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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/134 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021 ޖޫން 09 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  04 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ޢާއިަޝތު ިޝނާ، ދިގުވާނޑު. އިވްނިންގޕާރކް، ޏ. ފުވައްމުލައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A274325 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:)

 ލިމިޓެޑް  އޯކިޑް ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-19/87)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 

 : މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:)  ިޝނާ  ޢާއިަޝތު   އިވްނިންގޕާރކް،،  ފުވައްމުލައް.  ޏ  މި މައްސަލައަކީ

A274325)،  ްގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީއާއި،  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ހޯލްޑިންގސް  އޯކިޑ

ޢާއިަޝތު ިޝނާ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބޭނުންނުކޮށް ބަކީ ހުރި ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާ ދީފައިނުވާތީ،  

އްދަތުން ފެށިގެން މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މު

ނިންމުމާއި ހަމައަށް ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ ލިބޭނެ އެންމެހައި އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި 

ސަބަބު ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިއަކަށް  ދިނުމަށާއި،  ފައިސާ  އެންމެހައި  ހުރި  ނުލިބި  ގެއްލުމުގެ  އިރު  ލިބުނު  ން 
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ޢަދުލުވެރިކަން   6ބަދަލުގައި   މައުޫޟޢީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  އިޖުރާޢީ  ނަގައިދިނުމަށާއި،  މުސާރަ  މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް( 

ބަދަލެއް   ޢަދުލުވެރި  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލައިގައި  މި  ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން  ާޤއިމްކުރުމަކާނުލައި 

ވަޒީފާއާބެހޭ    2021  ޖޫން  09ރައްދުވާގޮތަށް    ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ހޯލްޑިންގސް  އޯކިޑްއެދި    ނަގައިދިނުމަށް ގައި 

 .ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ގެ ރައުޔު އިބްރާހީމް މަނިކު  ޙަސަން 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި   ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި)(  އައިލެންޑްމާގެ/    ތޮއްޑޫ.  އއ)  އިބްރާހީމް  ޙަސަންމައްސަލަ 

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ    (A276611:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ 

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

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަޒަރުކުރުމުން 

ތޮއްދޫ   .1.1 ބައިވެރިވިކަމަށްބުނެ އއ.  އެކަމުގައި  އެއްގައި  މައްސަލަ  ޚިޔާނާތުގެ  ހިގާފައިވާ  އިންޖީނުގޭގައި 

ތޮއްޑޫ   ވަޒީފާއިން ގެންދިޔައީ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމާއަށްވެސް  ވަކިކުރުމާ 

ގްރޭ   އޮޕރޭޓަރ  އިންޖީނު  ދަށުންގެ    8އިންޖނުގޭގައި  މަާޤމުގެ  އެ  އަދާކުރަންޖެހޭ    މަގާމުކަމާށާއި، 

ނުވަތަ  ޗުއްޓީއަށްދިނުމުން  މެނޭޖަރ  ހަވާލުވެހުންނަ  ހިންގުމާ  އިންޖީނުގެ  އިތުރުން  މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ 

 މަދުމަދުން ނަމަވެސް ހަވާލުކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި، ބަލިވުމުން އިންޖީނުގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން 

އިންޖީނު .1.2 ފަހަރެއްގައި  އެއްވެސް  ހަވާލުކުރި  މައްސަލަ  އިންޖީނުގެ  މަސައްކަތަކެއް  އެއްވެސް  އިދާރީ  ގޭގެ 

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގޮސްފައިނުވާނެކަމަށާއި، ފައިސާއާ ގުޅޭ އެއްވެސްކަމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  
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ގެންގޮސްފައިނުވާނެކަމަށާއި، ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައިވެސް އެފަދަ  ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން  

ހަ ފޮތެއްގައި  ކަމެއް  އޮންނަ  ތަނުގައި  އެނގޭނެހެން  ވަލުނުކުރާކަމަށާއި،  ކޮންފަރާތަކަށް  ހަވާލުކުރެވުނީ 

 ނޯޓުކުރުން ފިޔަވައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ހަވަލުނުކުރާކަމަށާއި،

ޭގަގިއ،    ަވަނ ައަހރ    2020 .1.3 ަގިއ ިއްނިޖނ  ީރޮކޅ  ްނ ެގްނިދަޔ ަފާރްތ ަވީޒފިާއްނ  ކ  ަރމ  ަގިއ ަމަސްއަކްތކ  ެމޭނަޖެރްއެގ ޮގތ 

ެގ   މ  ވ  ިރްނ  ަވިކކ  ޮކްށ ެދްނ ޮއީފަހށް ކ  ނި   ަބްއަދލ  ްނާނެނ ަކަމާށިއ  ނ  ެށެހިޅ  ކ  ްނ ަމްއަސަލ ހ  މ  ރ  ެހްޑ ޮއީފާހ ަމްޝަވާރކ 

ަމްށ ައްނާގަފިއވާަކަމާށިއ، ިމަކްނ ިހްނާގފަ  ރ  ކ  ްނ ަހވާލ  ީތޮގތ  ގެ   2020ިއަވީނ  ަފާރާތ ަވގ  ަވީރ ަމހ  ރ  ެގ ެފބ    ަވަނ ައަހރ 

މި  ަވެހްއަގިއަކަމާށިއ،  ދ  ީރޮކޅ   ިއން   ކ  ްނ،  ީތޮގތ  ަވގ  ާއިއ  ިއްބާރިހްމ  ޙަސްނ  ްނ  މ  ކރ   ގގެ gަމްސަވާރ 

ަގިއ   ހނދވޮގތ  ދއފއވނ  އވހކ  ެނަފިއވަާކާމިއ،  ބ  :    20ޙވލކރމްށ   200ާއ 

މެ  ިރަޓްނ  ަވހ   ދ  ައިއ  ެޖިހެގްނ  ޭއެގަފނ  ގެ ދަވެހްއގެއެވ.  ިއނނ  ްނ  ވޮާގތ  ާޅަފިއ  ގ   ޭނަޓރ  

ެނަފއި  ބ  ަގިއ  ާގތ  ގނެގ  ައޅ  ެއިދފއވަކްނ  ަވިކވާްނ  ފިއްނ  ެމޭނަޖރ   ެގ  ިމާހރ  ާކިއ،  ތްރނެޖިހްއެޖ  ކ   ޙވާލ 

   ވއވ.

ފަރާތް   1.1 ހުށަހެޅި  ފަރާތުގެ  މައްސަލަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގެންދިޔައީ  އިންޖީނުގޭގެ  އަދާކުރަމުން  ތޮއްޑޫ  އއ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ގެ މަާޤމުކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    8އިންޖީނު އޮޕަރޭޓަރ ގްރޭޑް  

ފަށާފައިވަނީ   އަދާކުރަން  ކަމަށާއި،    2015އޮގަސްޓު    12ވަޒީފާ  އެއްބަސް ގައި  މުއްދަތު  ވަޒީފާގެ  ވުމުގެ 

ގައި އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓާ    2021ސެޕްޓެންބަރު    15ހަމަވުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާކަން  

 އެންގިކަމަށާއި، 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  1.2

ލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބައްދަލު ކުރިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި  މުން މައްސައެންގު

ފަރަތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ބޭނުންކަން އެންގިކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ 

' Tentativelyންގިކަމަށާއި، މި ހުށަހެޅުމަށް ' އަދާކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ދެވޭނެކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެ

އީމޭލުގައި    2021އޮކްޓޫބަރު    11އެއްބަސްވިކަމަށާއި،   ފޮނުވި  ފަރަތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   15ގައި 
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ގައި ފޮނުވަފައިވަ އީމޭލާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފައިން ވަކިކުރަން    2021ސެޕްޓެންބަރު  

 ނިންމާފައިވާކަން އެންގިކަމަށާއި، 

  2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ   1.3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ  )އެކާވީސް( ދުވަސްކަމަށްވާތީ،    21)ދެއެއް( އަހަރާއި  

ވެފައިވާ   ާޤނޫނުގެ  ދެމެދު  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެއްބަސްވުމަކީ  ގައި    13ވަޒީފާގެ  )ކ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަމަށާއި، 

ޢަދުލުވެރިކަން   1.4 އިޖުރާއީ  ޢަދަލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ާޤއިމްކޮށްފައި ނުވާކަމުގައި 

  ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމަ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، .2

  ވަޒީފާއިން   ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިންއެ ފަރާތަކީ    ޚިލާފަށްކަމަށާއި،  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ

  ލިބޭނެ   ހުރިނަމަ  ވަޒީފާގައި  މުއްދަތުގައި  އެ  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި

 29  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދިނުމަށާއި،  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ދޭ  ވަޒީފާ  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  ޢިނާޔަތްތަކާއި،  މުސާރައާއި

ނަގައިދިނުށްމަށްކަން      ނަގައިދިނުށް  ބަދަލެއް  ޢަދުލުވެރި  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ދަށުން   ގެ(  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަޝކާުވައްށ ަރއްދިުދުނުމެގ ޮގުތން ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް   .3

ްނަނިނިވ ަކްނަކން  ައ  ުހށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގއި ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށ ަނަޒުރުކުރުމްނ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

އާ  ޯއަޝން ްގޫރްޕ ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓްޑ ުހށެަހޅަިފިއާވ ަމްއސަަލައށް ިއނާްކުރުކާރަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރަތކީ     3.1

ަގއި ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއއްބްަސުވުމެގ ަދުށން ަވޒާީފއާަދުކިރ ަފާރެތްއަކަމާށިއ،    2019ސްެޕެޓނަްބރު    29ެދމުެދ  
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  1ެގ ިނޔަަލްށ    2020ެސްޕެޓނަްބުރ    28ިއްނ ެފށެިގްނ    2019ެސްޕެޓްނަބުރ    29ެއ ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދަތީކ  

ެއއަްބްސުވުމެގ   ެއ  ުދަވްސަކާމިއ،  އަަހުރ  ިނުމަމަކށް  )ެއެކްއ(  ެއއަްބސުްވްނ  ެއ  ަހަމުވުމްނ  ުމއަްދުތ 

 ެގެނސަްފިއާވަކަމެށެވ. 

ަފާރުތްނ   3.2 ުހށެަހިޅ  ެއްއަބްސުވުމ  2020ޮއްކޓަޫބުރ    21ަމްއސަަލ  ަވޒާިފެގ  ަމްއސަލަ  ަގިއ ވަެފިއާވ  ަދުށްނ  ެގ 

ޮއްކޓަޫބުރ  20ިއން    2020ޮއްކޓަޫބުރ    21ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފ އާަދުކިރަކާމިއ، ެއ ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއްދަަތީކ  

ަރއުްދިވ ަފާރތެުގ ުމަވްއޒަަފްއެގ    1އަށް    2021 ުދަވްސަކާމިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރުާތްނ ަމްއސަލަ  އަަހރު 

ަގިއ ަކަމްށ ބަަލްނޖޭެހަކަމާށިއ، ޭއެގ ިއުތުރން    2020ޮއްކޓަޫބުރ    21ޮގުތަގިއ ަވޒާީފ އާަދުކަރްނ ަފށަާފިއަވީނ  

ެއ ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  ޮގުތަގިއ  ަމްއސަަލ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ަފާރުތގެ  ަރއުްދާވ  ަމްއސަލަ  ިއެރްއަގިއ  ްއެވްސ 

  2020ޮއްކޫޓަބރު    21ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއުނާވަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރާތެއކު މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން  

 ެގ ުކިރްނ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވމްެއ ވަެފިއުނާވެނަކަމާށިއ، 

ެއުކ ހެދަިފިއާވ ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ ަހަމާވީތ، އިަދ ުމއްދުަތ ަހަމުވަމށްފުަހ ިއުތަރށް  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތ 3.3

  2021ސްެޕެޓނަްބުރ    15ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ ައުއުކުރުމެގ ިވްސުންނ ުނެގްނުގޭޅީތ، އަެކްނ ެއްނުގުމެގ ޮގުތްނ  

ީއެމއްިލައީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ    ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ީއެމއްިލޮކށަްފިއާވެނަކާމިއ، ެއ

ަވިކުކަރްނ ައްނާގ ދަީފިއާވ ނޯޓެިހްއ ޫންނަކަމާށއި، ެއއަްބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ ަހަމުވުމްނ ަވޒާީފއްިނ ަވިކާވެނަކން  

 ަބާޔްނުކުރުމެގ ގުޮތްނ ޮފުނވަާފއާިވ ީއެމއްިލެއްއަކަމާށިއ، 

ުމއަްދަތްއ ެހނުދުނ    ުދވުަހެގ  އަަހުރެގ)ެއެކްއ(    1ުދިވ ަފާރާތ ެދމުެދ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ަމއްސަަލ ަރްއ 3.4

ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވްނ ިފަޔަވއި ިއުތުރ ެއއަްބްސުވެމްއ ވަެފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ެނތީަތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  

 ޙާލުަތ ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ  ަވނަ ާމއަްދގެ )ކ( ަގއި ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ   13ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަވޒާީފއާބޭެހ ޤުާނުނެގ  

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފަރާތުން ރައްދުވި މައްސަލައަުފްނުނާވަކަމްށ  

އެދިފައިވަނީ،   .4 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާ ނިމުމަކަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތު އުފަންވެފައިވާތީ، ވަޒީފާގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(    13ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ގެނެސްފައިވަނީ
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އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކަށް ނުވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކަނޑައަޅުއްވާދިނުމަށްކަން    ހަމައެއް ނެތްކަމަށް  ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ ބަދަލެއް ނަގައިދޭންޖެހޭ ާޤނޫނީ
 

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  .5

ފެންނަ ޙާލަތުގައި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ  ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނު

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

  27ނުގެ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫ

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި    ގެއެމާ އެލިޒަބެތު އިމޮގެން ބެލް  ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން

ރައްދުވި   މައްސަލަ  މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ 

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެއޯަޝން ސްޕޯރޓްސް މޯލްޑިވްސް 

ަވ .6 ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ  ުހށެަހޅޭ  ޢަދުުލެވިރ    ، ިކޮކށެްގްނ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސަބެބްއ  ެއަކީށގްެނާވ  ުނވަަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

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

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

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

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމގެ   ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ްއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސ 

ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިންނުމަމަކްށ    ، ިއުޖާރއީ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒަަފުކ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހ

ެއ  ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  ެދްނެނުވނު  ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  އެެހން   ަހިއޯކުޓްނ  ިމާބވުަތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 
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ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ ަވޒާީފގެ    ، ަކްށ ވާޞުިލުވަމްށަޓަކިއޢަދުުލެވިރ ަފިއޞާަލައ  ، ުހށެަހޅަިފިއާވ ިމ ަމްއސާަލަގިއ .7 ަމްއސަލަ 

( ަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއވާފަަދ ަވިކ  ކ ަވަނ ާމއާްދ )   13)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ(    2/ 2008ެއްއަބްސުވަމީކ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  

ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ުމއަްދެތްއ ަކނަޑއެޅަިފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވެމްއޯތާއިއ،  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، މުވައްޒަފަކު    2008/2ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  އޮވެ،  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ވަޒީފާއިން 

އިޖުރާާޤއިމުކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ތުތައް އަ، 

 ަނަގއެިދވާިދެނޯތ ބަަލްނޖެެހެއެވ. ބަދުަލ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި،  

ަވަނ ާމއާްދ   13)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ(  2/ 2008ެއްއަބްސުވަމީކ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ  .8

 )ކ( ަގިއ ބާަޔްނކޮށަްފިއވާފަަދ ަވިކ ުމއަްދެތްއ ަކނަޑެއޅަިފިއާވ ވަޒާީފެގ ެއްއަބްސުވެމްއޯތ ަނަޒުރކާުރިއުރ، 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި 13)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު .  8.1

 "ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ މުއްދަތު ދެ އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ." 

  1)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( އަށް    2/ 2008)ާޤޫނނު ަނނަްބުރ    14/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބރު    ، ިމ ިޢާބާރުތން ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ

)ަވޒާީފާއބޭެހ    2/ 2008ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށން ިއޞާްލުޙުކެރުވުނ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ    2ަވަނ ިއޞާްލުޙ ެގަނުއުމެގ ާޤޫނުނ( ެގ  

 ؛ަވަނ ާމއާްދެގ )ކ( ަގިއ  13ާޤޫނުނ( ެގ  

ަކނަޑއެޅަިފ  ެއއްބަްސުވެމްއ "ަވިކުމއަްދެތްއ  ަވޒާީފެގ  ިއުތުރާވޮގތްަށ    ، ިއވާ  ުދަވަހްށުވެރ  އަަހުރ  ެދ  ުމއަްދުތ  ުޖމަްލ  ަވޒާީފެގ 

 ، ާއޮކށިްފަކްނ   ، ުނަވަތ ދަެފާރުތްނެމ ަޢމުަލަތްއ ބަަހްއާޓޮގުތްނ   ، ުނަވަތ އެ ެއއްބަސުްވުމެގ ުމއަްދުތ ިއުތުރކޮށިްފަނަމ   ، ާއޮކށިްފަނަމ 

ދަޭހާވަނަމ  ިއުތުރޮކށިްފަކްނ  ަކުމަގިއ    ، ުނަވަތ  ެއއްބަްސުވެމްއޫންނ  ަކނަޑއެޅަިފިއާވ  ަވިކުމއަްދެތްއ  ެއއްބަްސުވަމީކ  ެއ 

 ބަަލްނޖޭެހެނެއެވ." 

ަވަނ ާމއާްދގެ )އ( އްަށ    13ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ  )  2/2008މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ؛ބާަލިއުރ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް   ޕްރައިވެޓް ހޯލްޑިންގސް  އޯކިޑް
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ަވިކ ުމއަްދެތއް ަކނަޑއެޅަިފިއާވ ުނަވތަ ަވކި ަމަސްއަކަތކްަށ ާޚއަްޞޮކށަްފިއާވ، ަވޒާީފެގ ެއއްބަސުްވެމްއެގ ަމްޤޞަަދީކ، ުނވަަތ  " 

ުކުރްނމީަތ   ޮގެތްއަގިއ  ާދިއީމ  ަމަސްއަކެތްއ،  ުކަރްނޖޭެހ  އަބުަދވްެސ  އަާދިއެގަމިތން  ތާނަގިއ  އާަދުކާރ  ަވޒާީފ  ަނީތާޖައީކ، 

ަކުމަގިއ  ަކުމަގިއ  ެދިމުހުރްނ  ެއއްބަްސުވެމްއ  ަވޒާީފެގ  ަކނަޑއެޅަިފިއުނާވ  ުމއްދެަތްއ  ަވިކ  ެއއްބަްސުވަމީކ  އެ  ާވަނަމ 

 ބަަލްނޖޭެހެނެއެވ." 

 ަވނަ ާމއާްދެގ )ބ( އްަށ ބާަލިއުރ،   13ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

މެނުވީ، އެ އެއްބަސްވުމުގެ   ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްނަމަ، މި މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ޙާލަތުގައި "ވަކި މުއްދަތެއް  

ނޯޓިހެއް އިތުރު  ތާރީޚުގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކަމަށް  ހަމަވާނެ  ނިމުމަކަށް   މުއްދަތު  އެއްބަސްވުން  އެ  ދިނުމަކާނުލާއި، 

 ".އަންނާނެއެވެ 

 ިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފ

ަންނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ަންނަބރު     ، ަޤިޟްއާޔާއިއ  HC-A/364/2013ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

2014/HC-A/295    ަވނަ ާމއާްދެގ    13)ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ަޤިޟްއާޔައްށ ބާަލިއުރ، ާޤޫނުނ ަންނަބުރ

)ޭދއް( ަކެމްއާވަކާމއި، ެއގުޮތްނ ުފރަަތަމ ަކަމީކ،    02)އ( ެގ ަދށްުނ ަމްއސަަލ ހުށަަހާޅ ަފާރުތން ާސބުިތޮކށޭްދްނޖެހޭ  

ދުަށްނ  ެއްއަބްސުވެމްއެގ  ަކނަޑެއޅަިފިއވާ  ުމއަްދެތއް  އަެތެންއަގއި    ަވިކ  ަމަސްއަކަތީކ  ުކަރްނޖެހޭ  ުމަވްއޒަަފުކ  އެ 

އަާދިއެގަމިތްނ ައބުަދެވްސ ުކރްަނޖޭެހ ަމަސްއަކަތަކްށުވްނަކާމއި، އިަދ ެދަވަނ ަކަމީކ، ެއ ުމވްައޒަަފާކެއުކ ހެދަިފިއާވ  

ުލކުުރުމެގ ަމުޤޞުަދަގިއ،  ަވޒާީފާއބޭެހ ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ ަހަމުވާމ ުގިޅެގްނ، ަހަމ ެއ ަމަސްއަކްތ ެއ ަފާރާތ ަޙާވ

ެއ ެއްއަބްސުވްނ ޭއގެ ފުަހްނ ާއކުުރުމްނ، އިަދ ެދ ަފރުާތްނ ަޢމަލޮުކށަްފިއާވ ޮގުތގެ ނީަތާޖެއްއެގ ގުޮތްނ، ެއ ުމަވްއޒަަފުކ  

ިރ  ެއަތެންއަގިއ ުކރާ ަމަސްއަކތީަކ ެއ ުމަވްއޒަަފުކ، އެ ަމަސްއކެަތއް، އަެތެންއަގިއ ާދިއމީ ޮގެތްއަގއި ުކުރްނަމތީ ެދމުިހ

ުމަވްއޒެަފްއެގ   ެއ  ސިާބތޮުކށިްދނަުމީކ  ިމްނަގނުޑްނ(  )މަަދނީ  ިމަކްނަކްނ  އިަދ  ބެެލުވްނަކމިާއ،  ަމަސްއަކެތްއަކަމްށ 

 ިޒްނާމެއްއަކަމްށ ިއްސެވބާަޔްނކޮށަްފިއާވ ަޤިޟްއާޔަތުކަގިއ ަބޔްާނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަގިއ ވަެފިއާވ    2019ސްެޕެޓނަްބރު    29  ަފާރުތްނަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތްުނ ުހށަަހޅަާފިއާވ  .  8.2

ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  ަކާމިއ،  ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓްޑ   ްގޫރްޕ ޯއަޝްނ  ެއްއަބްސުވުމަގިއ، ަވޒީފޭާދ ަފާރަތީކ  ަވޒާީފެގ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް   ޕްރައިވެޓް ހޯލްޑިންގސް  އޯކިޑް
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ެސްނ  ަޑިއްވ  ޯއެޝްނ  ިއތުާފީށެގ  މްޯލިޑްވްސ  ެއްސޯޓިރާއ  އްޮފ  ވްޯލްޑ  އާަދުކާރީނ  ަކުމަގިއަވޒާީފ  ަކާމިއ،  ޓަރަގިއ 

 ަގއި ަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަހަަގުކެރެވެއެވ.   2020ެސޕެްޓނަްބުރ    28ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ ަހަމަވނީ  

  21ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތްުނ ުހށަަހޅަާފިއވާ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތާ ެދމުެދ  .  8.2

ޯއަޝްނ ްސޯޕރްޓްސ ޯމްލިޑްވްސ ްޕަރިއެވްޓ  ަގިއ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމަގިއ، ަވޒީފާދަޭފާރަތީކ    2020ޮއްކޫޓަބުރ  

ާއ ަހަމައްށ ަކާމިއ،    2021ޮއްކޓަޫބުރ    20ިއްނ    2020އްޮކޓަޫބުރ    21ީކ  ަކާމިއ، ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދަތިލިމެޓްޑ 

ަޑިއްވ   ޯއެޝްނ  ައއެިލްންޑެގ  ަރްނގިެލ  މްޯލިޑްވްސ  ޮކްނެރްޑ  އާަދުކާރީނ  ަވޒާީފ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ޭތަކ ަފްނާސްސ  )އްަށ ަސ  USD 850ާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ައާސީސ ުމާސރިައެގ ޮގުތަގިއ  ެސްނަޓުރަގިއަކ

)ދަިހ ަޕެސްނޓް( ަސރިވްސ    10ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ( ިލބެިދޭވެނަކމިާއ، ަޑިއްވ، ެރްކިރޭއަޝްނ އަދި މުޫދ ުކިޅަވެރ % 

 ަޗރުޖ ިލޭބެނަކުމަގިއ ބާަޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ. 

ަގިއ ފުޮނވަާފިއާވ ީއމުޭލަގިއ،    2021ެސޕެްޓްނަބރު    15   . ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތްަށ8.3

ުނުކުރމަށް   ައުއ  ެއްއަބްސވްުނ  ަވޒާީފެގ  ވަެފިއާވ  ެދމުެދ  ަފާރާތ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރާތއި  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ބާަޔްނ ަވިކާވެނަކުމަގއި  ަވޒާީފިއން  ަހަމުވުމްނ  ުމއަްދތު  އްެއަބްސުވުމެގ  ަވޒާީފގެ  ޮކށަްފިއާވަކން  ިންނމަާފިއާވަކާމިއ، 

ްއސަަލ  ިމ ީއމުޭލަގިއ މ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ ަބީކ އްޮތ ުމއަްދތްަށ ުމާސަރ ެދޭވެނަކާމިއ، ަމފަާހަގުކެރެވެއެވ. އިަދ  

ުނުނ ވީަޒައށް  އްޮތުމއަްދުތަގއި  ަބކީ  ެއއަްބްސވުުމެގ  ަވޒާީފެގ  ުހުރާމެއުކ،  ުޗއީްޓަގއި  ަފރްާތ  ކްުތަކުމަގިއ  ުހށެަހިޅ 

 ަލެއްއ ެންތކުަމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ. ަމްއަސ  ީވަނަމެވްސ

ަފާރތްަށ  .  8.4 ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފރުާތްނ  ަރއުްދިވ  ަނނަްބުރ    2021ެސޕެްޓްނަބރު    26ަމްއސަަލ  ދަީފިއާވ  ަގިއ 

OCS2021/0033    ީ2021ޮއކްޓަޫބުރ    20ިއން ެފިށެގން    2019ސްެޕެޓނަްބުރ    29ަގއި ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތކ  

ަވޒާީފ   ބަޔޮޮލިޖްސެޓްއެގ  ެމިރްނ  ެލިމެޓްޑަގއި  ްޕަރިއވްެޓ  މްޯލިޑްވްސ  ްސޕޯރްޓްސ  ޯއަޝން  ިނޔަަލްށ  ެގ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. އާަދުކަރުމނަްދަކުމަގިއ  
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ަގއި ވަެފިއާވ    2019ެސޕެްޓނަްބުރ    29 ުހށެަހޅި ަފަރތުން ުހށަަހޅަާފިއވާ ަވޒާީފެގ ެއއަްބސުްވަތުކެގ ެތެރިއން  . ަމްއސަަލ8.5

ވަެފިއަވީނ   ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓްޑ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވން  ާވިއުރ، ެއ ެއއްބަްސުވުމެގ ަދށުން  ޯއަޝްނ ްގޫރޕް  ަކަމށް  އާ 

 އާަދޮކށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފެއްއޯތ ބަލްަނޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. ަމްއަސަލ ުހށަހެޅި ަފާރުތްނ ަވޒާީފ  

ަކުމަގިއ  8.5.1 ުކނުްފްނަޏުކން  ދެ  ޮކށަްފިއަވީނ  ޮސއި  ެއއްބަްސުވްނަތުކަގިއ  ވަެފިއާވ  ފާަރާތެއުކ  ހުށަހެޅި  ަމްއސަަލ   .

ޭންޖަމްންޓެއްއެގ، ެއްއ ިހުއަމްނ ިރޯސްށ ެމޭނަޖެރްއ  ިމ ެދ ުކނުްފްނަޏކީ ެއްއ ިހްއާސާދުރްނެގ ، ެއްއ ެމ ީވަނަމެވްސ، 

ެދ   ެގްނގުޅޭ  ަނންބަެރްއ  ޯފުނ  ެއްއ  ެގްނގުޅޭ،  ެމއްިލެއްއ  ޯކަޕރްޭޓ  ެއްއ  އުޅޭ،  ިވޔާަފިރެއްއަގިއ  ެއްއ  ެގްނގުޅޭ، 

 ެދ  ( ެއއް ޮގުތަގިއ ިހްނާގ Single Economic Unitުކނުްފިނަކާމިއ، ިމ ެދުކނުްފްނަޏީކ ެއްއ ެއޮކޮނިމްކ ުޔިންޓ ) 

ެއްމޕޯްލަޔރ  ޮކަމްނ  ަފާރުތެގ  ުހށަހެޅި  ަމްއަސަލ  ެދުކނުްފްނާނީކެވްސ  ިމ  ިއނޭގަކަމާށިއ،        ުކނުްފްނެޏްއަކްނ 

(Common Employer  ްބަާޔްނޮކށަްފިއާވަކނ ަފާރުތްނ  ުހށަހެޅި  ަމްއސަަލ  ބަަލްނޖޭެހަކަމށް  ޮގުތަގިއ  ެއްއެގ   )

 ާފަހަގުކެރެވެއެވ. 

ވަެފިއާވ ަވޒަީފެގ ެއއްބަްސުވަމކީ ުކރްިނ ވަެފިއާވ ެއއްބަްސުވަމަކްށ  ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި ަފާރާތެއުކ ަމްއސަަލ ަރއުްދވި  .  8.5.2

ަމްއަސަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ގުޅުނުްހިރ އެެހްނ  ުމއަްދުތ ިއުތުރުކުރުމެގ ޮގުތްނ ެހދަިފިއާވ ެއއްބަްސުވެމްއ ޫންނަކާމިއ،  

ިމިނަވ  ަވިކަވކި  ތަަތީކ  ގަޮތަކްށ  ުކނުްފިނ  ޮކްނެމ  ިހްނގްުނ  އެެތޭރެގ  ުކނުްފީނެގ  ާޤނީޫނ ަޝޙުްޞަތެކްއަކމަށިާއ،  ްނ 

ުނުކާތެއއް   ރާިޢަޔްތުކަރްނޖޭެހ  ިންނުމުމަގިއ  ޮގެތްއ  ަމްއަސަލިއަގިއ  ިމ  ެއަކަމީކ  ޮއްތަނަމެވްސ  ިއްނިތަޒުމުކެރވަިފޮއ 

ީކ ިއޮކޮނިމްކްސެގ ަނަޒިރްއާޔުތްނ ިސްނގްަލ  ޫންނަކަމާށިއ، ުކނުްފނަިތުކްނ މަަސްއަކްތަތއ ޯކިޑންޭޓ ކްޮށެގން ިހްނުގަމ 

ަޝޙެްޞްއަކުމަގިއ ަމްއސަަލ  ެއޮކޮނިމްކ ުޔނެިޓްއެގ ގުޮތަގިއ ބިެލ ަނަމެވްސ، ާޤނީޫނ ގުޮތން ބާަލިއުރ ަވިކ ިމިނަވން  

 ަރްއުދިވ ަފާރުތްނ ބަާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

 އަޯޝްނ ސޯްޕރްޓްސ މްޯލިޑްވްސ ްޕަރިއެވޓް ިލިމެޓްޑ އިަދ އަޯޝން  ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި ަފާރުތްނ ުހށަހަޅަާފިއާވ .  8.5.3

ްގޫރްޕ ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓްޑ ުކނުްފީނެގ ިމިންސްޓީރ އްޮފ ެއޮކޮނިމްކ ިޑވޮެލްޕަމްންޓެގ 'ޮކްމޕީެނ ްޕރަޮފއްިލ ިއނޮްފރޭމަޝން  

ުކނުްފިނަތެކްއަކ  ަވިކަވިކ  ޮކށަްފިއާވ  ަރިޖްސްޓީރ  ަތކީަކ  ުކނުްފިނ  ިމ  ިއްނ  ުކނުްފީނެގ  ީޝްޓ'  ެދ  ިމ  ިއނޭގކާަމިއ،  ްނ 
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ިޑެރްކަޓަރކީ ެވްސ ެއއަްފާރެތްއަކާމިއ، ުކނުްފީނެގ   ިހްއސާާދުރްނަނީކ ެވްސ ެއއް ފާަރްތަތެކްއަކަމާކއި ުކނުްފީނެގ މޭެނިޖްނގ 

 ަރިޖްސަޓރްޑ ެއްޑެރްސައީކ ެއއް ެއްޑެރްސައްށަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

 ަވަނ ާމއްދަާގިއ،   15  ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުކނުްފނާްޏބޭެހ ާޤޫނުނެގ  . 8.5.4

، ުކނުްފީނެގ ަންނަކުމަގިއ ެއ  ިމ ާޤޫނުނަގިއަވ ޮގުތެގަމިތން، ޮކްނެމ ުކނުްފްނެޏްއ ަރިޖްސްޓީރ ުވުމްނ، ެއ ުކނުްފްނާނީކ' 

ާޤޫނނާ ެއްއގްޮތާވ ޮގުތެގމިަތްނ އެ  ުކނުްފްނެޏްއެގ ައާސީސ ަގާވއާިދިއ ިހްނާގ ަގާވއުިދަގިއ ުބނަެފއާިވ ަނުމަގިއ، ިމ  

ުކނުްފްނެޏްއެގ ައާސީސ ަގާވއިދިާއ ިހްނާގ ަގާވއިދު ަގިއާވ ަކންތްައަތްއ ިހްނުގާމިއ، ދުަޢާވ ުކުރމިާއ، ދުަޢާވ ިލިބގުަތާމިއ،  

ުޤ ލިިބެގްނާވ،  އުފޭުލ މުދާަލިއ ުނއުފޭުލ މާުދ ާޤޫނުނ ުހއަްދ ުކރާ ޮގުތގެ ަމިތން ހުޯދާމިއ ިލިބަގުތާމިއ، ިމަކްނަކމެުގ ަޙްއ

 ' އިަދ ަވިކ ިސްއަކެއްއ ޮއްނނަ، ެމްނަބުރްނާނ ަވިކން އުފެދަިފިއާވ، ާޤޫނީނ ގުޮތްނ ައިމއަްލ ާޝޙެްޞެކެވ. 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ިޢާބަރުތްނ  ަންނަބުރ    ިއުރ، ިމ  ްސްޕީރުމޯކުޓެގ  -SC-A/102 ،2020/SC/2020ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

A/103 ،2020/SC-A/104 ،2020/SC-A/105 ،2020/SC-A/106   ،ަޤިޟްއާޔަގިއ 

ަހްއުޤަތާކިއ  '  ުކނުްފީނެގ  ަޝުޚިސްއަޔަތެކެވ.  ާޤޫނީނ  އެފެދަިފިއާވ  ަވިކްނ  ހްިއސާާދުރްނާނ  ުކނުްފީނެގ  ެއ  ުކނުްފްނަޏީކ 

ުކނުްފްނ ެވްސ  ުކެރޭވީނ  ަނުމަގިއ މާުޢަމާތްތ  ުކނުްފީނެގ  ެއްއެޗެކެވ.  ައމިއަްލ  ުކނުްފީނެގ  ަޏެށެވ. ދުަޢވާ  އްިލިތާޒްމަތަކީކ 

 ުކުރުމެގ ަހިއިސްއަޔުތ ެވްސ އްޮނަނީނ ުކނުްފީނެގ ަނުމަގެއެވ. 

ޫނެނެވ. ކުނުްފީނެގ ަމަސްއަކތަްތަކށް   ުކނުްފީނެގ ެއްނމޭެހ މުދެަލްއ މްިލުކެވެގްނަވީނ ުކނުްފްނަޏެށެވ. ިހްއސާާދުރްނަނަކްށ 

ިހްއާސ ުކނުްފިންނެނެވ.  ެދީނެވްސ  ަވޒާީފ  ުމަވްއޒުަފްނނަށް  ުމާއމާަލތް  ޭބުންނާވ  ަފަރްތތާަކެއުކ  ެއކި  ޫނެނެވ.  ާދުރްނެންއ 

  ކުންފުނިން ކުރާ މުއާމަލާތުތަކާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދަރާދެރުން  ުކާރީނެވްސ ުކނުްފްނެޏެވ. ިހްއސަާދުރްނެންއ ޫނެނެވ. 

ގުޅިގެން ލިޭބ ފައިދާއަކީ   އާމަލާތުތަކާތަކަކީ، ކުންފުނީގެ ދަރަންޏެވެ. ހިއްސާދާރުންގެ ދަރިންޏެއް ނޫނެވެ. ކުންފުނިން ކުރާ މު

މިލްކުވެރިންނަކީ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން ކަމަށްވިޔަސް،   ކުންފުނީގެ ފައިދާއެވެ. ހިއްސާދާރުންގެ ފައިދާއެއް ނޫނެވެ. ކުންފުނީގެ

ންގަނީ ހިއްސާދާރުން ކަމަށް ރާވައި ހި   ރިއަދި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާ  ކަމަށްވިޔަސްއްސާދާރުން  ހި  އަދި ކުންފުނި ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ
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އާމަލާތްތަކުގެ މު  އެހިއްސާދާރުންނަކީ  ރިންނެއް ނޫނެވެ.  ކުރާ މުއާމަލާތުތަކުގެ ަބއިވެ  ކުންފުނިން  ކީއެ ހިއްސާދާރުންނަ  ވިޔަސް

 .' ޒންމާ ޒާތީގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ ަބއެއް ނޫނެވެ

 ވާކަމާއި،މި އިާބރަތުން ަބޔާންކޮށްފައި

 

. ިއްސވަެބާޔްނކޮށަްފިއާވ އްެނމަެހިއ ަކްނަތއަްތކްަށ ިރާއޔަތޮްކްށ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތިާއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ  8.5

ުބެރެވވީޭތ، ަމްއސަަލ    2021ެސޕެްޓްނަބރު    15ަވޒާީފެގ ެއްއބްަސުވެމްއ ވަެފިއަވީނ  ވަެފިއާވ  ެދމުެދ   ަކުމަގއި  ަގއި 

ަފާރތިާއ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފަރުތެގ ަވީޒގެ ުގުޅން އުފެދަިފިއަވީނ ެއ ަތީރުޚަގިއަކމްަށ ކަނަޑައަޅިއ، ަމްއސަަލ  ުހށެަހިޅ  

ެއނެގްނ   ައުއޮކށަްފިއާވަކްނ  ެއްއަބްސުވްނ  ަވޒާީފެގ  ވަެފިއާވ  ެދމުެދ  ަފާރާތ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރާތިއ  ުހށެެހިޅ 

  2ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފގެ ެއްއަބްސުވމެުގ ުޖމަްލ ުމއަްދތު    ަރއުްދިވ  ްއސަަލ ެނަތީތާއއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރާތިއ ަމ

)ެދެއްއ( އަަހުރ ުދވަހްަށ ުވެރ ިއުތުރާވޮގތްަށ ާއކޮށަްފިއާވަކަމށް ުބަރުނެވޭވތީ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރާތިއ ަމްއސަލަ  

ަވަނ ާމއާްދެގ )ކ( އިަދ )އ( އްަށ    13ާޤޫނުނެގ    ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވަމީކ ަވޒާީފައބޭެހ

 ރާިޢަޔްތޮކށް ަވިކުމއަްދެތްއ ކަނަޑެއޅަިފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސވެުމްއ ަކަމްށ ކަނަޑެއޅާިދެނަކުމގިައ ނެުދެކެމެވ. 

ަވޒާީފެގ  8.6 ވަެފިއާވ  ެދމުެދ  ަފާރތާ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފރާާތިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ފަަދިއްނ  ިއްސވަެބާޔްނުކެރުވުނ   .

ަމްއސަަލ  ެއްއަބްސުވަމީކ   ަކނަޑައޅަާފިއާވިއުރ،  ަކުމަގިއ  ެއްއަބްސުވެމްއ  ަވޒާީފެގ  ަކނަޑެއޅަިފިއާވ  ުމއަްދެތްއ  ަވިކ 

 ަފާރާތ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ ަހަމުވުމްނ ެއ ަފާރތް  ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ

ަކުމަގއި   ވިަކުކުރެމްއ  ަވިކުކިރ  ަވޒަީފިއްނ  ޚިލަާފްށ  ާޤޫނާނ  ަވޒާީފައބޭެހ  ަވުކުރަމީކ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ 

 ަކނަޑެއޅާިދެނަކުމަގިއ ނެުދެކެމެވ. 

 

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް   ޕްރައިވެޓް ހޯލްޑިންގސް  އޯކިޑް
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

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

  އިވްނިންގޕާރކް، ،  ފުވައްމުލައް.  ޏ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު  ށާއި، ހެކިންގެ ހެކިބަށްމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަ

ރައް )  ިޝނާ  ޢާއިަޝތު ނަންބަރު:ދިވެހި  ކާޑު  އަންގައިދޭ   ޕްރައިވެޓް  ހޯލްޑިންގސް  އޯކިޑް   ،(A274325  ޔިތެއްކަން 

ޗުއްޓީގެ  ލިމިޓެޑް އަހަރީ  އިރު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ވަކިކޮށްފައިވާތީއާއި،  ވަޒީފާއިން  ދަނިކޮށް،  ވަޒީފާއަދާކުރަމުން  ގައި 

ާޤނޫނާ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ިޝނާ  ޢާއިަޝތު  ދީފައިނުވާތީ،  ފައިސާ  ދުވަސްތަކަށްވާ  ހުރި  ބަކީ  ބޭނުންނުކޮށް 

އްދަތުން ފެށިގެން މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމުމާއި ހަމައަށް ވަޒީފާގައި  ޚިލާފަށްކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މު

ހުރިނަމަ ލިބޭނެ އެންމެހައި އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ނުލިބި ހުރި އެންމެހައި  

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ    6ން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި  ފައިސާ ދިނުމަށާއި، ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބު

ވަޒީފާއިން   ޤާއިމްކުރުމަކާނުލައި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  އިޖުރާޢީ  ނަގައިދިނުމަށާއި،  މުސާރަ 

 ހޯލްޑިންގސް  އޯކިޑްއެދި   ވަކިކޮށްފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށް

 މައްސަލައިގައި،  މިހުށަހެޅި ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  2021 ޖޫން 09ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް

އި  ވަނަ މާއްދާގަ 23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނުނު( ގެ  2008/2ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު   ޢާއިަޝތު ިޝނާ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   ހޯލްޑިންގސް  ށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން އޯކިޑްބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެ، އެކަ

މުގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ކުރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާތީއާއި،  

އިޖުރާ ބުރަވެވޭތީ،ޢަ   ޢީގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ގާއިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި    ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުލުވެރިކަން 

  އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  އަދި   އަދުލުވެރިކަން   މައުޟޫޢީ  މެދުވެރިވެގެން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

 ،ކަނޑައަޅައި ާޤއިމްކުރުމަށްފަހުކަމަށް

ުޗްއީޓެގ  ަމ އަަހީރ  ަހްއުޤާވ  ަފާރތަށް  ެއ  ަވިކިވިއުރ،  ަވޒީފިާއްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ްއސަަލ 

ވަނަ   41ުދވަަހްށ ުމާސަރައްށވާ ަފިއާސ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނގެ  )ައެށއް(   8ޮކްށ ަބކީ އްޮތ ުނ ުދަވްސަތުކެގ ެތެރިއްނ ޭބުންނ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް   ޕްރައިވެޓް ހޯލްޑިންގސް  އޯކިޑް
 VTR/2021/134މައްސަލަ ނަންބަރު:                              މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު ޢާއިޝަތު ޝިނާ
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ާމއާްދެގ )ނ( ެގ ދުަށން ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތަށް ޭދްނޖޭެހަކުމަގިއ ުބަރެވވީޭތ، ަމްއސަަލ  

ުޤާވ އަަހީރ ުޗްއީޓެގ ުދަވްސަތުކެގ  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކިވިއުރ، ެއ ަފާރަތްށ ަހްއ

ރ. )ެއއް ހްާސ ުނވަ ަސޭތކަ ަސާތރަ  1،917/ 87ުދވަަހށް ުމާސަރއްަށާވ    )އެަށއް(   8ޮކށް ަބކީ ޮއތް  ުނެތެރިއްނ ޭބުންނ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ންލިމިޓެޑު  ޕްރައިވެޓް  ހޯލްޑިންގސް  އޯކިޑްަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  (   ާލިރރިުފާޔ ައްށޑަިހ ހްަތ

 ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ހޭ ންޖެދޭ

ާޢިއަޝތު  )ަފަނަރ( ުދަވުހގެ ެތރަޭގއި މްައަސލަ ުހަށެހޅި    15( ިއްނ ެފިށެގން  2022  ެސޕްޓްެނަބުރ  04ިމައދު ) މި ފައިސާ  

ޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއަނަލށް ލުިޔުމން  )ތެިންއ( ުދަވހެުގ ތޭެރަގއި ަވ  03ައްށ އީެކ ެއްއަފަހރާ ިދުނމްަށަފުހ ެއަކން ަހމެަޖޭހާތ  ިޝާނ

 ައްނގާ ައމުުރޮކށް، މި މައަްސަލ ިންނމިައީފެމެވ.  ލިމިޓެޑަށް   ޕްރައިވެޓް ހޯލްޑިންގސް އޯކިޑްެއްނުގަމްށ މްައަސލަ ރްައުދިވ  

 1444ޞަފަރު  08

 2022  ެސޕެްޓްނަބުރ   04

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 ރައީސާ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ

 

 

 

 


