެއްކަމަ

އޮފީހުގެ    5ގެ   އަދި  ކުރަންވާނީ،  މަސައްކަތްތައް  އޮފީހުގެ  މުވައްޒަފުން  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ނ(  މައްދާގެ  ވަނަ 

ހަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި  ތެދުވެރިކަމާއެކު، އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ބެލުމެއް ނެތި، އޮފީވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ  

އޮންނަ  ކަމަށްގޮތުގައި އެނގެން  ފެނިފައިވަނީ    ހިނދު،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ފައިސާތައް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރ ޖެނެރަލްގެ  ޓަތެރެއިންކަމަށް ވުމާއެކު، އެފައިސާތަކަކީ އޮޑިރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ  ޓަ އޮޑި  އެފަރާތް މަސައްކަތްކުރި

ވުމުގެ  ކަފައިސާތަކައޮފީހުގެ   އޮތްށް  ބުރަވެވޭފުރުަޞތު  އެނގޭނެކަމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިނދު، ކަމަށް 

އެ ފައިސާތަކަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފައިސާތޯ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެފައިސާތައް ނަގާފައިވާތީއާއި،

މަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމުގެ ބޭނު

ބޭނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ގެއެފައިސާތައް ބެހެއްޓި ފަރާތަށް ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ރައްދުކުރުމު  ފަދައިން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ފައިސާތަކާމެދު  އެ  ،ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީއެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް  ފަރާތުން  

ކު  ތެދުވެރިކަމާއެވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނާ    5މިންގަނޑުގެ    އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސުލޫކީ  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ

ރިޢާޔަތްކޮށް   ބުރަވެވޭތީ،ޚިލާފަށްކަމަށް  ކަނޑައެޅިގެން    ރުމާތްކުމަސައްކަ ކަންކަމަށް  އެންމެހާ   އިސްވެދެންނެވުނު 

މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައި އޮންނަ ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މި ޢަމަލުގެ ސަބަބުން  

އަ އަދި  އިތުބާރު  އޮންނަންޖެހޭ  ދެމެދުގައި  ފަރާތުގެ  ދެ  ސިފަކަމަށްވާ  މައިގަނޑު  އެންމެ  މާނާތްތެރިކަން  ހިމެނޭ 

 ސާބިތުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.   (Balance of probabilities)މަދަނީ މިންގަނޑުން  ގެއްލިފައިވާކަމަށް

  ާޤނޫނު   ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،   ނުކުތާތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  10.5

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

ވަނަ   7ގެ    2017އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދު  އި،  އޮވެގެންކަމާ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޓައޮޑި
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 ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީ،ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމުގައި    7.7ބާބުގެ  

 ށްފައިވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. ާޤއިމުކޮ (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

ޢަދުލުވެރިކަން   11 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (procedural fairness)މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،   11.1

ނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި  ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އަންނަ

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

ހުރިހާ   .1 ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،  ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ 

 ؛ތުން ދިނުމަށްފަހުތަފުޞީލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާ

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

 ؛އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛ފަހުއެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށް  .3

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

މުވައްޒަފަކު   އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ 

 އިވުން. ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފަ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

ެގއުްލުނ ަމްއސަަލ    ަތްއެރްކިރޭއަޝްނ ކަްލުބެގ ަފިއާސ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ   11.2

ބެަހއް  ަޝކާުވާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރުތެގ    ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ެއްނޑް ެއިތކްްސ ޮކިމީޓއްަށ ހުށެަހުޅުނ

  2021ެސޕެްޓްނަބުރ    12ެގ ބާަޔެންއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތހުޯދަމށްފުަހަގިއަކްނ ެއނެގްނ އެޮވެއެވ. ެއޮގުތްނ،  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޓައޮޑި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  VTR/2021/247މައްސަލަ 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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 ދިފާޢުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ަގިއ ަނގަާފިއާވަކްނ ުހށެަހޅަިފވާ ިލެޔިކުޔްނަތުކން ެއނެގން ޮއްނނަަކާމިއ، 

ަފރަާތށް ަޖާވބާުދީރުވަމްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަބޔަާނީކ    ެއ  ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުަޞތު އެފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާއިރު،

ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް  ަމްށ ުބަރެވޭވީތާއިއ،  ެދުވުނ ުފުރަޞުތަގިއ ދަީފިއާވ ަބާޔެންއަކ

ެއނެގން އުޮތުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފރުާތެގ ަމްއޗްަށ    ާރުތގެ ަބޔާންެއ ެނުގަމށްފުަހަކްނ ަފެއިންނމަާފިއަވީނ  

 ެއެވ.  ތުުހަމުތުކެރުވުނ ަކމާ ުގިޅެގްނ ެއަކީށެގްނާވ ިމްނަވރްަށ އާިދީރ ަތުޙީޤެޤްއ ިހްނގަާފިއާވަކަމްށ ުބރެަވެވ

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، 11.3 ކަންތައްތަކަށް  ފާހަގަކުރެވުނު  މައްސަލަ   އިސްވެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އިޖުރާއީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

 ެއެވ. ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމށް ބަުރެވެވ  ަމްއސަަލ  (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

ބަލައި   12 ގޮތަށް  ހިނގާފައިވާ  ކަން  މައްސަލައިގައި  ބަޔާންކުމި  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އިސްވެ  ނުކުތާތަކަށް  ރެވުނު 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރައްދުވި  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް މި މައްސަލަ  

 މައްޗަށް ކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.   ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  އޮޑިޓަރ

 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  

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

މުޙައްމަދު  ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ށާއި، ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަ

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    މާލެ(  /  02-2-105ންބަރު  ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަ)  ރައްޒާުޤއްޢަބްދު

A053294  )  ިމަާޤމުގައ އޮފިސަރެއްގެ  ސީނިއަރ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ދަނިކޮށް،އޮޑިޓަރ  އަދާކުރަމުން   23  ވަޒީފާ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ރައްޒާުޤއް އިން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މުޙައްމަދު ޢަބްދު  2021ސެޕްޓެންބަރު  

އިދާ  ވަޒީފާދިން ފަރާތުން ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި ާޤނޫނާ ގަވާ

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ވަކިކުރުމަކީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް    ރައްޒާުޤއްފުން ކަމަށްވާތީ މުޙައްމަދު ޢަބްދުާޞޚިލާފަށް ބޭއިން



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޓައޮޑި
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  VTR/2021/247މައްސަލަ 
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(Unfair dismissal)  ުވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ރައްޒާުޤއްއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާދިނުމަށާއި، މުޙައްމަދު ޢަބްދ

ފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި  ކީ ވަޒީ ރައްޒާަޤއްއިންޞާފުވެރި ޢަދުލުވެރި ހަމައަކުން ނޫންކަމަށްވާތީ މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން    ރައްޒާުޤއްނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ތަކުގެ ގޮތުގައި  ގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްރައްޒާުޤއްވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރާ ތާރީޚާ ހަމައަށް މުޙައްމަދު ޢަބްދު 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ރައްޒާުޤއް މީގެ ކުރިންވެސް ދެވެމުންދިޔަ އުޞޫލުން ފައިސާ ދޫކުރުމަށާއި، މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 (Damages)ރައްޒާަޤށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  އް"ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި" ކަމަށްވާތީ އެކަމަށްޓަކައި މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ގޮތު އެއްފަހަރާ  ގެ  އެކީ  ފައިސާ  ޙައްުޤވާ  ޢަބްދު އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  ގައި  އޮޑިޓަރ ފަރާތުން  ރައްޒާުޤގެ  އްމުޙައްމަދު 

 މައްސަލައިގައި،ހުށަހެޅި މި ރައްދުވާގޮތަށް ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

ޢަބްދުއްރައްޒާުޤ މުޙައްމަދު  ހުށަހެޅި  ާޤނޫނު    މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  )ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ނަންބަރު  ވަޒީފާއިން 

އޮޑިޓަރ    ންއި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެ، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަވަނަ މާއްދާގަ   23ާޤނުނު( ގެ  

ވަޒީފާއިން    ޢަބްދުއްރައްޒާުޤމުޙައްމަދު  މި މައްސަލައިގައި    އާއި،ކަމަށް ބުރަވެވޭތީސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާ  ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ޢަދުލުވެރިކަ   ވަކިކުރުމުގައި  ާޤއިމުކޮމާއި  މައުޫޟޢީ  ޢަދުލުވެރިކަން  ބުރަވެވޭތީ،    ށްފައިވާކަމަށްއިޖުރާއީ 

އްޗަށް މަ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެމައްސަލަ ރައްދުވި  ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް  މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާުޤގެ  

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ކަނޑައަޅައި،  ށްތްކަމަ ކުރާނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެ

 1443 ޝައްވާލް 23
 2022މޭ  24

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 
         

  

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

 މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ                                               


