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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/123 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022މޭ  18 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ނޮވެންބަރު  16 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 / މާލެ  12875ޚުނައިސް އިބްރާހީމް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A141614)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-846/2008)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ، ޚުނައިސް އިބްރާހީމް  12875މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ  މި މައްސަލައަކީ  

ނަންބަރު:   ވަޒީފާ  (  A141614ކާޑު  އޮފިސަރެއްގެ  ކްލިއަރެންސް  އެސިސްޓަންޓް  ލިމިޓެޑުގައި  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް 

އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ އެހެން މުވައްޒަފަކު އެމް.ޕީ.އެލްގެ ކްލިއަރެންސް ގްރައުންޑުގައި  

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް   ،ޔާން ނެގުމަށްފަހުހުރި ނަޓް ޕެކެޓަކުން ނަޓު ނެގިކަމަށްބުނެ ޚުނައިސް އިބްރާހީމްގެ ބަ
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ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ޚުނައިސް އިބްރާހީމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޚުނައިސް އިބްރާހީމާ ނުވެސް ބެހޭކަމެއްގައި  

ނުޙައްުޤން އިބްރާހީމްގެ  އަދި  ޚުނައިސް  ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ،  ާޤނޫނާ  އަލުން    ވަޒީފާއާބެހޭ  ކޮށްދިނުމަށާއި، އިޢާދަވަޒީފާ 

އަދި  ކޮށްދިނުމަށާއި،  އިޢާދަޚުނައިސް އިބްރާހީމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އަލުން  

ތްތަކާމެދު ާޤނޫނީ ފިޔަވަޅު  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ޚުނައިސް އިބްރާހީމްގެ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާ

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2022މޭ    18މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް    ޚުނައިސް އިބްރާހީމްއެދި  އަޅައިދިނުމަށް  

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ހުށަހެޅި   .1 ރސ  މައްސަލަ  ނަންބަރު  ދަފްތަރު.   / އިބްރާހީމް  12875މާލެ  ޚުނައިސް  ރައްޔިތެއްކަން  ،  )ދިވެހި 

ބުކުރެވޭ  ޠަ)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާ  (A141614އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ކަންކަމަށް   ފަރާތް( ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގައި    2017މާރިޗު    01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ    ،ނަޒަރުކުރުމުން

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެއްކަމަށާއި، މައް

  ގެގޮސްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ކްލިއަރެންސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ކްލިއަރެންސް އޮފިސަރު

ގޮތުގައި   މުސާރައިގެ  މަާޤމުގެ  އެ  އަށްޑި-/5,380މަޤާމުކަމަށާއި،  ތިންސަތޭކަ  )ފަސްހާސް  އާއި  ރ.  ރުފިޔާ(  ހަ 

ގޮތުގައި   ހުށަހެޅި  -/9,620ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މައްސަލަ  ލިބެމުންދިޔަކަމަށް  ރުފިޔާ(  ވިހި  ހަސަތޭކަ  )ނުވަހާސް  ރ. 

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގޮތުގައި  ފަރާތް" ގެ  ރައްދުވި  )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް    ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 1.1

ފަރާތް(ޠަމުޚާ ރައްދުވާގޮތަށް    ބުކުރެވޭ  ،  އަސާސަކީ  ހުށަހެޅުމުގެ   ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭއަށް 

އެމް މަސައްކަތްކުރާ  ފަރާތާއެކު  ހުށަހެޅި  ޢަބްދު.ޕީ.މައްސަލަ  މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ  އެހެން  ޢަލީ هللا އެލްގެ 
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  މުން ޓް ޕެކެޓެއް ނެގިތޯ ބަލަން ޑިސިޕްލީނަރީ ކޮމިޓީއަށް ގެންދިޔުނަ  އި ހުރިލްގެ ކްލިއަރެންސް ގޯޑައުންގައެމްޕީއެ

އޭގެ     ބުނެފައިވަނިކޮށް،ޓެއް ނަގަނިކޮށް ނުފެންނަކަމަށްޢަލީ ނަޓް ޕެކެهللا މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޢަބްދު

ކިކުރި  އާރު ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ގެންގޮސް ވަޒީފާއިން ވަ.ގައި އެޗް  2022ފެބުރުއަރީ    21ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން  

 މުންކަމަށް އެފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ޗިޓު ޙަވާލުކުރު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ  ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ .2

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ  އެ ވަޒީފާ އަލުން އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި އަދި    ،ޚިލާފަށް ނުޙައްުޤން ކަމަށްވާތީ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށް  އަދި  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އަލުން އިޢާދަ ކޮށްދިނުމަށާއި  

އަޅައިދިނު ފިޔަވަޅު  ާޤނޫނީ  ފަރާތްތަކާމެދު  ވަކިކުރި  ބެލުމުން   މަށްކަންވަޒީފާއިން  އަށް  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ 

   އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ވަޒީފާއާބެހޭ   .3 ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ނަޒަރުކުރުމުން ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި   ، ޓްރައިބިއުނަލަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ވަނީ ވައްކަން ކޮށްގެންކަމަށާއި،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި

ފަރާތުން ވައްކަން ކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ގުދަނުގައި ކުލިއާރ ކުރުމަށް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވައްކަން ކޮށްގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މައްސަލައިގައި ށާއި،  ހުރި މުދަލުންކަމައްޓިފައިބެހެ

ވަނަ ދުވަހު ކުންފުނީގެ ސެކިއުރިޓީ ސޭފްޓީ އެންޑް    2021ޑިސެންބަރު    06ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު،  

ނިޒާރު އިބްރާހީމް  މުވައްޒަފު  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  ކެމެރާއިން    ނުގައިގުދަ،  އެމެޖެންސީ ސަރވިސާސް  ހަރުކޮށްފައިވާ 

ޢަލީގެ ހަރަކާތުން ަޝއްކު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް  هللا އެކު އެވަގުތު ގުދަނުގައި ހުރި ޢަބްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި

ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެ ތަނަށް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަޙްމަދު ރަޝީދު އަދި އަޙްމަދު ސިނާން  

ލާފައި އޮތް ފިްޝޓާިޝއޯ هللا ފޮނުވައި، ބެލުމުގެ ތެރެއިން ޢަބްދު  ޢަލީގެ ބޮލުގައި އަޅާފަ އޮތް ހެލްމެޓް ތެރެއަށް 

 ފެނިފައިވާކަމަށާއި،   އްޕެކެޓެ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ޑިސެންބަރު    11މިކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތް ކުރާ ކާގޯ ކުލިއަރެންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް   3.1

ފޮށިގަނޑުގައި ހުރި ނަޓްސް ފެނުމުން ނަޓްސް ކާހިތްވެގެން ބޭރުން   ،ދުވަހު ދީފައިވާ ބަޔާނުގައިވަނަ    2021

ށިގަނޑު ތެރެއިން ފޮވާކަމަށާއި އަދި  އެއް ހިފައިގެން އައި ކަމަށް ބުނެފައިނަޓްސް ޕެކެޓަކާއި ކުޅި ކާޖާއާއި ފެންފުޅި

 ، ނުގައި ބުނެފައިވާކަމަށާއިވެސް އެ ބަޔާއެއްވެސް އެއްޗެއް ނުނަގާކަމަށްޢަލީ هللا ޢަބްދު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތް ކުރި ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ދީފައިވާ މި ބަޔާނާއެކު "ގުދަނުގައި ހުރި މުދަލެއް  3.2

ވަނަ ދުވަހު   (2021ޑިސެންބަރު    12)  03/2021ސިއްރުން ނަގައި ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭ" ހާދިސާ ރިޕޯރޓެއް  

 ،ލިއަރެންސް އަދި ސެކިއުރިޓީންވެސް ފޮނުވިކަމަށާއިތަކަށް ކްންޓްކުންފުނީގެ ކަމާބެހޭ ޑިޕާރޓްމަ

މްގެ  ހީ އިބްރާޚުނައިސް އަށް އިން ޑިސިޕްލީނަރީ ކޮމިޓީއާރު ޑިޕާރޓްމަންޓް.މިރިޕޯރޓާއި ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ އެޗް 3.3

ނަގާ  ބަޔާން  ތަޙްީޤުޤކޮށް  މިމައްސަލަ  ހުށަހަޅައި،  ނަންބަރ    ޑިސިޕްލީނަރީ،  ފައިވާކަމަށާއިމައްސަލަ  ކޮމިޓީގެ 

DC-REPORT/2021/18  (27    ު2021ޑިސެންބަރ)    ްއިބްރާހީމް ދީފައިވާ ބަޔާނާއިޚުނައިސް  ރިޕޯޓަށ،  

ހިނގާފައިވާ    ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ކަން  ށްމިކަމާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ކާގޯ ކުލިއަރެންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަ

އަދި ޑިސިޕލީނަރީ ކޮމިޓީގެ ތަޙުީޤަޤށް ފާހަގަ   ،އިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ގޮތް އޮޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ

ކަންތައް ވަޒީފާއިން  ވެފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިންމާފައިވަނީ  ތަޙުީޤުޤން  ބުރަވެ  މައްޗަށް  ތަކުގެ 

 ،ވަކިކުރުމަށްކަމަށާއި

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ   2008/2  ނޫނު ނަންބަރުާޤ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ 3.4

ވަޒީފާއިން    23 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  މަތީންކަމަށާއި  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  މާއްދާއާއި  ވަނަ 

އިޖްރާއީ   އަދި  މައުޫޟޢީ  ކުރަންޖެހޭ  ާޤއިމް  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ 

 ، ޤާއިމްކުރުމަށްފަހުކަމަށާއިޢަދުލުވެރިކަން

ވީ .ޓީ.ސީ.ދިޔަ ދުވަހުގެ ސީއި ހާދިސާ ހިނގަކޮށްދިނުމާއި،  ކޮބައިކަން ސާފު  އަކީލަ ކުރެވޭ މައްސައެގޮތުން ތަޙުީޤުޤ 3.5

ކޮމިޓީއަށް ގޮތް  ކަންހިނގައިދިޔަ   ،ކުރާތީފުޓޭޖް ދެއްކުމުންވެސް އެމުވައްޒަފުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކަށް އިންކާރު

ތަކުރާރުކޮކިޔައި ތެދުބަހުން   ދެވިފައިވާކަމަށާއި،  ދިނުމަށް  ފުރުަޞތު  މައްސަލަ  ށް  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 
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މުވައްޒަފަކު ވައްކަން    ވާގޮތުންވަނަ މާއްދާގައި  17ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

 ްޞލާޙީ އަދި ކުންފުނިން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އި  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި   މަށްކޮށްފިނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަ

ވެސް މުވައްޒަފަކު ވައްކަން ކޮށްފިނަމަ  ވަނަ މާއްދާގައި   6ގެ  ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ޕޮލިސީ

ންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އެގޮތުން އެ ހާދިސާގައި ކައި،  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާ

އެކަން ކޮށްފައިވަނީ މި ދެފަރާތް ބައިވެރިވެގެންކަން ސާފުކޮށް އެނގެން  ނުން ނަގާފައިވާ ބަދަން ނެގުމުގައި ގުދަ

 ފުރިހަމައަށް ާޝމިލްވެގެންކަމަށްވެސް މައްސަލަ  އޮތުމަކީ މި ވައްކަން ކޮށްފައިވަނީ މިދެފަރާތް އެކަމުގައި   އޮންނަ

 . ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެތުން ރައްދުވި ފަރާ

އެދިފައިވަނީ .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ވަޒީފާގެ  ، މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގަމަތީން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    (ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު )  2008/2  އެއްބަސްވުމާއި ާޤނޫނު ނަންބަރު 

 ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ޙާލަތުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ވަނަ މާއްދާގެ  23

ާޤއިމްކުރުމަށްފަހުގައިކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަން  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް    ،އިޖުރާއީ  އަނބުރާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނެތްކަމާއި އަދި ވަޒީފާ އިޢާދަކުރާ ދުވާހާއި ހަމައަށް މައްސަލަ   ވާ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަ ކޮށްދެވޭނެ ތަނެއްއެދިފައި 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެފިދައިވާ އެންމެހައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވޭނެ ތަނެއް 

 އެނގެން އޮވެއެވެ. ކަން ޅައިދިނުމަށް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަ

ވާޞިލުވުމުގެކުރިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ    މި މައްސަލައިގައި މައުޫޟޢީގޮތުން ނިންމުމަކަށް .5

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   ހަމަޖައްސައިފިނަމަ، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ  ފަރާތެއް ދާއިމީގޮތެއްގައި  އެހެން  ވަޒީފާއަށް 

ކެނޑިގެން ބާރު  ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެއްލި ނުވަތަ  ކަމަށް ފާހަގަކޮށް  ހައްުޤ  ދާނެ 

ރައްދުވި މައްސަލަ  ޢައްޔަންނުކުރުމަށް  ފަރާތެއް  ދާއިމީ  މަާޤމަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

މައްސަލައިގެ  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާތީ،   

ޚުނައިސް   ،އް އަންގަންދެންމައުޫޟޢުގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ވަކި ގޮތެ

އި،  އަދާކުރަމުންއައި މަާޤމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަން ނުކުރުމަށާލިމިޓެޑުގައި    އިބްރާހީމް، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް 

ގެއްލިދާނެފަދަ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅި، އެ ނިންމުމުގެ ބާރު  
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ކަމެއް ނުކުރުމަށް ޓްރައިވަޒީފާ  ،އެއްވެސް  ނަންބަރު  އާބެހޭ  ޖޫން    VTR/VA/2022/22  (16-200ބިއުނަލުގެ 

މޯލްޑިވްސް    މައްސަލަ ރައްދުވި  ( 'ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް' ގައ2022ި

 އަމުރުކޮށްފައިވާނެއެވެ.  މައްޗަށް އަންގައި ލިމިޓެޑުގެޕޯޓްސް 

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

އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ  ، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިާޤނޫނު( ގައި  

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން  ، ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު  28ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

  27ބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާ

އިބްރާހީމް ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން  ޚުނައިސް    ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން

މައްސަލަ ރައްދުވި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް   ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި

 ޒިންމާއެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ލިމިޓެޑްގެ 

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

ބެލުުމ ޮއެވެގްނތޯ  ަސބެަބއް  ެއކީަށގްެނާވ  ުނަވތަ  ުފރަިހމާަވްނޖޭެހަކާމިއިންނުމަމުކްނތޯ  ުއްނުޞެރްއ  ެދ  ެއއީ    ، ަގިއ 

އުިޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (procedural fairness)އަދި 

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

ވިަކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ދޭ    ، މޮިގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއން 

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސބަަބަކްށުވމުގެ   ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކރާ ައާސެސްއ ެއއީ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ވިަކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ 

ުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނކަން  ިއުތުރްނ އެ ޚާިޔ

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކށް    ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ބުެލ ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖޭެހ  ުފރަިހަމުކުރްނަކްނާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ   ، ުމަގިއ 

ޯކުޓން ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއ

ޮއެވެއެވ.  ެއނެގްނ  ަމްއސަަލަތުކން  ޢަދުުލެވިރ  އެެހްނ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ަފިއޞާަލައަކށް  ުހށެަހޅަިފިއމާިވ   



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
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 substantive)ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވިކކުުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ އަދުުލެވިރަކްނ  

fairness)  އިަދ ިއުޖާރީއ ޢަދުލެުވިރަކްނ  (procedural fairness) )   .ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބަަލްނޖެެހެއެވ 

ުކނުްފީނގެ    ަރއުްދިވަމްއސަަލ    އިބްރާހީމްޚުނައިސް  ގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި،  އެގޮތުން މި މައްސަލައި .8

 ައްނަނިނިވ ަކްނކަން  ަދީނ މްިނަގނުޑްނ ާސބުިތވޯޭތ ބާަލިއުރިއާވަކްނ ަމކިްލައރުކަރްނ ުހިރ މުދަަލުކްނ ަވްއަކްނޮކށަްފ

 ެވެއެވ.ފަާހަގުކެރ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ގުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތަށް ދީފައިވާ  ތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުކަން އެންފަރާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 8.1

ނަންބަރު  ލިމި ގައި  2022ވަރީ  ފެބުރު  HR-T/2022/31  (21ޓެޑުގެ  ޗިޓް'  ވަކިކުރި  'ވަޒީފާއިން   )

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

  06ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ޕޮލިސީގެ  ވަނަ މާއްދާ އާއި ކުންފުނީގެ އިޞްލާޙީ    23ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  " 

 " . ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން   01ވަނަ މާއްދާގެ  

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި  މިޓެޑުގެ " މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލި،  އެލިޔުމަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި  ކަންމިފަދައިން 8.2

ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި   ނުލައި ނުވަތަ  އިންޒާރަކާގައި  ވަނަ މާއްދާ  06ގެ  "  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ޕޮލިސީ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި  1އެ މާއްދާގެ )އި،  ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާ

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްވެ ބުނެވުނު ޕޮލިސީއަށް    މައްސަލަ ރައްދުވި  ންވައްކަންކުރުން" ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަ" 

   ،ން އެނގޭކަމާއިބެލުމު

ނަންބަރު 8.3 މެމޯ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  -MEMO  މައްސަލަ 

CCD/2021/51  (12  ު2021  ޑިސެންބަރ  )ިކުންފުނީގެ ކާގޯ    އަށް ބަލާއިރު، އެ މެމޯއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވ

އެނގޭކަމާއި މެމޯއެއްކަން  ފޮނުވާފައިވާ  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ޑިޕާޓްމަންޓުން  އެ  ،  ކްލިއަރެންސް 

ވަނަ ދުވަހު ގުދަނުގައި    2021ޑިސެންބަރު    06މެމޯގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ގުދަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެއްވެސް    ކަމަށާއި،ބަހައްޓާފައިހުރި މުދާތަކަކުން މުދާ ނަގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ

މަނާކަމެއް ބޭނުންކުރުމަކީ  ނަގައި  އަދި  ،  ކަމަށާއިމުދަލެއް  ސުޕަވައިޒަރު  ގުދަނުގެ  ކޮށްފައިވަނީ  މިކަން 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޚުނައިސް އިބްރާހީމް  VTR/2022/123މައްސަލަ 
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ށް ޕޮލިސީއާއި އެއްގޮތަށް މިމައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުމައެޗް.އާރު  ސިއްރުންކަމަށްވާތީ  ނޭނގި  މެނޭޖަރުންނަށްވެސް  

 ވެ. އެދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެ 

  ން މައްސަލަ ރައްދުވި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން   8.4

ޑިޕާރޓްމަންޓުން   ކާގޯ  އެއް  ތަޙުީޤެޤކުންފުނީގެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  މައްސަލަ  ހިންގާފައިވާކަން  ގޮތުން 

މައްސަލައާ    ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި މިބަޔާން ނަގައިފައިވާ  ބައެއް މުވައްޒަފުންގެކުންފުނީގެ    ރައްދުވި

އެރިޕޯރޓު   ،ނގޭކަމާއިހާދިސާ ރިޕޯރޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެގެ  ންސް ޑިޕާޓްމަންޓުއެންޑް ކްލިއަރެ  ކާގޯގުޅިގެން  

ޢަލީ ސިއްރުން  هللا މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ޢަބްދުގުދަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މުދަލެއް  ބިނާވެފައިވަނީ  

  2021ޑިސެންބަރު    06އެގޮތުން    ،ރިޕޯރޓަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި  ކަން އެވުމާ ގުޅީގެންނަގައި ބޭނުން ކޮށްފައި

ޢަލީ ބަލަމުން هللا އޭގެ ތެރޭގައި ހުރި އެއްޗެއް ޢަބްދު،  އި ހުރި ފޮށިތަކެއް ހާވައިވަނަ ދުވަހު ގުދަނުގައި ބަހައްޓާފަ 

މި ވަގުތަކީ ފޯކްލިފްޓުން ގުދަނަށް މުދާ ވައްދަމުން ދިޔަ  ،  ގެންދާކަން ފުޓޭޖް ބެލިބެލުމުން ފެނިގެންދާކަމަށާއި

ހުރެފައި   ކައިރީގައި  ފޮށިގަނޑު  އެ  އިރުކޮޅާ  އިރު  ވުމުން  ދާ  ޢަލީ  هللا ދު ޢަބްވަގުތަކަށް  ތަންވެސް  ދުރަށް 

ފަހަރަކު ފޮށިގަނޑު ތެރެއިން  2-3هللا ގުދަނުގައި މީހުން މަދުވި ވަގުތު ބަލައި ޢަލީ ޢަބްދު،  ފެނިގެންދާކަމަށާއި

  ،މީގެ އިރުގަނޑެއް ފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގުދަނަށް އަންނަކަމަށާއި،  އެއްޗެއް ނަގައި ޖީބަށްލާކަމަށާއި

 هللاހުސްކޮތަޅު ޢަލީ ޢަބްދު  ،އާއި ޕެކެޓެއް ނަގައި ބިންމަތީ ބަހައްޓާފައިފުޅި  2އޭނާ އައިއިރު ގެނައި ކޮތަޅަކުން  

ގައި ތިބެ ފޮށިގަނޑު ކައިރީ،  މި ކޮތަޅު ނަގައި ބޮޑި ކުރުމަށްފަހު ފޮށިގަނޑު ތެރެއަށްލިކަމަށާއި  ންއަށް ދިނުމު

ފަރާތާ ހުށަހެޅި  ޢަބްދުމައްސަލަ  ފެންނަކަމަށާއި  ޢަލީهللا އި  ކުރާތަން  ޢަބްދު،  މަްޝވަރާ  ޢަލީ  هللا އެއަށްފަހު 

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ،  ގަނޑު ތެރެއިން އެއްޗެހިތަކެއް ނަގައި ކޮތަޅަށް އަޅާތަން ފެންނަކަމަށާއިފޮށި

ޢަލީ އޭނާގެ ބޮލުގައި އަޅާފައި  هللا މި ކޮތަޅު ގުދަނުން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް ޢަބްދު ،  ދުރުގައި ބަލަން ހުންނަކަމަށާއި

އަދި    ،ނުކުތުމަށް ދާކަމަށާއި  ން އި ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ގުދަނުކޮތަޅު ލުމަށްފަހު ބޮލުގަށް  އޮތް ހެލްމެޓްގެ ތެރެއަ

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ،  އޭނާ އާއިއެކު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވެސް ގުދަނުން ދާތަން ފެންނަކަމަށާއި

ޫޝނަޓް"  ލުމަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި "ކެ ތާދެމުވައްޒަފުން މި ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ބަޔާންދީފައިވަނީ ގުދަނުގައި ނައް

ފޮއްޓެއް ފެނިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ ކާހިތްވެގެން އުޅުމުން ފިހާރަޔަށް ގޮސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޚުނައިސް އިބްރާހީމް  VTR/2022/123މައްސަލަ 
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ޢަލީ އޭނާގެ ހެލްމެޓް ތެރެއަށް  هللا ޫޝނަޓް" ކޮތަޅެއް ސަމާސާކުރުމުގެ ގޮތުން ފޮރުވުމަށް ޢަބްދު ފަރާތް ގެނައި "ކެ 

ޢަލީ އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރާވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  هللا މިކަމަކީ ޢަބްދުއި،  ލައިގެން އުޅުނުކަމަށާ

ޅިގެން މި  ކަމެއްކަން ފުޓޭޖުންނާއި މި މުވައްޒަފުން ހަރަކާތް ތަކުން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި އަދި މި މައްސަލައާ ގު

އި މި ކަމަކީ ދެ ށާދެމުވައްޒަފުން ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ކަންހިގައި ދިޔަގޮތް ކިޔައި ދީފައިވަނީ އޮޅުވާލައިގެން ކަމަ

ކަމެއްކަމުގައިވެސް   ކޮށްފައިވާ  އެކު  މަްޝވަރާއާއި  ރިޕޯޓުގައި މުވައްޒަފުންގެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް 

 ވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި

ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަޔާނެއް މައްސަލަ ވަނަ    2021ޑިސެންބަރު    11މައްސަލައާ ގުޅިގެން  މި 8.5

ބަޔާނުގައި    ރައްދުވި  އެ  އެނގޭކަމާއި،  ނަގާފައިވާކަން  ޑިޕާޓްމަންޓުން  ކްލިއަރެންސް  ކާގޯ    06ކުންފުނީގެ 

ވަނަ ދުވަހު ގުދަން ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަތާކައިރީގައި ނައްޓާލަން ބަހައްޓާފައި   2021ޑިސެންބަރު  

މި ފޮށިގަނޑު ފެނުމުން    ،މީގެ ތެރޭގައި ނަޓްސް ފޮށިގަނޑެއްވެސް ހުރިކަމަށާއި،  ރި މުދަލެއް ހުރިކަމަށާއިހު

ގޮސް ބޭރަށް  ކާހިތްވެގެން  ޖޫސްފުޅިއެއް  ފައި  ނަޓްސް  ފެންފުޅިއަކާއި  ޕެކެޓަކާއި  ކުޅިކާޖާ  ނަޓާއި  އަންނަމުން 

މެޓް ތެރެއަށް ނަޓް ޕެކެޓް ލައިގެން ދާން  ޢަލީގެ ހެލް هللا އަދި ސަމާސާއަކަށް ޢަބްދު  ،ހިފައިގެން އައިކަމަށާއި

އޭނާ ކައިރިއަށް   އެކޮތަޅު ފެނުމުން އޭނާ ކައިރި އެކޮތަޅު ދިނުމަށް ބުނެފައިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އުޅުމުން  

ޢަލީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮށިގަނޑު هللا އަދި ޢަބްދު  ،ދިޔަ ތަނުން ސެކިއުރިޓީ އިން އައިސް ހިފެހެއްޓިކަމަށާއި

 ވެއެވެ.ނެފައިޔާން ދެމުން ބު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަނުފެންނަކަމަށްތެރެއިން ނެގިތަނެއްވެސް 

  ބަޔާނެއް މައްސަލަ ރައްދުވި  ގެޢަލީهللا ވަނަ ދުވަހު ޢަބްދު  2021ޑިސެންބަރު    11މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން   8.6

ވަނަ   6ޑިސެންބަރު    2021ކުންފުނީގެ ކާގޯ ކްލިއަރެންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން ނަގާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި،  

  ،ލަން ބަހައްޓާފައި ހުރި މުދާ ހުރިކަމަށާއިތާއިރީގައި ނައްދުވަހު ގުދަން ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަތާކަ

ހުރިކަމަށާއި ފޮށިގަނޑެއްވެސް  ނަޓްސް  ތެރޭގައި  ފަރާތް   ،މީގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެނުމުން  ފޮށިގަނޑު  މި 

ބުނިކަމަށާއި ވާހަކަ  ޢަބްދު  ،ކާހިތްވާ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޔަީޤންކޮށްލުމަށް  އިތުރަށް  ޢަލީއާ  هللا އަދި 

އެކްސްޕަޔަރީ ޑޭޓްވެސް ބެލިކަމަށާއި އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނަޓްސް    އިދެމީހުންވެގެން އެ ފޮށިގަނޑު ހާވަ

هللا ކައިރީގައި އަބްދު   ޚުނައިސްކާހިތުން އުޅޭތީ "ނަޓްސް ކާހިތް ވާނަމަ ފިހާރައަށް ގޮސް ގެނެގެން އައުމަށް"  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޚުނައިސް އިބްރާހީމް  VTR/2022/123މައްސަލަ 
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ހަލަ ހުރިހާ  ކަޕެކެޓަކާއި ކުޅި ކާޖާ  ން އައީ ކެޫޝ ނަޓްސްއޭނާ ގެއަށް ގޮއްސަ އަންނަމު  އަދި   ،ޢަލީ ބުނިކަމަށާއި

ކާޖާއާއި އެއްޗިސް ނެގިވަގުތު މަޖަލަކަށް ހެލްމެޓް ތެރެއަށް ވައްޓާލާފައި ކެޫޝނަޓް    ،އެއްޗެއް ގަނެގެންކަމަށާއި

ދިޔަކަމަށާއި ހިފައިގެން  އެ،  ޕެކެޓް  އެކަން  އޭނާއަށް  ތަނުން  ދިޔަ  ހިސާބަކުން  ބަލައި  ވަކި  އެ  ނގިގެން 

ބެލުމަށްފަހު    'ވެފައިވާކަމަށާއިދު' ކޮތަޅު  އައިސް  ނެގިތަނުން ސެކިއުރިޓީއިން  ކޮތަޅު   ' އެއްޗާއި ދިމާނުވާތީ'އެ 

 ށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ސެކިއުރިޓީ ދިޔަކަމަ

ސެކިއުރިމަ  މި 8.7 ގުޅިގެން  ސަރވިސަ،  ޓީއްސަލައާ  އިމަޖެންސީ  އެންޑް  ޑިޕާޓްމަސޭފްޓީ  ނަންބަރު ންޓުސް  ގެ 

MEMO/SSE/2021/115  (12  ެމެމޯ' އަށް  2021ންބަރު  ޑިސ' )ުމެމޯއަކީ ޑިސިޕްލިނަރީމުން، މިބެލ   

ވަނަ   06ޑިސެންބަރު    2021އްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން  ޕީކޮށް ފޮނުވާފައިވާ މެމޯއެކޮމިޓީއަށް ކޮ

 މަސައްކަތާއި  ދަނުގެވަުޤތެއްގައި ގު ދަނުގައި ސެކިއުރިޓީ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ އިން ބަލަމުންދިޔަ  ދުވަހު މުދާޖައްސާ ގު

ކްރިއަރެ  ކާގޯ  ޑިޕާޓްޙަވާލުވެގެންހުރި  އެމަންޓުންސް  ޢަބްދުގެ  އޮފިސަރ  ޓެލީ  އާއި  ޢަލީهللا ސިސްޓަންޓް 

އޮފިސަރ  ކް ހަރަކާތްތައް  ނައިސްޚުލިއަރެންސް  ފާހަގަކުރެވިގެގެ  ކަންތައްތަކެއް  ަޝއްކުކުރެވޭ  ން  ހުރިގޮތުން 

ޑަކުން  ގަނށިހުރި ފޮޢަލީ ގުދަނުގައި  هللا ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ގޮސް ބެލި ބެލުމުން، ޓެލީ އޮފިސަރ ޢަބްދު

ން މި މައްސަލަ  އެހެންކަމުބަދަން ޕެކެޓުތަކެއް ނަގައި ބޮލުގައި އޮތް ހެލްމެޓް ދަށުގައި ފޮރުވާފައިވާކަމަށާއި،  

ޅައިދިނުމަށް  ފުންނަށް ފިޔަވަޅު އައެކަމުގައި ާޝމިލުވާ މުވައްޒަލައި،  ގޮތުގައި ބަޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައެއްގެ  

 އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ށް ކޮމެޓީ  ޕްލީނަރީ ކޮމިޓީއިން މިމައްސަލަ ތަޙްީޤުޤކޮކުންފުނީގެ ޑިސި  މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި  މި 8.8

އެކުލަވާލާފަ އެނގޭކަމާއި،  ރިޕޯރޓެއް  ރިޕޯރޓުގައި  އިވާކަން  ކަންތައްތައްތަކުގެ އެ  ފާހަގަކުރެވުނު  ކޮމިޓީއަށް 

ހައްޓާފައި ހުރި ފޮށިގަނޑެއް ހާވައި އޭގެ ތެރޭގައި  ވަނަ ދުވަހު ގުދަނުގައި ބަ  2021ޑިސެންބަރު    6  ތެރޭގައި

ފަހަރަކު    އްވަގުތު ބަލައި އެތަ  ގުދަނުގައި މީހުން މަދުވާ  ،ޢަލީ ބަލަމުން ގެންދިޔުމާއިهللا ހުރި އެއްޗެއް ޢަބްދު 

  އަދި ފަހުން ދުރުގައި ހުރެ ،ފޮށިގަނޑު ކައިރިއަށް ގޮސް ފޮށިގަނޑުން އެއްޗެއް ނަގައި ޖީބަށް އަޅަމުންދާތަނާއި

އެވަގުތަކީ   ،ފުޓޭޖުން ފެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއިސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  ޖީބުން އެއްޗެއް ނަގައި އަނގަޔަށް ލާތަން  

ޢަލީ އިރުއިރު ކޮޅާ އެ ފޮށިގަނޑު  هللا ން ޢަބްދުމު ފޯކްލިފްޓުން ގުދަނަށް މުދާ ވައްދަމުން ދިޔަ ވަގުތަކަށް ވު



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޚުނައިސް އިބްރާހީމް  VTR/2022/123މައްސަލަ 
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ފެނުމުން އަންނަތަން  ފޯކްލިފްޓް  ހުރެފައި  ދާކަން  ކައިރީގައި  ދުރަށް  ފެނިފައިވާކަން  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ    ފުޓޭޖުން 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެއްޗެހި ތަކެއް   11:04ޢަލީ ގުދަނުގައި ހުއްޓައި  هللا ޢަބްދު  ،ށާއިފާހަގަކުރެވޭކަމަ

  ކޮތަޅު ހުސްކުރުމަށްއެ  ޢަލީ  هللا ޢަބްދު  ،އިށާއަޅާފައި ހުރި ކޮތަޅެއް ހިފައިގެން ގުދަނަށް އަންނަ ތަން ފެންނަކަމަ

ސްޓާިޝއޯ އަޅާފައި ހުރި ފޮށިގަނޑު ތެރެއަށް ކޮތަޅު ލުމަށްފަހު  ޕިފަހު ގުދަނުގައި މީހުން މަދުވި ވަގުތު ބަލައި 

ދާ އަޅާފައި ހުރި ޖަންބޯ  ނެގުމަށްފަހު ޖެހިގެން ހުރި މުޅު  އެޅުމަށްފަހު އެތަކެއްޗާއެކު ކޮތަކޮތަޅަށް އެއްޗިހިތަކެއް  

އިބްރާހީމް ހުރިކަމަށާއި އަދި  ޚުނައިސް  ޢަލީ އެކަން ކުރިއިރު ކައިރީގައި  هللا ޢަބްދުގަށް ލާތަން ފެންނަކަމަށާއި،  ބޭ

އަ ފޮށިގަނޑަށް  އަޅާފައިހުރި  ސީއްޕާތްކޮޕިސްޓާިޝއޯ  ފެނިފައި.ސީ.ޓީ.ވީތަން  ބެލިބެލުމުން  ފުޓޭޖް  ވާކަމަށާއި،  

ކޮތަޅު ލުމަށްފަހު  ޕިސްޓާިޝއޯޢަލީގެ ހެލްމެޓް ތެރެއަށް  هللا ގުދަނުގައި މީހުން މަދުވި ވަގުތު ބަލައި އަބްދު  

هللا ހެލްމެޓް ބޮލުގައި އަޅުވައި އަދި އެ ކޮތަޅު ނުފެންނަ ގޮތަށް ފޮރުވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް، ޢަބްދު

ހެ  ހުރި  އަޅައިގެން  އެހީތެރިވާތަން  ޢަލީ  ކޮށްދީ  ރަނގަޅު  ފެނިފައިވާކަން ފުސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  ލްމެޓް  ޓޭޖުން 

ޢަބްދު،  އިށާފާހަގަކުރެވޭކަމަ ބަޔާނުގައި  هللا ކޮމިޓީއަށް  ދީފައިވާ  ދުވަހު   2021ޑިސެންބަރު    06ޢަލީ  ވަނަ 

ޫޝނަޓާއި  ޢަލީ އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސައިބޯންވެގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގެނައި ކެهللا ޢަބްދު

ކާޖާ، މިކަހަލަ އެއްޗިހި ގުދަނުގައި ހުރި ފޮށިގަނޑެއް މަތީގައި ބަހައްޓައިގެން ސައިބޮއެ ހަދައި ސަކަރާތް ޖެހުމުގެ  

ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަތުން ޖެހި ކެޫޝނަޓާއި އެއްޗެހި އެ ފޮށިގަނޑު ތެރެއަށް ވެއްޓުމުން  

އިގެން ކޮތަޅަށް އެޅުމަށްފަހު ހެލްމެޓް ދަށަށް ކެޫޝނަޓްސް ކޮތަޅު  ޢަލީ އަތުން ނަގަهللا ޢަބްދު   ތައްޓުޫޝނަކެ

ޢަބްދު ކަމަށް  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ޖެއްސުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެޅީ  ބޮލުގައި  ޢަލީ  هللا ލާފައި 

ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  ވަނަ ދުވަހުގެ    2021ޑިސެންބަރު    06ކަންހިގާފައިވަނީ އެގޮތަށް ނޫންކަން    ،ބުނެފައިވީނަމަވެސް

ފާ ފުޓޭ ބެލުމުން  ޢަބްދު   ،ގަކުރެވޭކަމަށާއިހަޖު  ގުޅިގެން  ހާދިސާއާއި  އަދި  هللا ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ޚުނައިސް  ޢަލީ 

ވަނަ ދުވަހު ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި ކްލިއަރެންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް   2021ޑިސެންބަރު    06އިބްރާހީމް  

  06  ،ރުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއިއެފުށު   ތަކުގައި ބޮޑެތިދީފައިވާ ބަޔާނާއި ކޮމެޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާން

ޢަބްދު  2021ޑިސެންބަރު   ދުވަހު  ބަލާއިރު  هللا ވަނަ  ހަރަކާތްތަކަށް  ހުރި    10:40ޢަލީގެ  ގުދަނުގައި  ގައި 

އާ ހަމައަށް ގުދަނުގައި މީހުން މަދުވާ ވަގުތު   11:04އިން ފެށިގެން    10:53ފޮށިގަނޑެއްގެ އެތެރެ ބެލުމަށްފަހު  

ޢަލީގެ  هللا ޢަބްދު،  ސްޓާިޝއޯ ނެގުމަށްފަހު ޖީބާށް ލާތަން ފެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއިޕިށިން  ބަލައި ފޮ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޚުނައިސް އިބްރާހީމް  VTR/2022/123މައްސަލަ 
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ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ    ،ލާ މުދާ ބަލައި ޗެކްކުރުން އަންގާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއިތާ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ނައް

ވަނަ   2021ޑިސެންބަރު    05ފޮށިގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް    ހުށަހެޅި ފަރާތް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ގުދަނުގައި ހުރި

ކަމަށް  ހުރި  ބަހައްޓާފައި  ކެޫޝނަޓްސް  ތެރޭގައި  އޭގެ  ކަމަށާއި  ހުންނާނެ  އަޅާފައި  ކާއެއްޗެހި  ދުވަހު 

ފުޓޭޖް ބެލިބެލުމުން އެފަދަ އެއްވެސް ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  ވަނަ ދުވަހު    2021ޑިސެންބަރު    05ބުނެފައިވީނަމަވެސް  

ފެނިފައިނުވާކަ ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއިކަމެއް  ކަމަށް هللا ޢަބްދު   ،ން  ނުދެކޭ  ނަގަނިކޮށް  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ޢަލީ 

ޢަލީ ކޮތަޅަށް ފިސްޓާިޝއޯ هللا މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ޢަބްދު

ފޫޓޭޖުން ފެނިފައިވާކަން  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  އަޅަމުން ދާއިރު އެތަން ބަލަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުންނަތަން  

ޢަލީ އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް މައްސަލަ ބެލުމުގެ  هللا ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ޢަބްދު 

ފުޓޭޖް ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  ގޮތުގެ  ހުރި  އްވަނަ ދުވަހު އެ ދެމީހުންގެ ހަރަކާތްތަ  2021ޑިސެންބަރު    06ތެރޭގައި  

ޢަމަލުތަކަށް އިންކާރުކޮށް ދޮގު ހަދަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ކަން ހިނގާ ދިޔަގޮތް ދެއްކުމުންވެސް އެމީހުންގެ  

ވާހަކަ   ތެދުބަހުން  ދިނުމުންވެސް  ފުރުަޞތު  ތަކުރާރުކޮށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ދެ  ކިޔައިދިނުމަށް  ތެދުބަހުން 

ތަކުގެ ހަރަކާތްތަށް ކެމެރާއިން  ގުދަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތް،ދައްކާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި  

ރިޓީ  ޢަލީ ހެލްމެޓް ދަށަށް ކޮތަޅެއް ލައިގެން ގުދަނުން ނުކުންނަން އަންނަތަން ސެކިއުهللا ބަލަމުން ދަނިކޮށް ޢަބްދު 

އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ނިޒާމަށް ފެނިގެން ސީނިއަރ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރަީޝދު އަދި އެސިސްޓެންޓް 

އޮފިސަ  ޢަބްދު  2.ރގ   ރސެކިއުރިޓީ  ގުދަނަށްގޮސް  ބުނުމުން  ކަރިއީ  ސިނާން  ހެލްމެޓް  هللا އަޙްމަދު  ޢަލީގެ 

ދަށުގައި އޮތީ ކޮންއެއްޗެއްތޯ ސުވާލުކުރުމުން ހެލްމެޓް ދަށުގައި އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ދެވަނަ ފަހަރަށް 

ނަގާފައިهللا ޢަބްދު   ،ސުވާލުކުރުމުން ކޮތަޅެއް  ދަށުން  ހެލްމެޓްގެ  އޮތް  ބޮލުގައި  ކަމަށާއި  ޢަލީގެ  އެ   ،ދެއްކި 

ކަމަކަށް ނަހަދާ ލުއި ގޮތެއް    ،ކަމަށާއިސްޓާިޝއޯ ހުރި ކަމަށާއި އަދި އެއީ ބޭރުން ގެނައި ކޮތަޅެއްޕިކޮތަޅުގައި  

ބުނެފައިވާތީ ކައިރީގައި  މުވައްޒަފު  ދިނުމަށް ސެކިއުރިޓީ  ޢަބްދު  ،ހަދައި  ކަމެއް ފޮރުވުމަށް هللا އެކަމަކީ  ޢަލީ 

ކަމަ ކޮށްފައިވުން  ޢަބްދުމަސައްކަތް  ބުރަވެވޭކަމަށާއި  ކޮމެޓީއިން  ނަގާފައިވާ  هللا ށް  ހުރި  ޕިޢަލީ  ސްޓާިޝއޯ 

ނައް މުދަލަކީ  ހުރި  މުދަލެއްތާފޮށިގަނޑުގައި  ޢަބްދު ލާ  ފަރާތުން  هللا ކަމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ޢަލީ 

ދަލެއް ނޫންކަމާއި  ލާ މު ތާބުނެފައިވީނަމަވެސް އެ މުދަލަކީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ކަސްޓަމަރެއްގެ މުދާކަމާއި އެއީ ނައް



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޚުނައިސް އިބްރާހީމް  VTR/2022/123މައްސަލަ 

                                             

 

28 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

  ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކްރލިއަރެންސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކޮމެޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށްމިހާރު އެ މުދާ ކްލިއަރ

 ވެ.  ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެޕޯޓުލިނަރީ ކޮމިޓީގެ ރިއިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ޑިސިޕް

 - ނިންމުން: ކޮމިޓީގެ  

ޢަލީ ކުންފުނީގެ  هللا ކުގެ ތެރޭގައި ޢަބްދުމި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީއިން ނިންމި ކަންތައްތަ 8.9

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މި ވައްކަން ކުރުމުގައި    ، ގެ މުދަލެއް ވަގަށް ނަގާފައި ވުމާއިޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތެއް

  ،ޢަލީ ދިފާއުކޮށް ކޮމެޓީއަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވުމާއިهللا ޢަލީއަށް އެހީތެރިވުމުގެ އިތުރުން ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

ށް އޮތް ކުންފުނީގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ  މުވައްޒަފުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކީ މި ދެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަ  މި ދެ 

މިކުންފުންޏަށް    ،ޢަމަލެއްކަމާއި ނެގުމަކީ  ވަގަށް  މުދަލެއް  ފަރާތެއްގެ  ހޯދާ  ޚިދުމަތް  ކުންފުނީގެ 

އަދި މިކުންފުނިން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތެއްގެ މުދާ ވަގަށް ނެގުމަކީ މިކުންފުނީގެ ނަން    ،ޚިޔާނާތްތެރިވުންކަމާއި

ބަ ކުންފުނި  ޢަމަލެއްކަމާއިހުތުރުވެ  ވާފަދަ  އިތުރަށް    ،ދުނާމު  ވަޒީފާގައި  މިކުންފުނީގެ  މުވައްޒަފުން  ދެ  މި 

ބަހައްޓައިފިނަމަ މި ދެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މިފަދަ ޢަމަލެއް ތަކުރާރުވުމުގެ ފުރުަޞތު ހުޅުވިގެން ދިއުމުގެ  

ޓައިފިނަމަ މި ދެ މުވައްޒަފުން ކޮށްފައިވާ  އިތުރުން މި ދެ މުވައްޒަފުން މިކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައް

ޢަމަލަކީ މިފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރު ލިބިގެންދާނެ ޢަމަލެއް ކަމުގައިވާތީ، މި ދެ  

ކަމެއްކަމުގައި ކުރެވޭނެ  ބަލާއިރު  ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބެހައްޓުމަކީ  ވަޒީފާގައި  މިކުންފުނީގެ   މުވައްޒަފުން 

ވަނަ މާއްދާގެ     17ނުވާތީ މިކުންފުންޏާ މި ދެ މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ވަނަ    6ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ޕޮލިސީގެ  އިޞްލާޙީ  ވަނަ މާއްދާއާއި މި ކުންފުނީގެ    17.1.2

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިތުރު ނޯޓިހެއް    23ގެ  ވަނަ މާއްދާ އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު  01މާއްދާ ގެ  

އިޢްތިފާުޤން   މެންބަރުންގެ  ހާޒިރުވި  ކޮމެޓީއަށް  ކަމަށް  ފެންނަ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި 

 ވެ. ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވާއި ށްފަމަށް ބަޔާންކޮނިންމާފައިވާކަ

ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލީނަރީ ކޮމިޓީއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި  މި 8.10

ރި  ބަޔާނެއް ނަގާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި އެ ބަޔާނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ގުދަނުގައި ހު



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޚުނައިސް އިބްރާހީމް  VTR/2022/123މައްސަލަ 

                                             

 

28 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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  ހުރި ނަޓް ޕެކެޓެއް   ނުގައިއެތަ،  ކާއެއްޗެހި ކަނީ އަމިއްލައަށް ގެނެސްގެންކަމަށާއި  ،ނަޓު ޕެކެޓެއް ނުނަގާކަމަށާއި

ވަ  އަދި  ބައިވެރިވެ  ވައްކަމެއްގައި  ކޮށް  ވައްކަމެއް  އަދި  ކޮށްފައި  ނުކާކަމަށާއި  މަޝްވަރާ  ކުރުމަށް  އްކަމެއް 

ފޮށީގެ ތެރޭގައި   ،ވެސް ނޯންނާނެކަމަށާއިއިއަދި މުވައްޒަފު ކުރި އެފަދަ ކަމެއް ފޮރުވަން އުޅެފަ،  ނޯންނާނެކަމަށާއި

ޑިސެންބަރު   5އެއީ ކުރީދުވަހު )،  ފޮށީ ތެރޭގައި ކެޫޝނަޓްސް ހުންނާނެކަމަށާއި  ،ކަމަށާއިހުންނާނީ ކާއެއްޗެހި

އެތާ   އެތާގައި އެމީހުން ތިބޭތީ،  ހުރި އެއްޗެހި ފޮށިގަނޑު ތެރޭގައި ހުންނާނެކަމަށާއި  އިގެނެސްފަ ގައި  (  2021

 ތެރޭގައި  ފޮށިގަނޑު،  ކައިރީގައި އިންނަ ޕެލެޓް މަތީގައި )ފޮށިގަނޑު ތެރޭގައި ކާއެއްޗިހި( ބަހައްޓަނީކަމަށާއި

ސެކިއުރިޓީ މީހުންނަށް ަޝއްކުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް   ،އިށާއެކްސްޕެއަރވެ ނައްތާލާ އެއްޗިހިކަމައެއީ  ހުރި މުދަލަކީ  

ކޮތަޅު   ތެރެއަށް  ހެލްމެޓް  ފެންނަނީ،  އެ  ތަންލާވީޑިއޯއިން  ކުރި  هللا ޢަބްދުއީ  ނަމަވެސް  މަޖަލަކަށް  ޢަލީ 

ދެތިން   އެ ފެނިގެން އުޅޭތާ،  ނަޓްތަކެއްކަމަށާއިފޮށިތެރޭގައި ހުންނާނީ އެމީހުން ގަނެފަ ހުރި    ،ކަމެއްކަމަށާއި

ވެއްޖެ މިތަނަކުން  ކަމަށާއި،ދުވަސް  ކާހިތްވިނަމަވެސް  ކާއެއްޗެއްސެއް   )ގުދަނުން(  ވަރަށް  ދުވަހަކުވެސް 

ގޮތަށް ނުކާންވެސް ވަނީ ބުނެފަކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެމީހުން ކާއެއްޗިހި ގަންނަނީ ބޭރުންކަމަށާއި  އެ  ،ނުކާކަމަށާއި

ނަޓެއްކަމަށާއި ކަހަލަ  އެހެން  މުޅިން  ހުރީ  ފަރާތް(  އެމީހުން  ،  ފޮށީގައި  ހުށަހެޅި  ގެނެސްފައިހުރީ  )މައްސަލަ 

ނަގަން ޖެހޭނީ    ޏާވެސް އެ ފޮށިން ނަގަން،  ން ކަހަލަ ނަޓެއްކަމަށާއިފޮށީގައި ހުރީ މުޅިން އެހެ،  ކެޫޝނަޓުކަމަށާއި

ޢަލީ  هللا ޢަބްދު  ،ވީޑިއޯ އިން ވެސް ވައްކަން ކުރާތަނެއް ނުފެންނަކަމަށާއި ،  ވަރަށް ބޮޑަށް ގުދުވެގެން އޮވެކަމަށާއި

ހެޅި ފަރާތް ށްވެސް މައްސަލަ ހުށަނަގާތަން އެ ފެންނަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަހައްޓާފައި ހުރި ބަދަންކަމަ

 ބަޔާން ދެމުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ރައްދުވި މި 8.11 މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ޢަބްދު   މައްސަލައާ  ކޮމިޓީއިން  ޑިސިޕްލީނަރީ  ބަޔާނެއް  هللا ކުންފުނީގެ  ޢަލީގެ 

ލާ ތާނީ އެމީހުން މަސައްކަތްކުރަން ތިބީ ނައްޢަލީ ބުނެފައިވަهللا އެ ބަޔާނުގައި ޢަބްދު  ،ނަގާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި

ހެލްމެޓާއި އެއްޗެހި ބަހައްޓަނީ  ،  މަށާއިއިކަހުންނަ ދިމާލުގަ  ތައްކާ އެކްސްޕެއަރ އެއްޗިހިތާކާއި އެއްޗިހިއެއްޗެހިތަ

މަތީގަކަމަށާއިނުއެތަ ފޮށިގަނޑެއް  ހުންނަ  ނަޓްސްތަ ،  ގައި  ތެރޭގައިކަމަށާއިއްއެ  ފޮށިގަނޑު  އެ  ހުރީ  ،  ވެސް 

އެކްސްޕައަރ ވެފަ ހުރި    ކީނަޓްސްތަކަ  އެ ފޮށިގަނޑު ތެރޭގައި ހުރިގައި  (  2021ޑިސެންބަރު    6)  އެދުވަހު

ހުށަކަ އްއެއްޗިހިތަކެ މައްސަލަ  ކީކަމަށާއި،  މަށް  ފަރާތް  ބަލަންވެގެން  ހެޅި  ޑޭޓްސް  ހުރި  ވެފައި  އެކްސްޕެއަރ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޚުނައިސް އިބްރާހީމް  VTR/2022/123މައްސަލަ 
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ކްކޮށް ހެދީކަމަށާއި  އަދި ބެލިއިރު ހުރީ އެކްސްޕެއަރ  ގުދުވެ ހުރެގެންވެސް ޗެ  އެއްޗެހި  ، އެއުޅުނުކަމަށާއި

ދެން  ،  އޮތީ ފަޅާފައިކަމަށާއިހި  އޭގެ އެންމެ އަޑީގައި ހަނދާންވާ ގޮތުން ދެވަނައަށް ހުރި އެއްޗެ  ،ވެފަކަމަށާއި

ސްޕެއަރ ވެފައި ހުރި  އެކްއޭގައި ހުރީ ޗޮކްލެޓާއި   ،  ކައިރީގައި ހުރި ހުރިހާ ފޮއްޓެއްވެސް ހުރީ ފަޅާފައިކަމަށާއި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބޭރުން އައީ ކެޫޝނަޓާއި ކާޖާ ދުވަހު    2021ޑިސެންބަރު    6،  އެއްޗިހި ތަކެއްކަމަށާއި

އި އެއްޗެހި ނަގައިގެން  އައިސް މަޑުކޮށްލާފައި ޕެކެޓާ  ންސިޑެންޓްލީކޮއި  ،އާއި މިކަހަލަ އެއްޗެހި ގަނެގެންކަމަށާއި

ދެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަތުން ކެޫޝނަޓާއި އެއްޗެހި    ،އީކަމަށާއިއެ ފޮށިގަނޑު މަތީގައި ތިބެގެން ސައިބު

ވެރުނުކަމަށާއި ތެރެއަށް  ތެރޭގައިކަމަށާއި،  ފޮށިގަނޑު  ޖެހުމުގެ  ސަކަރާތް  ކެޝޫ ،  އެއީ  ނަގައިގެން އެ  ނަޓް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އަދި    ، އެއްވެސް އެއްޗެއް އަޅާފައި ނުހުންނާނެކަމަށާއިއިތުރު،  އެކޮތަޅަށް އެޅީކަމަށާއި

ވުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އޭތި ފޮރުނެގި ކާޖާ ނުދޭންވެގެން ސަކަރާތް ޖަހަންވެގެން ޖެއްސުމަށް  

 މަޖަލަކަށް ބޮލުގައި އަޅައިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލާފައި،  ހެލްމެޓަށް ކެޫޝނަޓްސް ކޮތަޅު ލީކަމަށާއި

ވަކި ހިސާބަކަށް   ،ކަށްވެސް ނޫންކަމަށާއިނުކުންނާ  ގޭޓުން  މެހެން އުޅުނީކޮން  ،ޑަމީ ވާންވެގެން ދާން އުޅުނުކަމަށާއި

  ކިޔައިވައި އެ ދޭށޭ  ބޮލުގައި އިން ކޮތަޅު އޮއް    ޢަލީهللا ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފެނިގެން ޢަބްދުނުދިޔަތަ

ކަމަށާއި ސެކިއުރިޓީން އަދި އެ ސެކިއުރިޓީއިންނަށް އެ ކޮތަޅު ދެއްކި  ،އައީކަމަށާއިއައި ވަގުތު ސެކިއުރިޓީން  

ޖީބުން    ،އަދި ކޮތަޅު ގެންދާށޭވެސް ބުނިކަމަށާއި  ،ޢަލީގެ ޖީބުގައި އެއްޗެއް ނެތުމުން ދޫކޮށްލިކަމަށާއިهللا ޢަބްދު

ސް  ވެޖީބަށް އަތްލި ކަމުގައި ވިޔަސް ޖީބަކަށް ނާޅާކަމަށް،  ކަމަށާއި  ގުޅަޑޫނހަ  ގެންނަ  ޢަލީهللا ނަގަނީ ޢަބްދު 

 ޢަލީ ބުނެފައިވެއެވެ. هللا ޢަބްދު

ގުޅިގެން   8.12 ރައްދުވި  2021ޑިސެންބަރު    23މިމައްސަލައާ  ދުވަހު މައްސަލަ  ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލީނަރީ   ވަނަ 

އެސި ގްރޭޑް  ކޮމިޓީއިން  އޮފިސަރ  ސެކިއުރިޓީ  ނަގާފައިވާކަން    2ސްޓެންޓް  ބަޔާނެއް  ސިނާންގެ  އަޙްމަދު 

ޢަބްދު   ،އެނގޭކަމާއި ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުން  ބަޔާނުގައި  އެދުވަހު  هللا އެ  ަޝއްކުވެގެން  ގޮތުން  އުޅުނު  ޢަލީ 

ބެލިކަމަށާއި ކެމެރާއިން  އިންނަ  ރޫމުގަ  ދަ  ،ސުޕަވައިޒަރ  ހެލްމެޓް  ދަނިކޮށް  ލަނިކޮށް ބަލަމުން  ކޮތަޅު  ށަށް 

ޢަލީ ކައިރީގައި  هللا ޢަބްދު،  ޢަލީ އަންނަނީކަމަށާއިهللا އީކަމަށާއި ދިޔައިރު ޢަބްދުޔަ ފެނުނުކަމަށާއި އެހިސާބުން ދި

އެއްޗެއް ނުލާ ކަމަށް ބުނިކަމަށާއި އަދި ދައްކާލަން ބުނުމުން ދެއްކީ  ހެލްމެޓަށް ތިޔަ ލީ ކޯއްޗެއްހެއްޔޭ އެހުމުން



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
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އެ ކޮތަޅަކީ ބޭރުން ގެނައި   ،އެ ކޮތަޅުގެ ފޮޓޯވެސް ފޮނުވާފައި އިންނާނެކަމަށާއި،  މަށާއިއަތުގައި އޮތް ކޮތަޅެއްކަ

ނުވާންވެގެންކަމަށާއި އެއްބަސް  އުޅުނީ  ބުނެ  އެއެއްޗެހި    ،އެއްޗެއްކަމަށް  ގުދަނުގައި  އެކޮތަޅުގައިވެސް 

 )ކޮތަޅުގައި ހުރި  ދިޔައިރު އޭގެ ބޮޑު ފޮއްޓެއް ގުދަނަށް( އެކޮޅަށް ) ޢަލީ ބުނިކަމަށާއި،هللا  ޢަބްދުހުންނާނެކަމަށް

ދޭށޭ ވެސް ބުނިކަމަށާއި  ޢަލީ އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ދޫކޮށްލަهللا ޕިސްޓާިޝއޯ( އެކޮޅުގައި ހުރިކަމަށާއި ޢަބްދު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވެސް އެތަނުން ނެގި އެއްޗެއް ނޫންކަމަށާއި ބޭރުން ގަނެގެން ގެނައި އެއްޗެއްކަމަށް 

އެއީ    ގެންގުޅުނުނަމަވެސް  އެހެން ވައްތަރެއްގެ ޕެކެޓެއް  ށަހެޅި ފަރާތް ގެންގުޅުނުއޭރު މައްސަލަ ހު   ،ބުނިކަމަށާއި

ޕެޓީ ކޮތަޅެއްގައި ،  ބޭރުން ގެނައި އެއްޗެއް ކަން ނޭންގޭކަމަށާއި އޭތީގެ ފޮޓޯއެއް ނުނަގާކަމަށާއި އެއީ ޖޫސް 

އެއްޗެއްކަމަށާއި  ހުރި  ބައެއީ  ،އަޅާފައި  އެ   ،ދަންކަމަށާއިވެސް  ކުޅިވައްތަރެއްގެ    ،އްޗެއްކަމަށާއިތަންކޮޅެއް 

އޭގެ ޑޭޓްސް ސީދާ   ،ހުރިއެއްޗާއި ހެލްމެޓް ދަށުގައި ހުރި އެއްޗެއް އެއީ ހަމަ އެކެއްޗެއްކަމަށާއި  ގައިފޮށިގަނޑު

އޭތި ކަނޑާފައި އެއިނީ ކިހިނެއް   ،އޭތި އެކަނިކަމަށާއި  އިނީ  ގައިއަޙްމަދު ސިނާނު ބެލި ފޮށިގަނޑު  ،ނުބަލާކަމަށާއި

ހީވަނީ ކަޓަރަކުން ކަހަލަ    ބުނިކަމަށާއި،  ށްގެނައިރުވެސް ކެނޑިފައި އިން އެއްޗެއްކަމަ  އެއީ  އެހުމުންހެއްޔޭ  

އިންނަހެންކަމަށާއި ކަނޑާފައި  ވެއްޖެ   ،އެއްޗަކުން  އެއްޗަކުން  އިންނަ  ކަނޑާފައި  ން ޕެކެޓު  ނަމައަތުން 

އެކޮތަޅު ހަމަ އެފޮށިގަނޑު ކައިރީގައި    ، އެއަށްފަހުކަމަށާއިޗެކެއް ނުކުރާ  ގެ ޖީބުޢަލީ هللا ޢަބްދު  ،ގޭނެކަމަށާއިއިނ

 ިޝނާން ބުނެފައިވެއެވެ. ށްވެސް  ބޭންދިކަމަ

ހުށަހެޅުމަށް    މި 8.13 ހެކިން  ފަރާތަށް ޝަފަހީ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި 

ހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް ޝަފަހީ ހެއްކެއް  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ދެވުނު ފުރުަޞތުގައި މައްސަލަ ހުށަ

ފަރާތުން  އެހެންނަމަވެސް    ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ.  ރައްދުވި  ަޝފަހީ  )ތިނެއް(    03މައްސަލަ  ނަން  ފަރާތެއްގެ 

އިދޭ  ޡާމް )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގަގ. އީރީ، އިބްރާހީމް ނިމާލެ /    އެއީ  ހެކިން ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

/ ގިރީތެރޭގެ، އަޙްމަދު ސިނާނު  ( އާއި، ހA085147 ނަންބަރު:  ކާޑު )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  އ. ވަށަފަރު 

)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ރަާޝދު  އާއި ތ. ގުރައިދޭ / ތެމޭ، އަޙްމަދު  (  A290771 ނަންބަރު:  އިދޭ ކާޑުއަންގަ

އާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  )ތިނެއް( ފަރާތްވެސް ވަޒީފާ  03މި    އެވެ.(  A068570 ނަންބަރު:  އިދޭ ކާޑުއަންގަ

 ނަގާފައިވާނެއެވެ.  ހާިޟރުކޮށް ހެކިބަސް
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މް ހެކިބަސް އަދާކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ ޡާމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިވެރިޔާ އިބްރަހީމް ނި 8.14

ސުޕަވައިޒަރެއްކަމަށާއިހެ ިޝފްޓެއްގެ  ސެކިއުރިޓީ  ޕޯޓްސްގެ  އޮފީހުން  ،  ކިވެރިޔާއަކީ  ހުރިހާ  ހެކިވެރިޔާ 

ކޯއްޗެއްކަމެއް    ތެރެއިން އެއްޗެއް ނަގާތަން ފާހަގަކުރެވުނީކަމަށާއި، ކެއް ބަލަމުން ދަނިކޮށް ގުދަން  ސަރަޙައްދުތަ

ން  ބަލާލުމުން އެތާ ހުރި ފޮއްޓެއްގެ ތެރެއި  ފަހުރުމަށް ކެމެރާ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ޒޫމްކު  ،އޭރު ފާހަގަނުވާކަމަށާއި

ހެލްމެޓް ދަށަށް ލާފަ   ،ސާފުނުވާކަމަށާއި  ރުގެ ކެމެރާގެ ގޮތުންމަވެސް އޭ ނަ  ގާތަން ފެނުނުކަމަށާއި،އެއްޗެއް ނަ

ހުށަހެޅި    މައްސަލަ  ،އެޅުވިކަމަށާއިތޮފި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކައިރީގަ ހުރި އެހެން ކުއްޖެއްގެ ބޮލުގައި  

އެހާދިސާ ހިނގީ އެދުވަހުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަނދާންވާ ގޮތުން  ،  ލަދިންކަމަށާއިރަނގަޅުވެސް ކޮށް   ތިއޭފަރާތް  

ހެކިވެރިޔާ ސުޕަވައިޒަރަށް ފޯނުން ގުޅައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކެމެރާ ބަލަމުން    އި،އިރުކަމަށާ ކަށްހާއެއީ އެކެއް ޖަހާ

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް( ކައިރިއަށް ދިޔައީ  ހުރީ ރަާޝދުކަމަށާއި، އޭނަ )މައްސަސުޕަވައިޒަރަކަށް  ،  ގެންދިޔަކަމަށާއި

 ސް ހެކިވެރިޔާ ބުނެފައިވެއެވެ. ރަާޝދުކަމަށްވެ

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިވެރިޔާ އަޙްމަދު ސިނާން ހެކިބަސް އަދާކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ    މައްސަލަ ރައްދުވި  8.15

ދިޔައީ ކޮންމެސް އެއްޗެއް ހެލްމެޓް ދަށަށް   )އެތަނަށް( ބަލަން  ،ހެކިވެރިޔާއަކީ ޕޯޓްސްގެ ސެކިއުރިޓީއެއްކަމަށާއި

ޅެއް ނެގިކަމަށާއި،  ކޮތަބެލިއިރުގައި ހެލްމެޓް ދަށުން    ސްފައިގޮ)ގުދަނަށް(  އެކޮޅަށް  ،  ބުނެގެންކަމަށާއި  ލައިފިޔޭ

ކޮތަޅު ޕެކެޓެއް  ހުރީ  ގައިއެ  ހުރި  އެއްޗެހި  ކަހަލަ  ބެލި  ކަމަށާއި،  ނަޓްސް  ފަހުން  އެއްޗެއް  ހުރި  ގުދަނުގައި 

ރަނގަޅު ގޮތެއް ،  ށާއިހުރި އެއްޗަކުން ނަގައިގެން ގެނައި އެއްޗެއްކަމަ  (ގުދަނުގައި)އެކޮޅުގެ    އެއީ  ބެލުމުގައި 

ފަރާތް    ހަދާދޭށޭ ހުށަހެޅި  ބުނިކައެގަޑީގަ މައްސަލަ  ނަމަވެސްއި  ގޮތެއް   މަށާއި،  އެއްވެސް  ހެކިވެރިޔާއަށް 

ކެމެރާއިން ވަކި އެއްޗެއް ބަލަން ބުނެގެން އައީކަމަށް    މަށާއި،އައީ ވެރިން އަންގައިގެންކަ   އަދި  ނެހެދޭނެކަމަށާއި

ހުރި    (އިގުދަނުގަ)  އިއެއްޗާ  ކޮތަޅުގައި ހުރިން   ބުނުމުއްކަމަށްނައި އެއްޗެބޭރުން ގެބުނެފައިވާނެކަމަށާއި، އެއީ  

ވެސް    އެތި ދިޔަކަމަށާއި،ބަލަންވެގެން  ހުށަހެ  ހެކިވެރިޔާ  ފަރާތުމައްސަލަ  އެއްޗާއި  ޅި  ފެނުނު  އަތުން  ގެ 

ފޮށިގަނޑު ޗެކްކުރިއިރު ފޮށިގަނޑު    ނަގާފައިހުރީ އެކައްޗެއްކަމަށާއި،  ކަމަށާއި،ވާދިމާ ހުރި އެއްޗާ    ގައިފޮށިގަނޑު

ކަޑާފައިކަމަށާއި ބެލެވޭކަމަށާއި،  ހުރީ  ހުރިކަމަށް  ނަގާފައި  ފޮށިގަނޑުން  އަޅާފައިހުރި  ،  އެ  އެކޮތަޅަށް  އެއީ 

 ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ވެސް ހެކިވެރިޔާ އެއްޗެއްސާ އެއްޗާ ދިމާވާތީކަމަށް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޚުނައިސް އިބްރާހީމް  VTR/2022/123މައްސަލަ 
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ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިވެރިޔާ އަޙްމަދު ރަާޝދު ހެކިބަސް އަދާކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ    މައްސަލަ ރައްދުވި 8.16

އެ މަޤާމުގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި    ،ހެކިވެރިޔާއަކީ ޕޯޓްސްގެ އެސިސްޓެންޓް ސެކިއުރިޓީ ސުޕަވައިޒަރުކަމަށާއި

އެކަންތައްތައް ކުރަމުން ދަނީ    މާއި، ކާތެރިކަމާއެކީ ބެލެހެއްޓުހިމެނޭ އޮފީހުގައި އެންމެހާ މުދަލާއި ތަންތަން ރައް

އެއްދުވަހު ހެކިވެރިޔާ ޑިއުޓީގައި ހުއްޓާ ނިޘާމް ހެކިވެރިޔާއަށް ގުޅާފައި    ކަމަށާއި،ބެލުން ހިމެނޭ   ރަނގަޅަށްތޯ

 ވަރަށް އަވަހަށް ދޭބަލާށޭ ގުދަނުގެ ތެރޭގައި މިވެނި ހިސާބެއްގައި ހުރި ފޮށިގަނޑުން އެއްޗެއް ނަގައިގެން އެތާ

މް އެބުނާ ކުއްޖަކު  ޡާއެތަނަށް ދިޔައިރު ނި  ކަމަށާއި، ބުނިކުއްޖެއްގެ ހެލްމެޓް ދަށަށް ލައިގެން އެބަ ދާކަމަށް

،  ހެކިވެރިޔާ ގޮސް މަޑުކޮށްލާށޭ ބުނުމުން މަޑުކުރިކަމަށާއި  ދަނީކަމަށާއި،  ދެމީހުންގެ ކެބިންއާ ދިމާލަށް  އިހިނގާލާފަ

ކިޔާ ނަން  ތު ނަންތަފާގައި  ނަޓްކެޫޝ  ހުރިކަމަށާއި،  އޭގެ ދަށުގައި ކެޫޝނަޓް  އިރު ހެލްމެޓް ދަށް ޗެކްކޮށްލި  އެ

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްސަ )މް ބުނި ތަނަށް ގޮސް ޗެކްކުރިއިރުގައި ޡާއިބްރާހީމް ނިހި ހުންނާނެކަމަށާއި، އެއްޗެ

 ން ދެއި  ކަމަށާއްތަރެއްގެ އެއްޗެހި އެއް ވަ  ފޮށިގަނޑު ތެރޭގައި ހުރި ކޮތަޅުގައި ހުރީ  (އަތުން ފެނުނު އެއްޗާއި

ތެރޭގައި   ކެޫޝފޮށިގަނޑު  ވައްތަރުތަކުގައިވެސް  ހެކިވެރިޔާއާއި  ،  ރިކަމަށާއިހު  ނަޓްއިތުރު  ދިޔައީ  ޗެކްކުރަން 

މުން  ޗެކް ކުރު  ށާއި، ކަމަފޮށިގަނޑު ކައިރިއަށް ގޮސް،  ގޮސް  ށްއިންޓަޗެކްކުރީ ސީދާ ޕޮ،  އަޙްމަދު ސިނާންކަމަށާއި

ސް ހެކިވެރިޔާ  ވެށްކަމަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބުނި  ގެން ގެނައި އެއްޗެއްކަމަށްމަންނަ ބޭރުން ގަނެތި  އެއީ

 ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފުޓޭޖްއެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، ސީ.ޓީ.ވީ  ސީ. މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  މި   8.17

ހާވައި އޭގެ    ޓެއްވަނަ ދުވަހު ގުދަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮށް  2021ޑިސެންބަރު    6  އެ ފުޓޭޖްއަށް ބެލުމުން

މި ވަގުތަކީ   މާއި،ޢަލީ ބަލަމުން ގެންދާކަން ފުޓޭޖް ބެލިބެލުމުން ފެނިގެންދާކަ هللا އް ޢަބްދުތެރޭގައި ހުރި އެއްޗެ 

ފޯކްލިފްޓުން ގުދަނަށް މުދާ ވައްދަމުން ދިޔަ ވަގުތަކަށް ވުމުން އިރު އިރުކޮޅާ އެ ފޮށިގަނޑު ކައިރީގައި ހުރެފައި  

ކުޑަކޮށް ބަންދުކޮށްލުމަށްފަހު ފޮށި  ގެ މަތި ލެއްޕުމަށްފަހު ނުވަތަ ގުދަނަށް އިތުރު މީހުން އަންނަ ވަގުތުގައި ފޮށީ

ގާތްގަނޑަކަށް هللا ވި ވަގުތު ބަލައި ޢަލީ ޢަބްދުގުދަނުގައި މީހުން މަދު  އި،ފެނިގެންދާކަމާ  ދުރަށް ދާ ތަންއިރިން  ކަ

މީގެ އިރުގަނޑެއް ފަހުން  އި،  ފޮށިގަނޑު ތެރެއިން އެއްޗެއް ނަގައި ޖީބަށްލާތަން ފެންނަކަމާ  ފަހަރު  5ނުވަތަ    4

އެއްޗެހި  ހުށަހެޅި ފަރާތް އައި އިރު އެފަރާތް އަތުގައި  ، މައްސަލަ  އިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގުދަނަށް އަންނަކަމާ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޚުނައިސް އިބްރާހީމް  VTR/2022/123މައްސަލަ 
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މައް ފެންނަކަމާއި،  އޮތްތަން  ކޮތަޅެއް  ހުރި  ޢަބްދުއަޅާފަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ހަމަވުމުން  هللا ސަލަ  އަރާ  ޢަލީއާ 

ފަރާތް ހުށަހެޅި  ކޮތަޅު  މައްސަލަ  އެއްޗެހި  ގެނައި  ހުރި  ހުސްކޮށްލުމަށްފަހު،  ނަގައި  ގައި  ސްކޮތަޅު  ހުކޮތަޅު 

 ކަމާއި، ކުރުމަށްފަހު ފޮށިގަނޑު ތެރެއަށްލާ  ނޑިމި ކޮތަޅު ނަގައި ބޮ ޢަލީ  هللا ޢަބްދު  ތަނާއި،  ދޭ  ޢަލީއަށްهللا ޢަބްދު

هللا އެއަށްފަހު ޢަބްދު،  އިގައި ތިބެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މަްޝވަރާ ކުރާތަން ފެންނަކަމާފޮށިގަނޑު ކައިރީ 

  އި،ފެންނަކަމާން  ށް އަޅާތަކޮތަޅަނޑަށް ކުރިން ލި ހުސް ފޮށިގަޢަލީ ފޮށިގަނޑު ތެރެއިން އެއްޗެހިތަކެއް ނަގައި  

  އި، ބަލަން ހުންނަކަމާ  އިރީގައިކަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އިރު  މުންދިޔަޢަމަލުކުރަޢަލީ މިފަދައިން  هللا ބްދުޢަ

އައެއަށްފަހު އެއްޗެހި  ކޮތަޅު    ބޮނޅާފައިވާ  ހުސްކުރުމަށްފަހު  ލި  )ކުރިން  ތެރެއަށް  ފޮށި  ޅު(  ކޮތަޑިކޮށްލާފައި 

  ، ނަކަމާއިގައި މި ކޮތަޅު ބަހައްޓާތަން ފެންށްޓެއްގެ މަތީއިރީގައި ހުރި އެހެން ފޮފޮށިތެރެއިން ނެގުމަށްފަހު ކަ

މަށްފަހު  އެ ކޮތަޅު ލުތެރެއަށް  އެޢަލީގެ ބޮލުގައި އަޅާފައިވާ ހެލްމެޓު ނަގާފައި ހެލްމެޓް  هللا އެއަށްފަހު ޢަބްދު

ށަހެޅި ފަރާތް  ވަގުތު މައްސަލަ ހުހަމަ އެ ޢަލީގެ ބޮލުގައި ހެލްމެޓް އަޅާތަން ފެންނަކަމާއި،  هللا ޢަބްދުޅާއެކު  ކޮތަ

هللا ޅި ފަރާތައި ޢަބްދު ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެމި ތަން ފެންނަކަމާއި،  މެޓް ރަނގަޅުކޮށްލާޢަލީގެ ހެލްهللا ޢަބްދު

އަދި އޭނާ އާއިއެކު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވެސް ގުދަނުން    ހިނގައިގަންނަކަމާއި،ނުކުތުމަށް  ނުން  ޢަލީ ގުދަ

   ުފޭޓްޖިއން ެފްނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ީސ.ީސ.ީޓ.ީވ  ދާތަން 

ިއ 8.17.1 ެފްނ   .ީސ.ީޓ.ީވ ަހަގުކެރުވުނ ީސވާެފްސެއޮގުތން  ެއުފޭޓުޖަގިއ  ަފާރްތތޯ  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަފާރުތގެ  ނީަނ 

ަނނީ ަމްއސަލަ  ީވިޑއޯ ިއން އެ ެފްނ  ެއ"   ިއ ެހިޅ ަފރްާތަކަމާށަލ ުހަށަބިއން ުސވުާލުކުރުމްނ، ެއއީ ަމްއަސިކ

  ްނ ެހޅި ަފާރްތަކއެ ީވިޑޯއަގއި ެއ ެފނަްނީނ ަމްއސަލަ ުހަށަކމަށް ުބނެ    ހި ެގްނނަ ަތްނ" ުހށެަހިޅ ަފާރތް ެއްއެޗ

ޭބަގިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓ  2022ޖަުލިއ    07އަެފާރުތްނ   ިއްބތާިދީއ ަބއްދުަލުވުމަގިއ  ަރިއިބުއނުަލަގިއ  ްއުވުނ 

ެހިކަގއި    2022ަގްސުޓ  ޮއ   28  ާވިއުރ، ުފވަެފިއއުިޢިތާރ ައުޑެއަބޭބްއުވނު  ަނގާ    14  ަގާއިއ، ުހުމސް 

ބްޭއ  2022ަބުރ  ެސްޕެޓްނ  ޚާުލަގިއ  ަމްއސަަލިއެގ  ުހަށުވުނ  ަމްއސަަލ  ައުޑއުެހުމަގިއ  ަފާރުތން  ާސ  ެހިޅ 

ެފްނަނ ިއން  ީވިޑޯއ  ެއ  ުހަށުބނަެފިއަވީނ  ަމްއސަަލ  ަފ ީނ  ބިުނެހިޅ  ޫންނަކމްަށ  ަމްއސަަލ  ަނަމެވްސ،  ާރްތ 

ޢީަލ  هللا ެހިޅ ަފރަާތއި ަޢބުްދަމްއސަަލ ހަުށާއއި  ީތތާިދީއ އަޑުއުެހުމަގިއ ިއުއިތރްާފވަެފިއާވިޅ ަފރުާތން ިއްބ ެހުހަށ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ޚުނައިސް އިބްރާހީމް  VTR/2022/123މައްސަލަ 
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ން ެފްނަނީނ  ިޑއޯ ުފޭޓުޖއެނެގްނ ޮއތީަތ، ީވދަީފިއާވ ަބާޔނަްތުކން  ީޤަޤްށ  ެޓުޑެގ ތުަޙމްޯލިޑްވްސ ޯޕްޓސް ިލިމ

 ަރެވެވެއެވ.  ސިާބުތާވކަަމްށ ުބ   ިމްނަގނުޑްނިޅ ަފާރްތަކމްަށ މަަދީނަމްއސަަލ ުހށެަހ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފަގއި ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި   8.18

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތާަށއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތށް ޮބޑިެތ ެގއުްލނަްތެކއް    ، ަފާރްތ އުިތަރށް ބަަހއަްޓއިިފަނަމ

ިލބާިދެނަކަމްށ އަެކީށެގްނވާ ަހަމތުަކްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރަާތށް ަޤބުޫލުކެރޭވީތަކަމށް ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރުތން  

ކަމަކާުބނަެފިއާވިއުރ،   ހިނގާ  ތެރޭގައި  މާޙައުލުގެ  އެ    ވަޒީފާއަދާކުރާ  ބެލުމަށްފަހު  މައްސަލައެއް  ގުޅިގެން 

މައްސަލާގައި އެ މުވައްޒަފާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްސަލާގައި އިދާރީ އަދި މަދަނީ މިންގަނޑުން އެކުށެއް  

'ުކެށްއޮކށަްފިއވާ    ޅޭނެކަން އެނގޭކަމާއި،ސާބިތުވާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ލަސް ކުރުމަކާ ނުލައި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެ

ަމްއސަަލ ަކ ެއަވީނ  ާމަނޮކށަްފއި  ޫންނކަން    ަމްށ ސިާބުތުވން'  ުނަވަތ  ުކިރަކން  ުކެށއް  ިޖނާޢީ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި 

މަަޙއުްލަގިއ މި  ޫންނަކާމއި،  ބަޮޑްށ   ާސިބުތުވން  ުމރަާދީކ  ބުަހގެ  ުބެނވޭ  ާސބުިތުވޭމ  ުބަރެވވޭ    ކެުށްއުކިރަކން 

ިފަޔަވެޅްއ ެއުޅަމްށ ެއކޭަށނެ    ާދީރިއްނ  މަަދީނ ިމްނަގނުޑުނަވަތ   ( balance of probabilities) ުޑ  ިމްނަގނ 

ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅަިފާރްތ އޮފަީހށް    ިމަނަވަރްށ ުމަވްއޒުަފެގ ަމްއޗަށް ުކށް ާސބުިތުވްނ ަކާމއި، ިމ 

ަޢމުަލޮކށަްފިއވަާކަމްށ  ޮގެގއުްލްނާވ ާޤނުޫނެގ  ަތްށ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވޒާީފިއން    23ބެުނ  ދަށްުނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ަސަބުބން    ުކރުުމެގ  ަވްއަކްނ  ަވޒާީފ އަދުާކާރ ާމަޙއުުލަގިއއަެފާރްތ  ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތްުނ މްައސަަލ ަރއުްދިވ    ްށަކަމްށާވިއރު، ުކނުްފްނަޏށް ެގއުްލްނަތެކްއވަެފއާިވަކަމްށ ތުުހަމުތޮކ 

ްއަކްނޮކށަްފިއޭވތޯ މަަދީނ ިމްނަގނުޑްނ ާސބުިތވޭތޯ  ަފާރުތްނ ތުުހަމުތުކާރ ފަަދިއްނ ަވޒާީފއާަދުކާރ ާމަޙއުުލަގިއ ަވ

ކައިރީގައި   ފޮށިގަނޑެއްވަނަ ދުވަހު ގުދަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި    2021ޑިސެންބަރު    6  ަނަޒުރުކާރިއުރ،  

މައްސަލަ  ށް ލަމުން ދިޔައިރު،  އްރުން އެ ފޮށިގަނޑުގައި ހުރި އެއްޗެއް ނަގައި ޖީބަޢަލީ ހުރެ ސި هللا ޢަބްދު

އޭނާ އައިއިރު ގެނައި ކޮތަޅަކުން ބައެއް ތަކެތި ނަގައި ބިންމަތީ    އެ ސަރަޙައްދަށް އަންނަކަމާއި، ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ހުސްކޮތަޅު   ފޮށިގަނޑު    ފަހުށްދިނުމަ  ޢަލީއަށްهللا ބްދު ޢަބަހައްޓާފައި  ކުރުމަށްފަހު  ބޮޑި  ނަގައި  ކޮތަޅު  މި 

ކައިރީއި،  ކަމާތެރެއަށްލާ ފެންނަކަމާފޮށިގަނޑު  ކުރާތަން  މަްޝވަރާ  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތިބެ    އި، ގައި 

ހުސް ފޮށިގަނޑު ތެރެއަށް ކުރިން ލާފައިވާ  ޢަލީ ފޮށިގަނޑު ތެރެއިން އެއްޗެހިތަކެއް ނަގައި  هللا އެއަށްފަހު ޢަބްދު 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
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މައްސަލަ   މިފަދައިން ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔައިރު  ޢަލީ هللا ބްދު ޢައި،  ފެންނަކަމާއެއްޗެހިތަކެއް އަޅާތަން  ކޮތަޅަށް  

ޢަލީ އޭނާގެ هللا ކޮތަޅު ގުދަނުން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް ޢަބްދު މި    ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރީ ކައިރީގައި ބަލަންކަމާއި،

ތެރެއަ އޮތް ހެލްމެޓްގެ  އަޅާފައި  ހުށަހެޅި ފަރާތް    ށްބޮލުގައި  ހެލްމެޓް ރަނގަޅު  ކޮތަޅު ލުމުން މައްސަލަ  އެ 

އި،  މަށް ދާކަމާނުކުތު  ންގުދަނުޢަލީ  هللا ޢަބްދުއަދި ބޮލުގައި ހެލްމެޓް އަޅައިގެން    ތަން ފެންނަކަމާއި،ދޭކޮށްލަ

  ިއުރ، ފޭުޓްޖައށް ބުެލުމން ފަާހަގުކެރޭވީސ.ީސ.ީޓ.ީވ  އޭނާ އާއިއެކު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވެސް ގުދަނުން ދާތަން  

ުހަށهللا ަޢބުްދ ަމްއސަަލ  ަޢމުަލ  ުކަރުމނިްދަޔ  އަެފާރތަށް  ޢީަލ  ހެުރެމ  ެއނިގ  އިަދ  ެފިނ  ަފާރަތްށ  ެހިޅ 

ަޒރު  ަގުކެރުވުނ ީސ.ީސ.ީޓ.ވީ ުފޭޓާޖއި، އެ ޙިާދާސ ިހނަގއިިދޔަ ަވގުުތ އެ ަމްނިއްސވެފަާހ   ިއާވީތ، ަފއީެހެތިރވީެދ

ުމަވްއޒުަފްނާނިއ،   ުހރި  ުހށެަހަމްއަސބަަލްނ  ޢްަބަލ  ަފރާާތިއ  ގަުދهللا ުދިޅ  ިނުކ ޢީަލ  ިދުނން  ަވގުތު  ޔަ  ުތމްަށ 

ާހިޒުރިވ ެހިކްނެގ ެހިކެސިކުއިރީޓ ަތނަށް  ަކނާޑޮފިށގަނުޑަގިއ ުހިރ    ބުަހްނ ްނ އެ  ެޕެކޓު  ަފިއ ުހިރަކން  ބަަދން 

ްށ ލަާފިއވާ ޮކތުަޅަގިއ ުހިރ ބަަދަނީކ އެ ގަުދުނަގިއ ުހިރ  ަދަށ   ެމުޓހްެލޢީަލެގ  هللا ަޢބުްދްނަނަކާމިއ،  ެއނެގްނ ޮއ

ާޢަޔްތކޮށް   ިރިއްސެވބާަޔްނުކެރުވުނ ެއްނމަެހިއ ަކްނަކމްަށ  ، ޮފިށަގނުޑަގިއެވްސ ުހިރ ަވްއަތރެުގ ބަަދްނަކަމްށވީާތާއިއ

ަމްއސަލަ  ،  ްށޓަަކިއެލޭވ ަސަބަބ ެއްއ ެހިކ ައންެއ ެހްއާކ ުގުޅާވިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ުހށެަހޅަިފިއާވ ެއްނމަެހިއ ެހިކ  

ަފާރްތ މުދަަލުކްނ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެނިތ    ިމްނަގނުޑން  ިއާވަކްނ  ަފަނާގުހްއަދ  މަަދނީ 

 ެވެއެވ. ާސިބުތާވަކމްަށ ުބަރެވ

ހުށަ .9 ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް   (substantive fairness)ހެޅި 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން   9.1 މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާދޭފަރާތުން 

(substantive fairness)  ީ؛ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ 

އިން ވަކިކުރުމަށް  ަވޒާީފދޭ ފާަރތްުނ މަުވއްޒަފްުނ ަވޒާީފއްިނ ވަކިކުރަުމށް ޚިޔާރުކާުރ ައސާސްެއ ެއީއ މަުވއްޒަފުަކ ވަޒާީފ  .1

 ؛ ުހްއދަކުރާފަަދ ަޢދުލުވިެރ ަސބަބަކަށްވުމެުގ އިތުރްުނ 

 ައިދ ؛ ެއ ޚިޔާރުކުރާ އަސެާސއްގެ ދަށްުނ ފުރަިހމަކުރަންޖޭެހ އްެނމަެހިއ އުންސުރަުތއް ފިުރހަމަވަެފއިވާނަމަަކާމިއ  .2



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
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 ފާަރތްުނ ތްަޠބީޤުކޮށަްފއިވާ ަހަމއަކީ  ެއ ޚިޔާރުކާުރ އާަސސެއެްގ ަދށުން މަުވްއޒުަފ ވަޒާީފއިން ވަކިކުުރމަުގިއ ވަޒާީފޭދ  .3

 ؛އަެކށީގެނާްވ ަހމައަަކށް ވާނަމަކްަނ 

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

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައިކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އްސަ މަ 9.2

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އެންގި ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނައިރު، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ    23ބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  )ވަޒީފާއާ  2008/2ވަކިކުރެވޭނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ޙާލަތުތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  

]ނޯޓީހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން  

ވަޒީފާދޭފަރާތަށް  ، ކު ނުވުމާއެ  ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  އޭނާ 

 ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެވެ.[ 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 23އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  9.3

ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ބެލެވޭނީ  ]މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  

 އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ. 

 ؛ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން  (1)

 ތެއް ވެފައިވުން.[ ޚިޔާނާ  (2)

މި ޢިބާރާތުންނެވެ. އަދި ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   9.4

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

ވ.   )އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު   SC-A/27/2014އްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާ 

ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް(  

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ   23ކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ]ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި 

 ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ ދެ ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ: 

(i)  .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުނ 

އެ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން    (misconduct)މެކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ  ކޮން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ    23ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

ވަކިކުރުން ހުއްދަވާނީ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު    ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން   23

ކަމަށް ވާނަމައެވެ. އެ އަމަލީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން    (gross misconduct)ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  

ޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  މުވައް ، ވަކިކުރުން ހުއްދަވާފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ 

އަމަލެއް ކަމަށް ވާނަމައެވެ. މުވައްޒަފުގެ ޣައިރުސުލޫކީ   ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންވަރުގެ ސީރިއަސް  އޮންނަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ 

(  2ނުވަތަ ) ، ށް ވާނަމަ ( ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަ 1އަމަލަކީ ) 

އެންމެ މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ ދެ   ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ  މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ވަޒީފާގެ  އެ ކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި 

 އެ  ( އެ ކަމަކީ 3ނުވަތަ ) ، ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ވާނަމަ 

  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް 

އެ އަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް  ، ވާނަމަ 

 ދާނެއެވެ.[  ބެލެވި 

 މި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ގައި    2022ޑިސެންބަރު    06  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަދާކުރާ މާޙައުލުގައި 9.5

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ގެން ގެންދިޔުމަކީނަގައި  ތަކެއްނަޓް ޕެކެޓަކުން ނަޓްއްގައި ހުރި  ދަނުގައި ހުރި ފޮށިގަނޑެގު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ   23

 . ން ބޮޑު ޢައިރު ސުލޫކީ ޢަމަލެއްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ ފާޅުކަ

ވަނަ   17.1.11މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ   9.6

 ؛މާއްދާގައި



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
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ށްފައިވާ ގޮތަށާއި، އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި އެމުވައްޒަފެއްގެ ރެކޯޑަށް  މުވައްޒަފަކު ކުރި ގޯސް ޢަމަލެއްގެ ބާވަތަށާއި، އެކަމެއްކޮ " 

 ބަލާއިރު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅަކީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިން ކަމުގައިވުން" 

ވަކިކުރުމުގެ    ވަޒީފާއިން  އެޅުމާއި  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މިގޮތުން،  ހަމަ،  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި 9.7

ޙާލަތްތައް   06ޕޮލިސީގެ   ވަކިކުރެވޭނެ  މުވައްޒަފަކު  ވަޒީފާއިން  ނުލައި  ދިނުމަކާ  ނޯޓިސް  މާއްދާގައި  ވަނަ 

މައްސަލަ    ން( ވަނަ ނަންބަރުގައި 'ވައްކަންކުރުން" ބަޔާންކުރެވިފައިވާކ1ައެ މާއްދާގެ )  ،ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމަށާއި

 ؛ވާ އިސްވެ ބުނެވުނު ޕޮލިސީއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި  ރައްދުވި

ހުއްދަ  ފަރާތުން ކްލިއަރ ކުރަންޖެހޭ މުދަލަކުން   ޒީފާ އަދާކުރާ މާޙައުލުގައި ވަޒީފާދޭވަމިގޮތުން، މުވައްޒަފެއް   9.8

އަދި ވައްކަންކުރުމަކީ   ސިޔާސަތުތަކުގެ ދަށުން މަނާކޮށްފައިވާކަމަށް ވާއިރު،  ކުންފުނީގެ  ނެގުމަކީވަގަށް  ،  ނެތި

ވަޒީފާދޭދިވެ މިއީ  ކަމެއްކަމުގައިވާއިރު،  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކުށެއްކަމަށް  ޖިނާއީ  ާޤނޫނުލްއުޫޤބާތުން    ހިރާއްޖޭގެ 

ފަރާތާއި ދެމެދު އޮންނަ އަމާނާތްތެރިކަމާއި އިތުބާރު ގެއްލޭކަމެއްގެ އިތުރުން މިކަމަކީ   ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ

އިތުރަށް   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބެއްކަމަށް  ވަޒީފާގައި  އެކަށީގެންވާ  އުޒުރުވެރިވުމަށް  ބެހެއްޓުމަށް 

އިރު ސުލޫކީ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ޣަ  އެހެނީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މާޙައުލުގައި ވައްކަންކުރުމަކީ ބުރަވެވެއެވެ.

މައް  ޚިލާފުކަމެއްކަން  ަޝރުތަކާ  ޖައުހަރީ  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ދެމެދުގައިވާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ދެ  ސަލަ 

ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އެއްބަސްވުމަށާއި މައްސަލަ  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ފަރާތާ ދެމެދު  ހުށަހެޅި  ފަރާތާއި މައްސަލަ 

ސިޔާސަތުތަކަށް ބެލުމުން ބުރަވެވެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، އެ ޢަމަލަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި 

މެނޭ އެންމެ މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު  އޮންނަ ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ހި 

 .އެވެ ބުރަވެވެ ވެސްކަމަށް އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް

މިންގަނޑުން  މަދަނީ  ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ވައްކަންކުރިކަމަށް  ސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން މައްސަލަ  އި 9.9

މަ ވަޒީފާގެ  ާޤނުނުގެ  ބުރެވެވޭހިނދު،  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވައްކަންކުރުމަކީ  ދަށުން   23ޙައުލުގައި  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެކަށީގެ ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ބުރަވެވޭތީމުވައްޒަފަކު  ފަރާތް ، ންވާ ސަބަބަބެއްކަމުގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤނޫނު ނަންބަރު  
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 (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ދެކެމެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން   .10 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (procedural fairness)މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

، ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް 10.1

ވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އަންނަނި، ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ

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

އެ މުވައްޒަފަކަށް  ، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުޞީލަކާއެކު ، މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .1

 ؛ތުން ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާ ދޭ ފަރާ 

އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރުޞަތެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު   .2

 ؛ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު 

 ؛ފަހު އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް  .3

އެ ކުރެވޭ ތަޙްޤީޤަކަށް  ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް   23ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   .4

ނިންމައިފިނަމަ ، ފެނި  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކޮށްފައިވާކަން ، އެ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ، އެ  ސަބަބުތަކާއެކު  ވަކިކުރި 

 މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން. 

މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ތުހުމަތުކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނިން   10.2

އެކަމާ    ފުޓޭޖް ނެގުމަށްފަހުސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  ޒަފުންގެ ބަޔާން ނަގައި،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބައެއް މުވައް

ށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުަޞތު   ނަގައި އެކި ފަހަރުމަތިން އެފަރާތަގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަޔާން

ދެވެންހުރި ހުރިހާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު،    މާއި،ކަފައިވާދީ

  މިރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދީފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި،  ތަފުޞީލަކާއެކު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

ގުޅިގެން   ފަރާތުން  މައްސަލައާ  ރައްދުވި  ހިންގައިމައްސަލަ  ތަޙްީޤެޤއް  ތަޙުީޤުޤ  އިދާރީ  ރިޕޯރޓެއް    އަދި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެ ފަރާތަށް ދީފައިވާ   އެކުލަވައިލައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    ލިޔުމުގައި، އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،

ޢަދުލުވެރިކަން    ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި   (procedural fairness)މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަކްނ ިހނގަާފިއާވ ޮގަތްށ ބާަލިއުރ، ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ ުނުކާތަތކްަށ ރާިޢޔްަތުކުރުމްނ، ަމްއސަލަ   .11

ަވިކ  ަވޒާީފިއން  ަފާރތް  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ުހށެަހިޅ  ަމުއޟީޫޢ  ިއުޖާރއީ    (substantive fairness)ުކުރުމަގިއ  އިަދ 

ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ ުބަރެވޭވތީ، ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއން    (procedural fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ  

ާމއާްދާއ ެއްއގްޮތާވ ޮގުތެގމިަތްނަކަމށް    ަވަނ  23)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤނުޫނ( ެގ    2/ 2008ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ާޤޫނުނ ަންނބުަރ  

ަކނަޑައަޅިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ އަެފާރުތެގ ަވޒާީފ ައނުބާރ އިޢަާދުކުރަމާށިއ، ަވޒާީފިއން  

އިަދ ިދުނަމްށ  ބަދެަލްއ  ެގއުްލމެުގ  ަސަބުބްނ  ފި  ަވިކުކުރުމެގ  ާޤނޫނީ  ފަރާތްތަކާމެދު  ވަކިކުރި  ޔަވަޅު  ވަޒީފާއިން 

ަމްއސަަލ    މަށްއަޅައިދިނު ިމ  ަކނޑަައަޅިއ  ެންތަކަމްށ  ަހަމެއްއ  ައުމުރުކރެާނ  ަމްއަޗްށ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

 ިންނަމްނ ެފެނެއެވ. 
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،    ހެކިބަހަށް  ހެކިންގެ  އިމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  (  A141614)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ، ޚުނައިސް އިބްރާހީމް  12875

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ   ،ލިމިޓެޑުގައި އެސިސްޓަންޓް ކްލިއަރެންސް އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް

ބުނެ ޚުނައިސް    އެހެން މުވައްޒަފަކު އެމް.ޕީ.އެލްގެ ކްލިއަރެންސް ގްރައުންޑުގައި ހުރި ނަޓް ޕެކެޓަކުން ނަޓު ނެގިކަމަށް

ޔާން ނެގުމަށްފަހު ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ޚުނައިސް އިބްރާހީމް ވަޒީފާއިން  އިބްރާހީމްގެ ބަ

ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ،   ނުޙައްުޤންވަކިކޮށްފައިވަނީ ޚުނައިސް އިބްރާހީމާ ނުވެސް ބެހޭކަމެއްގައި   އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ 

ދަކޮށްދިނުމަށާއި، ޚުނައިސް އިބްރާހީމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ  ޢާވަޒީފާ އަލުން އި  ޚުނައިސް އިބްރާހީމްގެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ޚުނައިސް އިބްރާހީމްގެ ވަޒީފާއިން  ކޮށްދިނުމަށާއި،  އިޢާދަމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އަލުން  

ާޤނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް  އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް    ޚުނައިސް އިބްރާހީމްއެދި  ތްތަކާމެދު 

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް 

އިބްރާހީމް ވަކިކޮށްފައި  ޚުނައިސް  ވަޒީފާއިން  އައި  ކޮށްގެންކަމަށާއި،  އަދާކުރަމުން  ވައްކަން  އިބްރާހީމްވަނީ    ޚުނައިސް 

  ، ށާއިހުރި މުދަލުންކަމައްޓިފައިކުރުމަށް ބެހެ  ލިއަރ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ގުދަނުގައި ކް   އެފަރާތްވައްކަން ކޮށްފައިވަނީ  

އިބްރާހީމް ނަންބަރުާޤ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން   ޚުނައިސް  ގެ    2008/2  ނޫނު  ާޤނޫނު(  ވަނަ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ާޤއިމް ކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ އަދި    ން،ތިމަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ   މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން 

 ޓެޑުން ޖަވާބުދާރީވީއިރު، ޕޯޓްސް ލިމި ބުނެ މޯލްޑިވްސް  ާޤއިމްކުރުމަށްފަހުކަމަށްއިޖްރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން

އިބްރާހީމް ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ޚުނައިސް  ނަންބަރު  ވަޒީފާއިން  ގެ  2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ވަނަ    23  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން  ، މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެ

މައްސަލައިގައި   މި  އަދި  އިބްރާހީމްސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީއާއި،  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ޚުނައިސް  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން 

ޢަދުުލެވިރަކާމ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (Substantive Fairness)ިއ  ަމުއޟީޫޢ   (Procedural fairness)ިއުޖާރީއ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް 
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ަމްއސަލަ  ްނ އެދަިފިއާވ ފަަދ ައުމެރްއ  ަފާރުތ  ގެޚުނައިސް އިބްރާހީމްާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ ުބަރެވޭވީތ، ިމ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  

ލިމިޓެޑު  ަރއުްދިވ ޕޯޓްސް  ަމްއސަލަ  ަމގެ  މޯލްޑިވްސް  ިމ  ަކނަޑައަޅިއ  ެންތަކަމްށ  ަހަމެއްއ  ާޤޫނީނ  ުކާރެނ  ްއަޗްށ 

 ިންނަމއީިފެމެވ. 

 1444 ރަބީޢުލްއާޚިރު 22

 2022ނޮވެންބަރު  16

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު


