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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/47 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022 ފެބުރުވަރީ 08 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖޫން  22 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( ނ. މިލަދޫ/  މަންޒަރުގެ)  ބޫބަކުރު މުޙައްމަދުއައިލްޔާސް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A208341)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0486/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 

 : ޞާ މައްސަލައިގެ ޚުލާ 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  މަންޒަރުގެ / ނ. މިލަދޫ)  އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު  މި މައްސަލައަކީ 

ގެ ޓްރާންސްޕޯޓް، ލިމިޓެޑް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީސްޓޭޓް ފެށިގެން އިން  2019ފެބުރުވަރީ  A208341) 17ނަންބަރު: 

މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، ގެ    '  9ޑްރައިވަރ ގްރޭޑް  'ޑް މެއިންޓަނަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި  ންލޮޖިސްޓިކްސް އެ

ދައުލަތުގެ އިއްޒަތްތެރިންނާއި، ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ކުންފުނި ހިންގުމުގެ އިސްވެރިން ބަދުނާމުވެ، ރައްޔިތުންގެ  

ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފެދޭފަދަ ބޭއަދަބީ ލިޔުންތަކާއި ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގުވާހަކަތައް ސޯަޝލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރިކަމަށް 

އަތުހުމަތުކޮށް،   މުޙައްމަދުއިލްޔާސް  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    ބޫބަކުރު  މުޙައްމަދުވަޒީފާއިން  އަބޫބަކުރު  ވަޒީފާއިން    އިލްޔާސް 

ޚިލާފަ ހަމަތަކާ  ާޤނޫނީ  އަދި  ަޝރުޢީ  ކަނޑައަޅަށްވަކިކޮށްފައިވަނީ  ނަންބަރު    އިދިނުމަށާއި،ކަމަށް   2008/2ާޤނޫނު 

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
 VTR/2022/47މައްސަލަ ނަންބަރު:                                މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
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ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދަކީ  އިވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

ވަޒީފާގައި    އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދުދިނުމަށާއި،  ނުބެލުމަށް އަމަރުކޮށްމީހެއްކަމަށް  ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ    ލިމިޓެޑުގެ

ވަޒީފާއިން  އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު  ނުމަށާއި،  ދެމިހުރިނަމަ ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިދި

 ށް ލިމިޓެޑަ  ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ  އެދިދިނުމަށްއިގަޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް އެކީ އެއްފަހަރާ ނަ ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން  

 .ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ 2022 ފެބުރުވަރީ 08ރައްދުވާގޮތަށް 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ގެ ރައުޔު ރިޝްފާ މަރްޔަމް  

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  މަންޒަރުގެ / ނ. މިލަދޫ)  އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ .1

ބުކުރެވޭ  ޠަ)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާ  (A208341އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

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

    ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އަންނަނިވިނަޒަރުކުރުމުން 

އިން ފެށިގެން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ   2019ފެބުރުވަރީ    17  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 1.1

މަާޤމުގައި    ގެ'  9ޑް މެއިންޓަނަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި 'ޑްރައިވަރ ގްރޭޑް  ންޓްރާންސްޕޯޓް، ލޮޖިސްޓިކްސް އެ

ކާއި، ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، ދައުލަތުގެ އިއްޒަތްތެރިންނާއި، ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަ

ލިޔުންތަކާއި ސާބިތުނުހިފޭ  ބޭއަދަބީ  އުފެދޭފަދަ  ނަފްރަތު  ހިތްތަކުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ބަދުނާމުވެ،  އިސްވެރިން 

ތުހުމަތުކޮށް،   ހިއްސާކުރިކަމަށް  މީޑިއާގައި  ދުވަހުން   2021ނޮވެންބަރު    25ދޮގުވާހަކަތައް ސޯަޝލް  ވަނަ 

ވަޒީފާއިން ކުންފުނީގެ  ނަންބަރު    ވަކިކޮށްފައިވާކަން  ފެށިގެން  ސިޓީއިން   2021/70(02)ކުންފުނީގެ 

   އަންގާފައިވާކަމަށާއި،



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
 VTR/2022/47މައްސަލަ ނަންބަރު:                                މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
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ކޮށްފައިވާ    މި 1.2 ފޭސްބުކްގައި  ޙާޟިރުކޮށް،  ކޮމިޓީއަށް  ޑިސިޕްލިނަރީ  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ 

ތަކެއްކަމަށް ތަކަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުތަކެއްގެ ފޮޓޯ ކޮޕީތަކެއް ދައްކާ އެ ޕޯސްޓުޕޯސްޓު

 އެތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، ސޯޝަލް  ތުހުމަތުކޮށް ސުވާލުކުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ލަތަކުން ދަޢުލަތާއި ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް މައްސަލަ  ީޞމީޑިއާގެ އެއްވެސް ވަ 

 ދޮގު  ނެތް ކަނޑައެޅިގެންއްހުށަހެޅި ފަރާތް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތަކީ އެއްވެސް އަސާސެ

 ތުހުމަތެއްކަން ކޮމިޓީގައި ދަންނަވާފައިވާނެކަމަށާއި،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ޙާޟިރުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކް   1.3

ޕޯސްޓު ކޮށްފައިވާ  އަކުން  ސުވާލުއައިޑީ  ބެހޭގޮތުން  އެޕޯސްޓްތަކާއި  ދައްކާ  ތަކެއް  ކޮޕީ  ،  ކުރުމުންތަކެއްގެ 

އެ  އަދި  އައިޑީއެއްނޫންކަމަށާއި،  ބޭނުންކުރާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އައިޑީއަކީ  ފޭސްބުކް  ބުނެވިދިޔަ 

ތަކެއް ނޫންކަމަށް ކޮމިޓީގައި ދަންނަވާފައިވާނެކަމަށް ތަކަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުޕޯސްޓު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ކަމަ  ގޮތް  އެދޭ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .2

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ހަމަތަކާ  ާޤނޫނީ  އަދި  ހޭ )ވަޒީފާއާބެ   2008/2ަޝރުޢީ 

ވަޒީފާއިން    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް    29ާޤނޫނު( ގެ  

ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ލިބެންޖެހޭ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް ނުބެލުމަށް އަމަރުކޮށްދިނުމަށާއި،  

އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި،   ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްއެންމެހައި މުސާރައާއި  ވަޒީފާއިން 

ނަގާދިނުމަށް އެއްފަހަރާ  އެކީ  ބަދަލެއް  އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން   ޢަދުލުވެރި  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ގަކުރެވެއެވެ. ފާހަ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
 VTR/2022/47މައްސަލަ ނަންބަރު:                                މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

                                             

 

26 ގެ 4 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:  
 

 

  ްޓަރއިިބުއނަަލްށ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ޮގުތްނ   ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝކާުވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .3

ައްނަނިނިވ ަކްނަކން    ުރުކުރުމްނ ަޒޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގއި ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށ ަނށަަހުހ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ަޤުއުމެގ ެވިރްނާނިއ ަދއަުލުތެގ ޢްިއަޒްތެތިރނަްނށް އިަދ ުކނުްފީނގެ ޚުިދަމުތަގިއ ތިިބ ެއިކެއކި ަފާރްތަތކާ ބޭެހގުޮތްނ   3.1

ިއތާުބުރ   ޮއްނަނ  މުެދަގިއ  ަރްއިޔުތްނެގ  ުކނުްފނާްޏމުެދ  ަސަބުބްނ  ާފުޅުކުރުމެގ  ޝޫުޢުރ  ީމިޑާއަގިއ  ޯސޝްަލ 

ޭއެގ ައަސރުުކަރުމނާްދަކަމްށ  އްލާިދެނަކަމްށ ުނަވތަ އެފަަދ ކްަނަކުމެގ ަސަބބްުނ ުކނުްފިނން ފުޯރޮކށޭްދ ޚުިދމަަތށް  ެގ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ ޯސޝްަލ    ، ފަާހަގުކެރޭވަނަމ ެއަކްނަކާމ ުގިޅެގްނ ިފަޔަވުޅ ެއޭޅޭނަކްނ ައްނގާފިައަވިނޮކްށ

ިތއެްބިވ ބޭފުޅްުނާނިއ ްސޓްެލޯކެގ  ިއްނ ަދއަުލުތގެ އްިސަމާޤުމަތުކަގިއ    (Facebook)ީމިޑާއ ޕެްލޓޯްފްމ ޭފސުްބްކ  

ަފާރަތށް   ރައުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަދްއާކަކން  ވަާހަކ  ޭބއަަދބީ  އިަދ  ާސިބުތނުހިފޭ  ބޭެހގުޮތން  ިއްސެވިރްނާނ 

  ާށިއ އެފަަދ ަޢމެަލްއ ަތުކާރުރފަާހަގުކެރުވުނަކަމާށިއ، އިަދ މިފަަދިއްނ ފަާހަގުކެރިވެގްނ ެއަކްނ ެއޮގަތްށ ުނުކުރަމ 

 ުނުކުރަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ފާަރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތްަށ ަނޭޞޙަތެްތިރވަެފިއާވަކަމާށިއ، 

އެފަަދ ަޢމެަލްއ ަތުކާރުރުނުކުރަމްށ ަނޭޞޙްަތެތިރވަެފިއީވަނަމވްެސ، ަދއަުލުތެގ ިއްސެވިރްނާނއި ުކނުްފީނެގ ިއްސ   3.2

ަމާޤުމަތުކަގިއ ިތއެްބިވ ބުޭފުޅނާްނ ުގޭޅޮގތްުނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ ސިާބތުނުހޭިފ ޮދުގ ވަާހަކަތްއ ޯސޝްަލ  

ިރޯސަސްސ   ިހުއަމްނ  ްސޓްެލޯކެގ  ަޝުކާވ  މާުޚތުަބކޮށަްފިއާވަކުމެގ  ޭބއަަދީބޮކްށ  ިހްއާސޮކްށ،  ީމިޑާއަގިއ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ، ަފިއާވަކމާަށިއ، ިއްސެވ ފަާހަގުކިރ ަމްއސަަލިޑާޕްޓަމނަްޓާށއި، ިޑިސޕިްލަނީރ ޮކިމީޓައށް ުހށެަހިޅ

ީޤުޤުކަރުމނާްދީތ، ެއަމްއސަލިައެގ އާިދީރ ަތުޙީޤުޤ ިނެމނެްދްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަފާރުތެގ ިޑިސޕިްލަނީރ ޮކިމީޓްނ ަތުޙ

ަފާރުތެގ ަނންބުަރ   ަމުޑުކުރމްަށ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ  ޭގަގިއ  ޮނެވނަްބުރ    I/MIS/2021/1721   (21-6ަފާރްތ 

 ( ިސީޓން ައްނގަާފިއާވަކަމާށިއ،  2021

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ގުޅޮޭގުތްނ ހުށެަހޅަިފިއާވ ަމްއސަަލާއ ުގޭޅޮގުތން އަެފާރުތެގ ބެަހްއ ހަޯދިއ، ެއަކުމަގިއ   3.3

ަކްނަކްނ   ުމަވްއޒުަފްނެގ  ުކނުްފީނެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތްނ  ަޖާވބާުދީރުކުރުމެގ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ންިނގ ޑާިޕްޓަމނަްޓށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ާޙިޟުރޮކްށ އަެފާރުތގެ  ބަލަަހްއާޓ ިހުއަމްނ ިރޯސަސްސ ެއްންޑ ްޓޭރ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
 VTR/2022/47މައްސަލަ ނަންބަރު:                                މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

                                             

 

26 ގެ 5 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:  
 

 

ަނގަާފިއާވަކމާަށިއ،   ަބާޔުނަގިއ    2021ޮނެވްނަބުރ    23ަބާޔެންއ  ދީފިައާވ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ަގއި 

ސް ޕެްލޓޯްފެމްއަގިއ  އަެފާރަތށް ަރއުްދާވޮގަތށް ުހށަހެޅަިފިއާވ ަމްއސަަލައްށ އްިނާކުރކްޮށ ޯސޝްަލ ީމިޑާއގެ ެއްއެވ

ނިުލާޔަކަމްށ ުބނަެފިއާވަކަމާށިއ، އިަދ ާޒީތަކެމްއެގ ަސބުަބްނ މީހުަކ މިފަަދ ަކެމްއ ޮކށާްފެނަކމާަށއި، ްސޓްެލޯކަގިއ  

ަމްއސަަލ   ޖެހަިފިއާވަކަމްށ  ަމްއސަަލ  މުުޣީނާއ  ަޙސްަނ  ިޑެރްކަޓރ  ެމޭނިޖްނގ  ުކނުްފީނެގ  އާަދުކުރުމެގ  ަވޒާީފ 

ީޤުޤުކަރުމނާްދ ަމްއސަަލާއ  ަފއި ޮއނަްނަކަމާށިއ، ީމގެ ިއުތުރން ިޑސިޕިްލަނީރ ޮކމިިޓން ތުަޙުހށެަހިޅ ަފރުާތން ުބެނ

ެގްނ ެއޮކިމީޓއްަށ ާޙިޟުރެވ، ަޖާވބާުދީރުވުމެގ ުފުރަޞުތ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ދަީފިއާވކްަނ ިޑިސޕިްލަނރ  ުގިޅ

ަނނަްބރު   ަމ2021ޮނެވނަްބުރ    DC-2021/14   (23ޮކިމީޓެގ  ިސީޓން  ަފރަާތށް  (  ހުށެަހިޅ  ްއސަަލ 

ަފާރުތން އަެފާރތް ޢްައަޔުނުކާރ ާޤޫނީނ   ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ެއްނުގާމިއ ެއްއޮގތަށް  ައްނގަާފިއާވަކަމާށިއ، އަދި އެ 

ަޖާވބުދީާރވަެފިއާވަކަމާށިއ،   އަެފާރުތން  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ާޙިޟުރެވ  ކިޮމީޓައްށ  ިޑިސޕިްލަނީރ  ަވކުީލްނާނެއުކ 

ަމްއަސ ްސޓްެލޯކެގ  ެއޮގުތްނ  ބުޭފުޅްނނިާއ  ިތއެްބިވ  ިއްސަމާޤުމަތުކަގިއ  ަދއަުލުތެގ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަލ 

ިކުއަމްންޓަތްއަކމްަށާވ،  ިއްސެވިރްނާނބޭެހޮގުތްނ ާސބުިތނުހޭިފ އިަދ ޭބއަަދީބ ވަާހކަަދްއާކަކަމްށ ުބެނ ުހށަހަޅަާފިއާވ ޮޑ

Ilyas A. Muhammadh  ޮކްށ ެއަކއްުނުޓން  ޭފސުްބކް  ަނުމަގިއ  ޮކެމންޓަްތުކެގ  ގެ  ޯޕސްްޓތާަކއި،  ަފިއވާ 

ްސްކީރްނޯޝްޓަތއް ިހްއާސުކުރަމށްފުަހ ަޖާވބާުދީރުވަމށް ެދުވނު އުެފުރަޞުތަގިއ އަެފާރުތގެ ަމްއަޗށް ުކރާ ތުުހމަަތށް  

ަފާރުތން   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޭބުންނުނާވަކމްަށ  ަބސުްބަންނ  ިއުތަރށް  ަމްއސަލަާގިއ  ިއްނާކުރުކާރަކަމާށިއ، 

 ަކަމާށިއ،  ުބނަެފިއާވ

ބުޭފޅްުނނާ   3.4 ތްިއެބިވ  ަމާޤުމަތުކަގިއ  ިއްސ  ްސޓްެލޯކެގ  ިއްސެވިރްނާނިއ  ދައަުލުތެގ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ުގޭޅޮގުތްނ ސިާބތުނުހޭިފ ޮދުގ ވަާހަކަތެކްއ ޯސޝްަލ ީމިޑާއަގިއ ހްިއާސޮކްށ، ޭބއަަދބީ ބުަހން ުމޚާތުަބޮކށަްފިއާވަކމްަށ  

ުގ  ަމްއސަަލާއ  ުހށަހުެޅުނ  އަެފރުާތެގ  ުބެނ  ިއްނާކރޮުކްށ،  ަމްއސަަލއްަށ  ެއ  ަފރުާތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިޅެގްނ 

ަނުމަގިއ ޭފްސުބްކަގިއ ޭބުންނކޮށަްފިއާވ ެއަކުއްނަޓީކ އަެފާރްތ ބުޭންނުކާރ އިަދ އަެފާރުތެގ ެއަކުއްނެޓްއ ޫންނަކމަށް  

ާއަގިއ އެފަަދިއްނ ިލޔަެފިއަވީނ ަމްއސަަލ  ުބިނަނަމެވްސ، ހުށެަހޅަިފިއާވ ހްެއާކިއ ަޤީރާނައްށ ބާަލިއުރ ސޯޝްަލ ީމިޑ

ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނަކމްަށ ޮކމީިޓއްަށ ުބަރެވވީޭތާއިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތެގ އެ ަޢމަަލީކ ކުނުްފީނެގ ަންނަބުރ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
 VTR/2022/47މައްސަލަ ނަންބަރު:                                މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
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 | 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:  
 

 

ާއ ޚިލުާފ ަޢމެަލްއަކްނ ެއނެގްނ ޮއނާްނީތާއިއ، ުކނުްފީނެގ ުމަވްއޒަފްެއެގ ޮގުތަގއުިހެރ    ާސރިކއަުލރ   2018/ 95

ްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ުކނުްފީނެގ ިސާޔަސތަުތާކިއ، ުކނުްފނި ިހްނުގުމެގ ިއްސެވިރްނ ބުަދާނމެުވ، ަރްއޔުިތްނެގ  ަމ

ިހުތަގިއ ނުަފަރުތ އުފެދޭފަަދ ޭބއަަދީބ ިލުޔްނަތާކިއ ޮފޓަޯތްއ ސޯޝްަލ ީމިޑާއަގިއ ިހްއާސުކުރަމީކ، ުކނުްފްނާޏިއ  

ޮއްނަނ   ދެމުެދ  ަފާރާތިއ  ުހށެަހިޅ  ަޢމެަލްއަކަމްށ  ަމްއސަަލ  ސޫުލީކ  ަޣިއުރ  ޮބޑު  ާފުޅަކްނ  ެގއްލޭފަަދ  ިއތާުބުރ 

ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ    23ޮކިމީޓައްށ ޤަބުޫލުކެރޭވީތ ަވޒީފާާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ެފްނަނަކަމްށ   ޮކިމީޓްނ ިންނމަާފިއާވަކަމ   2021ނެޮވްނަބުރ    24ަވިކުކަރްނ  ަމްއސަަލ  ާށިއ،  ަގިއ ިޑސިޕިްލަނީރ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ 

 ، ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމއަްޗްށ ތުުހަމުތުކެރވަިފިއަވީނ ަދއަުލުތެގ ިއްސަމާޤުމަތުކަގިއ ިތްއބިެވ ބުޭފުޅްނާނއި   3.5

ަމއްސަަލަކަމާށިއ، އިަދ  ްސެވިރްނާނ ބޭެހޮގުތްނ ސިާބުތނުހޭިފ އަދި ޭބއަދަބީ ވަާހކަަދްއަކުމްނ ިދުއުމެގ  ިއްސޓްެލޯކެގ  

ެއ ތުުހަމތަުތްއ ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތެގ އާިދީރ ތުަހީގަގްށ ސުާފެވ ާސިބުތވަެފިއވިީހނުދ، ކުނުްފިނ ިހްނުގުމެގ  

ިއުތާބާރިއ   ުކނުްފީނެގ  ިއްސެވިރްނާނމުެދ  އިަދ  ެގއުްލނިްލޭބ  ިވޔާަފިރައްށ  ނާަމިއ  ުކނުްފީނެގ  ެގއިްލ  އްިޙިތާރްމ 

ޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ ަޢމުަލަތއް  ައްނނަފަަދ  ކަިލުބަކްނ  ަތަޞްއުވަރްށ  ަސބުަބްނ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަޢމުަލަތުކެގ  ެއ   ،

ވީަނ ަވޒާީފެގ ގުުޅެމްއ ެދމެެހްއޓޭ    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތ ެދމުެދ ޮއްތ އުިތާބުރ

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރްތ އެދަިފިއވާ   ެގއްލަިފިއާވަކަމްށ ބަަލްނޖޭެހަކަމާށިއ، މިޙަާލުތަގއި  ަވަރްށުވެރ ޮބަޑށް ނެތި 

  ޭމުރުމްނ، އަެފާރުތގެ ަވޒާީފައށް އުަލްނ ައނުބރާ ުރޖަޫޢުކުރަމށް ައުމެރްއ ެނރޭެދެނ ޙަާލެތއް އޮތަްކުމަގިއ ަމްއސަަލ

 ަރއުްދާވ ަފާރުތްނ ަޤބުޫލުނުކާރކަަމްށ ބާަޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ. 

 އް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، .4

ޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ކުރަންކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޤާއިމު   އޮވެ

އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅާދިނުމަށާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ މޭރުމުން  

ނެ އަދި  މުރެއް ނެރެދޭއަ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރުމަށް ނުވަތަ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
 VTR/2022/47މައްސަލަ ނަންބަރު:                                މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
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ދެއްވާ އިސްވެދެންނެވުނު ކަންކަމުގެ  އިބަދަލެއް ނަގައިދޭންޖެހޭފަދަ އެކަށީގެންވާ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅަ 

 ފުރުަޞތެއްގައި މައްސަލަ ނިންމައި ދިނުމަށެވެ.  ސްމައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވެވަޑައިގެން އެންމެ އަވަ

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

 ފުރުަޞތު އޮތްނަމަވެސް، ދެފަރާތުންވެސް ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

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

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

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

  27މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި    ގެރު މުޙައްމަދު އިލްޔާސް ޢަބޫބަކު  ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން

ރައްދުވި   މައްސަލަ  މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ 

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ސްޓޭޓް

ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .7 ުހށެަހޭޅ  ޢަދުުލެވިރ   ، ަވިކޮކްށެގްނ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  އަެކީށގްެނާވ  ުނަވަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ  ިއުޖާރީއ   (procedural fairness)އިަދ 

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

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

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމގެ   ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  

ާޤިއުމުކުރަމީކިއުޖާރީއ  ، ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިންނުމަމަކށް    ،   ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރމްަށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރނަްކްނ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
 VTR/2022/47މައްސަލަ ނަންބަރު:                                މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
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ެދްނެނުވ ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  ެއ ަހިއޯކުޓްނ  ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  އެެހން   ނު  ިމާބވުަތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

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

ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭ ހިނދު، މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ  

ލިޔެކިޔުންތަކަ ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ބެލި  ،  ބަޔާންތަކަށާއި  ށާއި،ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރިޢާޔަތްކޮށް ބެ މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް

ފަރާތަކީ   8.1 ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑުގެ    2019ފެބުރުވަރީ    17މައްސަލަ  ކޮމްޕެނީ  އިލެކްޓްރިކް  ސްޓޭޓް  ފެށިގެން  އިން 

ގެ ޑްރައިވަރެއްގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުންއައި ފަރާތެއްކަމާއި، މައްސަލަ  ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ޑިޕާޓްމަންޓު

  ރ. )ފަސްހާސް ހަތްސަތޭހަ ސާޅީސް ރުފިޔާ( -/5,740ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

ސޮއިކުރެވިފައިވާ    ގައި  219ފެބުރުވަރީ    17ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު  ލިބޭކަ

  އޮވެއެވެ.'ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން' އަށް ބެލުމުން އެނގެން 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  8.2

ބެލުމުން ވަޒީފާއިން  2021ވެންބަރު  ނޮ  25'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން' )  2021/70(02) ( އަށް 

 ވަކިކުރެވުނު ސަބަބުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 

ނަފްރަތު  ދައުލަތުެގ ޢިއްޒަތްތެރިްނނާ، ކުންފުީނެގ ސިޔާސަތުތަކާއި، ކުންފުނި ހިންގުމުެގ އިސްވެރިން ބަދުާނމުެވ، ރައްޔިތުްނެގ ހިތްތަކުގައި  " 

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްޞާކުރުމާއި ުގޅިެގން އެމައްސަލަ ކުންފުނީެގ ޑިސިޕްލިަނރީ    ސާބިތުނުހިފޭ ދޮުގާވހަކަތަށް  ލިޔުންތަކާއިއުފެދޭފަދަ ބޭއަދަބީ  

  ންބެލުމަށްފަހު، މިޢަމަލީ އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު ކޮށްފައިާވ ޢަމަލެއްކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގެވ، މިފަދަ ޢަމަލުތަކުެގ ސަބަބުކޮމިޓީއިން  

ފުނިން އިލްޔާސް  އިލްޔާސް ޢަބޫބަކުރު ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެޭވތީ، ކުން

 ." އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދުއާ އެކު ެވފައިާވ ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވން ނިމުމަކަށް ެގެނސް ކުންފުނީެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
 VTR/2022/47މައްސަލަ ނަންބަރު:                                މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
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 ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/280/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު،  ފަދައިންމި

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ، "... ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ފޮނުިވ ސިޓީަގއި އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން    ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން  ، ޢަލީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމާުގޅިެގން

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

ރިޢާޔަތްނުކުރެޭވނެކަމާއި  ލިއުމުގައި    ، ހުށަހަޅާފައިީވނަމަެވސް އެސަބަބުތަކަށް  ަވކިކުރި  ަވޒީފާއިން  ަވކިކުރި ސަބަބުކަމަށް  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފު 

ހުށަހަޅައި  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ެގއްލިެގްނ އެސަބަބުތަކަށް  ، ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޙައްޤުތައް  މުަވއްޒަފުންެގ  ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ   

 ،ހިނަގއިދާނެކަމެއްކަމާއި

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ފޮނުިވ ސިޓީަގއި އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި   ، މިމައްސަލާގައިެވސް ބަލަން ޖެހޭނީ   ، އެހެންކަމުން

 ،އަދި އޮތްނަމަ އެއީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްތޯކަމާއި ، އިެވސް އެސަބަބު އޮތްތޯއާއި ޙަޤީޤަތުގަ  ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު 

…" 

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

ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންނާ، ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ކުންފުނި ހިންގުމުގެ އިސްވެރިން  މެދުވެރިވެފައިވާ ސަބަބަކީ  

ތަކާއި ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގުވާހަކަތަށް ސޯަޝލް  ބަދުނާމުވެ، ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފެދޭފަދަ ބޭއަދަބީ ލިޔުން

   ފާހަގަކުރަމެވެ.ކަން މީޑިއާގައި ހިއްާޞކުރުމާއި ގުޅިގެން

 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު   8.3

6-1/MIS/2021/1721 (21  ުލިޔުމަށް ބެލުމުން، ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންނާއި ކުންފުނީގެ 2021ނޮވެންބަރ )

މީޑިއާގައި   ސޯަޝލް  ވާހަކަތައް  ދޮގު  ސާބިތުނުހިފޭ  ގުޅޭގޮތުން  ބޭފުޅުންނާ  ތިއްބަވާ  މަާޤމުތަކުގައި  އިސް 

ސަބަބަށްޓަކައި މައްސަލަހިއްސާކޮށްފައިވާ  ކޮމިޓީއިން  ޑިސިޕްލިނަރީ  ކުންފުނީގެ  ކުރަމުންދާތީ،    ،   21ތަޙްީޤުޤ 

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިދާރީ ތަޙްީޤުޤ ނިމެންދެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް    2021ނޮވެންބަރު  

 އަންގާފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

(  2018ޓެންބަރު  ސެޕް  30' )2018'ސާރކިއުލަރ    2018/95ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު   8.4

 ލިޔުމަށް ބެލުމުން،  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
 VTR/2022/47މައްސަލަ ނަންބަރު:                                މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
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ފޯރުކޮށް ކުންފުީނެގ އެންމެ މަތީ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަމަކީ ކުންފުނިން ރައްޔިތުްނަނށް ފޯރުކޮށްދެމުްނދާ ޚިދުމަތް އެްނމެ ފުރިހަމަ ޮގތުަގއި  " 

އަށް އެއްބާރު ލުްނ  ދިނުމެެވ. އަދި އެ މަސައްކަތުގައި ޤާޫނނުތަކާއި ޤަާވއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު، ސަރުކާރަށާއި ދައުލަތަށް ފުރިހަމަ 

 ދިނުމެެވ.  

އެްނމެ މަތީ ެވރިންަނށާއި ޤައުމުެގ ވެރިކަން ކުރަމުްނދާ ފަރާތްތަކާއި ެވރިކަން ކޮށްފައިާވ ކަން މިހެން ހުރިއިރު، ފަހަކަށް އައިސް ދައުލަތުެގ  

ގައި ތިއްބަާވ ބޭފުޅުންަނށް ބޭއަދަބީ ޮގތް ޮގތަށް  ފަރާތްތަކަށް އަދި ވެރިކަމަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކާއި، ސަރުކާރުެގ އިސް މަޤާމްތަކު 

ޮގތުްނ ލިޔުމާއި ފޮޓޯ ފަދަ ތަކެތި ބޭ އަދަބީކޮށް  ކުންފުނީެގ ބައެއް މުަވއްޒަފުްނ ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި   ޚިޔާލު ފާޅުކޮށް ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމުެގ 

މެދު ކުންފުްނޏާ  މިކަމުެގ ސަބަބުން  ކުރެިވފައެެވ.  ފާހަަގ  ަވނީ  ކަން  ދަީނ    ޖަހަމުްނދާ  ޮގތް  ގެއްލޭ  އިތުބާރު  އޮންނަ  މެދުަގއި  ރައްޔިތުންެގ 

 ދިމާވަމުްނނެެވ. އަދި ކުންފުިނން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަށް އޭެގ އަސަރު ދަނީ ކުރަމުންެނެވ. 

ން ސޯޝަލް  ވީމާ، ޤައިމުެގ ވެރިންނަށާއި އަދި ދައުލަތުެގ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް އަދި ކުންފުީނެގ ޚިދުމަތުގައި ތިބި އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ބެހޭ ޮގތު

ްނދާނެ ކަމުަގއި  އަޅަމުމީޑިއާއާއި އެހެނިހެން ަވޞީލަތްތައް މެދުެވރިކޮށް ެވސް ބޭއަދަބީ ާވހަކަތައް ފަތުރަމުްނސާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ިވޔަަވޅު  

 ދަންަނވަމެެވ" 

   މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ފަރާތް 8.5 ހުށަހެޅި  ވަކިކު މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ވަކިކު   ’Ilyas A. Muhammadh‘ބިނާވެފައިވަނީ  ރުން  ރި 

ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ކުންފުނި ހިންގުމުގެ އުލަތުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންނާ،  ދައެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުތަކަކީ  

ސާބިތުނުހިފޭ  ލިޔުންތަކާއި  ބޭއަދަބީ  އުފެދޭފަދަ  ނަފްރަތު  ހިތްތަކުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ބަދުނާމުވެ،  އިސްވެރިން 

ަފާރތްަށކަށްވާތީދޮގުވާހަކަތަ ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ނަން  ދަީފިއާވ  ަކްނ  ލިމިޓެޑުގެ  ކޮމްޕެނީ  އިލެކްޓްރިކް  ބަރު  ސްޓޭޓް 

ިލުޔަމްށ ބުެލުމން ެއނެގން  (  2021ނޮވެންބަރު    25'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން' )  2021/70(02)

ޭފްސުބްކަގއި  އެކައުންޓުން    ’Ilyas A. Muhammadh‘  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ   ޮއްނަނިއުރ، 

 ެޝައރޮކށަްފިއާވ ޯޕްސޓަުތަކށް ބުެލުމްނ، 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
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އިން   8.5.1 މި    ’Asia ge most inspiring Executive award mughunee ah‘މިހާރު.ކޮމް 

ހަބަރެ ުޞރުޙީ ލިޔެފައިވާ   Money is“  އެކައުންޓުން  ’Ilyas A. Muhammadh‘  އްގައި 

everything”  ،ިމިފަދައިންލިޔެ ކޮމެންޓްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއ 

އިން   8.5.2  Handhaan kuran undhagoo minvareh tharahgeege“އަވަސް.ކޮމް 

mashooruthah gina:Faisal’    ްމި ުޞރުޙީގައި ލިޔެފައިވާ ހަބަރެއ‘Ilyas A. Muhammadh’ 

 Mee hama lhaaehtha? Tharaggee alhaa kiyaa nama adhives ginaee“  އެކައުންޓުން

yaamin kohfa huri Kankan.. ekam tharagge eh noon aslu kaleymen dhekki 

vahaka aky. Adhulu insaafaai vakkamaa corruption ge vahaka ginawin 

dhakkawigen verikamah aee” ްއޮންނަކަމާއި، ލިޔެ ކޮމެންޓުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން    މިފަދައިނ 

8.5.3 ‘Ilyas A. Muhammadh’    ާކޮށްފައިވ ކަމަށް  އެކައުންޓުން  ހުށަހަޅާފައިވާ މެސެޖްތަކެއް  ބަޔާންކޮށް 

 ލިޔުމަށް ބެލުމުން، 

Siyaasy kankamuga vazeefaa aa kulhen noolhehchey. Eyrah varah goas vaane. Nulafaa 

meehakaa jehunyma kae ah eythi get vaany. Mashaky kaley gothah vakkan kohgen kaigen 

boegen ulhey meeheh noon. Maves ulhe 

boduvee male' ga. Thifaadah dhimaa kuran noolheythi. 

Ilyas abubakuru Mohamed 

Driver 

Staff id 190021 

Works in stelco 

Varah salaam 

Mashah mikamun evves gellumeh vejjiyyaa kale akah ves hama jehigen noolheveyne. 

 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. މިފަދައިން 
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 VTR/2022/47މައްސަލަ ނަންބަރު:                                މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

                                             

 

26 ގެ  12 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:  
 

 

 ( ލިޔުމަށް ބެލުމުން،  2021ނޮވެންބަރު  23) DC-2021/14ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  8.6

ރިންާނއި  ( ދައުލަތުެގ ޢިއްޒަތްތ190021ެ( )ސްޓާފް ނަންބަރ:  A208341"އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު )ދ.ރ.ކ.އ ނަންބަރު  

ުނހިފޭ ދޮުގ   ބޭނުންކޮށް، ސާބިތު  ބަސް  ފޮޓޯއާއި ބޭއަދަބީ  ާވޮގތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި  ބަދުނާމު  ހިްނެގވުމުެގ އިސްވެރިން  ާވހަކަ  ކުންފުނީެގ 

ބޫބަކުރު މުޙައްމަދުއަށް  ދައްކާފައިާވ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކުންފުީނެގ ޑިސިޕްލިަނރީ ކޮމިޓީއަށް ަވނީ ހުށަހެޅިފައެެވ، މި މައްސަލައިަގއި އިލްޔާސް އަ

ޮގތުން   ދިނުމުެގ  ފުރުޞަތު  ވުމުެގ  ދުަވހު    2021ނޮެވންބަރު    24ޖަާވބުދާރީ  ހާޟިރުުވމަށް   13:00ަވނަ  އޮފީހަށް  ހެޑް  ކުންފުީނެގ  އަށް 

 ދަންަނވަމެެވ. 

ބޭނުންފުޅުާވނަމަ، ޤާޫނނީ ަވކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުެގ  ކޮމިޓީއިން ބަލާ މައްސަލައިަގއި، އިލްޔާސް ޢަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު ޤާނޫނީ ަވކީލެއްެގ އެހީތެރިކަން  

ޕީއަކާއި  އަދި އެފުރުޞަތު ލިބިެގންާވކަމާއި، ޤާޫނނީ ަވކީލަކާއެކު ޙާޟިރުާވނަމަ، ޤާނޫނީ ަވކީލުެގ ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަްނގައިދޭ ކާޑުެގ ކޮ ޙައްޤު 

 ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ." ަވކާލާތުކުރުމުެގ ހުއްދައިެގ ކޮޕީއެއް ޤާނޫނީ ަވކީލުެގ 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

މައްސަލަ ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ  'މުގެ ކުރިން އެފަރާތާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު 8.7

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ    'ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން،ކޮމިޓީއިން ބެލުމަށްފަހުގައިކަމަށް  

(  އަށް ބެލުމުން  2021ނޮވެންބަރު    25'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން' )  2021/70(02)ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  

ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  މި  އޮތުމުން،  އެނގެން 

  އެގޮތުން، ޖެހޭނެކަމުގައި ދެކެމެވެ. ބަލަން ހުށަހަޅާފައިވާ 'ކޮމިޓީގެ ނިންމެވުން' އިން ފާހަގަވެފައިވާ ކަންކަމަށް

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'ކޮމިޓީގެ ނިންމުން' އިން ފާހަގަކުރެވުނު   8.7.1

 - ކަންކަން: 

ސާބިތު 8.7.1.1 ގުޅޭގޮތުން  ބޭފުޅުންނާއި  ތިއްބެވި  މަާޤމުތަކުގައި  އިސް  ކުންފުނީގެ  އިސްވެރިންނާއި،  ނުހިފޭ ދައުލަތުގެ 

ދޮގުވާހަކަތައް ސޯަޝލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށް، ބޭއަދަބީ ބަހުން މުޚާތަބުކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
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 2021ނޮވެންބަރު    24ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް  

 ންނަކަމާއި، ގައި ހާޟިރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮ

ގެ ނަމުގައި ސޯަޝލް މީޑިއާގައި    ’Ilyas A. Muhammadh‘މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި   8.7.1.2

ނޫންކަމަށް އެކައުންޓެއް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކައުންޓަކީ  މި  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ނަމަވެސް،  ބަޔާންކުރި   

މައްސަލަ   ލިޔެފައިވަނީ  މީޑިއާގައި  ސޯަޝލް  ޤަރީނާއިން  ހެއްކާއި  ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ 

 މަށް ބުރަވެވޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ހުށަހެޅި ފަރާތުންކަ

މީގެކުރިންވެސް މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނގަބަހުން ނަޭޞޙަތް ދީފައިވާކަން ކުރީގެ   8.7.1.3

އެންޑް   ރިސޯސަސް  ޢަބްދު   ންގނިޓްރޭހިއުމަން  ހުންނެވި  ހަވާލުވެ  ބަهللا ހިންގެވުމާއި  ޔާނުން ނާޡިރުގެ 

 ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ފާހަގަކުރެވޭކަމަ

ގެ އިސްވެރިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ކުންފުނީ 8.7.1.4

ަޝލް މީޑިއާގައި  ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯތައް ސޯބަދުނާމުވެ، ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފެދޭފަދަ ބޭއަދަބީ  

ލޭފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޢައިރު ސުލޫކީ  ހިއްސާކުރުމަކީ ކުންފުނިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއް

 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް   23ޢަމަލެއްކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ަޤބޫލުކުރެވޭތީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޯޓިސްއެއް ދިނުމެއްނެތި 

ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑްރައިވަރ، އިލްޔާސް ޢަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު )ސްޓާފް އައިޑީ ' 8.8

ހުށަހަޅާފައިވާ  190021 ގޮތުން  ގުޅޭ  އާއި  މުޙައްމަދު )ސްޓާފް  (  ޢަބޫބަކުރު  ގުޅޭގޮތުން އިލްޔާސް  މައްސަލައާއި 

 އަށް ބެލުމުން، ( ދީފައިވާ ބަޔާން' 190021އައިޑީ 

"އަޅުގަނޑު ސޯަޝލް މީޑިއާގެ އެއްވެސް ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ނުލިޔަމެވެ. އަދި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވައިބަރ ގްރޫޕްގައިވެސް  

އަޅުގަނޑުގެ   އަދި  އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެއެވެ.  މީހެއް  ކުރާ  އެކަން  އަޅުގަނޑުގެ ނަމުގައި  އެފަދައިން ނުލިޔަމެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
 VTR/2022/47މައްސަލަ ނަންބަރު:                                މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
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ބެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާ  ނަމުގައި މީހަކު އެފަދަ ކަމެއް ކުރަންވީ ސަބަ

ޒުވާބުކޮށްފައި  ދެބަސްވެ  ކަމެއްގައި  ސިޔާސީ  ކުރެވުނަސް  ޒުވާބު  އުފެދި  ދެބަސްވުންތައް  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ 

ބައިވެ އަޅުގަނޑު  ވާހަކަތަކުގައި  ސިޔާސީ  ދެކެވޭ  ތެރޭގައި  ޑިޕާޓްމަންޓް  އަދި  ޒާތީ  ނުވާނެއެވެ.  ރިނުވަމެވެ. 

އަޅުގަނޑު   ކުރެވެއެވެ.  ަޤބޫލު  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަށް  ކޮށްފާނެ  މީހަކު  ކަމެއް  މިފަދަ  ސަބަބުން  މައްސަލައެއްގެ 

އަޅުގަނޑު  އަދި  އުޅެއެވެ.  ރަށުގައި  އަޅުގަނޑުގެ  ބައެއް  ހަސަދަވެރިވާ  މަސައްކަތްކުރާތީ  ވަޒީފާގައި  ސްޓެލްކޯގެ 

 ކުރިން އަޅުގަނޑާއި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ޙަސަން މުޢުނީއާ ވަނީ މައްސަލައެއް  ސްޓެލްކޯގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  ޖެހިފައެވެ. އެކަމަކު އެއީ ސިޔާސީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ." 

ރިޢާޔަތްކޮށް   .9 ލިޔެކިޔުންތަކަށް  އެންމެހާ  ދެންނެވުނު  ނިންމުމަކަށް  އިސްވެ  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  މި 

ނަމުގައި ފޭސްބުކްގައި   ’Ilyas A. Muhammadh‘ވާިޞލްވުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ 

ނަމުގައި    ’Ilyas A. Muhammadh‘  ،އާއިންޓެއްތޯހަދާފައިވާ އެކައުންޓަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައު

ތޯއާއި، މައްސަލަ  ފޭސްބުކްގައި ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓުތަކަކީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް

އިޖުރާއީ   ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ހުށަހެޅި   ޢަދުލުވެރިކަން 

 ބަލާއިރު، 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ    2022ފެބުރުވަރީ    08މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   9.1

"އަޅުގަނޑު ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ޙާޟިރުކޮށް އަޅުގަނޑުގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކް  ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ބެލުމުން،  

ސުވާލުކުރުމުން،   ބެހޭގޮތުން  ޕޯސްޓްތަކާއި  އެ  ދައްކާ  ތަކެއް  ކޮޕީ  ޕޯސްޓްތަކެއްގެ  ކޮށްފައިވާ  އަކުން  އައިޑީ 

ބުނެވިދިޔަ ފެސްބުކް އައިޑީ އަކީ އަޅުގަނޑު ބޭނުންކުރާ އައިޑީއެއް ނޫން ކަމާއި އަދި އެޕޯސްޓްތަކަކީ އަޅުގަނޑު 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން    ންނަވާފައިވާނެއެވެ." ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްތަކެއް ނޫން ކަމަށް ކޮމިޓީގައި ދަ

 އޮންނަކަމާއި،  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލައިގެ    2022މާރިޗު    31މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   9.2

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނާއި ސްޓެލްކޯގެ އިސް  ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ބެލުމުން، " 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
 VTR/2022/47މައްސަލަ ނަންބަރު:                                މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
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ފުޅުންނާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށް،  މަާޤމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭ

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ  ބޭއަދަބީ ބަހުން މުޚާތަބުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައް

އެފަރާތުގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓަކީ އެފަރާތް ބޭނުންކުރާ  މައްސަލައަށް އިންކާރުކޮށް  

ަޤރީނާއަށް ބަލާއިރު ސޯަޝލް   ހެއްކާއި  ހުށަހެޅިފަވާ  އަދި އެފަރާތުގެ އެކައުންޓެއް ނޫންކަމަށް ބުނިނަމަވެސް، 

އެފަދަ ބުރަވެވޭތީއާއި" މީޑިއާގައި  ކޮމިޓީއަށް  ފަރާތުންކަމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔެފައިވަނީ  މިފަދައިން    އިން 

އޮންނަކަމާއި،   އެނގެން  ފޭސްބުކް    Ilyas A, Muhammadh" ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ނަމުގައިވާ  ގެ 

ތުން އިންކާރުކުރިނަމަވެސް،  ފަރާތުން ބޭނުންކުރަމުންދާ އެކައުންޓެއްކަމަށް އެފަރާއެކައުންޓަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

އެއެކައުންޓުގައި ޕޯސްޓުކޮށް ެޝއަރކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅުންހުރި  

ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   ފޮޓޯތައްފަދަ ފޮޓޯތައް ހުރުމުންނާއި ސޯަޝލް މީޑިއާގެ އެ

ނަޭޞޙަތް ފާހަގަވެގެން  ހިންގާފައިވާކަން  އަމަލު  އެފަދަ  މައްސަލަ ކުރިންވެސް  އެއެކައުންޓަކީ  އޮތުމުން  ދީފައި 

ފައިވާކަން  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް  ހުށަހެޅި ފަރާތް ބޭނުންކުރާ އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓެއްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ." 

'މައްސަލަ  އޮންނައެނގެން   ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދިފާޢުގައި ފާހަގަކުރާގޮތަށް ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ ބަޔާން' އަށް ބެލުމުން " 

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައިކުރާ ކަމެއްނަމަ، ކުރިން ނަޭޞޙަތްދިންއިރު )މައްސަލަ    ކޮންމެވެސް މީހަކު މައްސަލަ

ސަމާލުކަމަށް އައި ހިސާބުން ފެށިގެން( އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  

ަޞތު އޮތްއިރު، އަދި އެފަދަ އެޙާލަތެއްގައި  ނަމުގައި ކުރާ އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ފުރު 

ކުރާ   ފަރާތަކުން  އެހެން  ނަމުގައި  އެމީހާގެ  ޢަމަލުކުރާނެގޮތަކީ  މީހަކު  ސަބަބުވެރި  ކަންކަން  ހުރި  އެފަދަ 

ފޭސްބުކް   އަދި  އިދާރާތަކަށް  މުއައްސަސާތަކާއި  ކަމާބެހޭ  ފަރާތްތަކަށް   (Facebook)ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ގެ 

އެ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަޤބޫލުކުރެވޭހިނދު،  ހުށަހެޅުންކަމަށް  ކަމެއް  ފައެމައްސަލަ  އެއްވެސް  ދަ 

ޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އްދިވެހިރާ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،  ކޮށްފައިނެތުން" 

2010/SC-A/02 ި؛ ަޤިޟއްޔާގެ )ނ( ގައ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
 VTR/2022/47މައްސަލަ ނަންބަރު:                                މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
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( ބުރަ  ޡާބިޠުކުރުމުެގ  ޚުޞޫމާތްތަކުަގއި  މަދަީނ  ޮގތުގައި  އުޞޫލެއްެގ  ފަރާތުެގ Onus Probandi"ޢާންމު  ދަޢުާވކުރާ  އުފުލުމަކީ   )

ރައްދުާވ  ާވ  މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، މި މާާނގައި ދަޢުާވ ކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ދަޢުާވ ކޯޓަށް އުފުލާ ފަރާތް ޫނންކަމާއި، އޭެގ އިތުރުން ދަޢު 

 އެއް ޚަސްމު ފަރާތުން ދަޢުާވެގ ދިފާޢުަގއި ކުރާ ދިފާޢީ ދަޢުާވ ޡާބިތު ކުރުމަކީ އެފަރާތުެގ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، އެހެންކަމުން ދަޢުާވއެއްަގއި

ރާ ފަރާތްކަން އެނެގްނ  ( ޡާބިތުކުރުެގ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެ 'ދަފްޢެއް' ކpleaުއަނެއް ޚަސްމާ ކުރިމަތިކުރާ "ދަފްޢު" )

 އޮތުމެެވ." 

ބަޔާންކޮށްފައި   މައްސަލައިގައި  މިފަދައިން  މި  ފޭސްބުކް    Ilyas A, Muhammadhއޮތަތީ،  ނަމުގައިވާ  ގެ 

ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އެކައުންޓެއްކަން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކައުންޓަކީ 

ގެ   ’Ilyas A, Muhammadh‘  ންނެވުނު ަޤިޟއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބުރަވެވޭހިނދު،އިސްވެ ދެޒިންމާއެއްކަމަށް  

މަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާ ބުނުން  ނަމުގައިވާ އެކައުންޓަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއް ކަ

އެކައުންޓުގައި ޕޯސްޓުކޮށް ެޝއަރކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ   އެބިނާކޮށްފައިވަނީ  

މައްސަލަ މެދުވެރިކޮށް  ޕްލެޓްފޯމް  އެ  މީޑިއާގެ  ސޯަޝލް  ހުރުމުންނާއި  ފޮޓޯތައް  ފޮޓޯތައްފަދަ  ހުށަހެޅި ގުޅުންހުރި   

އޮތުމުން ނަޭޞޙަތްދީފައި  ފާހަގަވެގެން  ހިންގާފައިވާކަން  އަމަލު  އެފަދަ  ކުރިންވެސް  " ފަރާތުން  މައްސަލަ  ކަމަށާއި، 

ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދިފާޢުގައި ފާހަގަކުރާގޮތަށް ކޮންމެވެސް މީހަކު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައިކުރާ ކަމެއްނަމަ، 

ނަޭޞޙަތްދިންއިރު މީހެއްގެ  ކުރިން  އެހެން  ފެށިގެން(  ހިސާބުން  އައި  ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް  ހުށަހަޅާ  )މައްސަލަ   

ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ކުރާ އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ފުރުަޞތު  

މަލުކުރާނެގޮތަކީ އެމީހާގެ ނަމުގައި އެހެން ފަރާތަކުން  އޮތްއިރު، އަދި އެފަދަ އެޙާލަތެއްގައި ހުރި ސަބަބުވެރި މީހަކު ޢަ 

ގެ   (Facebook)ކުރާ އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކަށް އަދި ފޭސްބުކް  

ފަރާތްތަކަށް އެމައްސަލަ ހުށަހެޅުންކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވޭހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  

މީހެއްގެ ނަމުގައި ސޯަޝލް މީޑިއާގައި    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް،  ކަމަށް  ކޮށްފައިނެތުން" 

ނޭދެވޭ އެތައް  ވެރިކޮށް މީހެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ ގޮތުން  ހަދައި އެކައުންޓެއް މެދު  އެކައުންޓެއް

ޒަމާނެއްގައި،ޢަމަލު މިފަދަ  ފެންނަންއޮތް  ހާމަކޮށް  ކުރަމުންދާތަން  ގުޅުންހުރި  މީހެއްގެ    ތަކެއް  ދިރިއުޅުމާ  ޒާތީ 
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ފޭސްބުކްގައި ހަދާފައިވާ އެކައުންޓަކީ އެފަރާތެއްގެ އެކައުންޓެއްކަމަށް ބިނާކޮށް  ހަމައެކަނި  ށް  ކަފޮޓޯތައްފަދަ ފޮޓޯތަކަ

ފަރާތުގެ ނަމުގައި މީގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ،  އާއިނިންމުމެއްކަމަށް ބުރަވެވެންނެތަތީޢަދުލުވެރި  ނިންމުމަކީ އެކަށީގެންވާ  

ޢަމަލުތަ އެފަދަ  ހަދައި  އެކައުންޓެއް  ފޭސްބުކްގައި  ފަރާތަކުން  އެހެން  ކުރަމުންދާކަން  ކުރިން  އެފަރާތަށް އް 

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ،  އާއިނެތަތީތަޙްީޤަޤށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެން  އެނގިފައިވާކަމަށް  

Ilyas A. Muhammadh’    ީއެކައުންޓަކ ހަދާފައިވާ  ފޭސްބުކްގައި  ނަމުގައި  ފަރާތުގެ  ގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ކުރިމަތިކޮށްފައިވާ "ދަފްޢު" ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  އެކައުންޓެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް  

ނަމުގައި ފޭސްބުކްގައި    ’Ilyas A. Muhammadhއެކަށީގެންވާ ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި،    އެފަރާތުން

އެކައުންޓަކީ   އެކައުންޓެއްކަމަށް  ހަދާފައިވާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ފަރާތަށް މައްސަލަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ވެވެއެވެ. އެއްނުބުރަސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް 

ންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އިސްވެދެންނެވުނު އެ 10

 substantive)ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

fairness)  ،ުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ާޤއިމްކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރ 

 substantive)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާދޭފަރާތުން 10.1

fairness) ީ؛ ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ 

ަފާރުތްނ   .1 ުމަވއްޒަަފުކ  ަވޒީފޭާދ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން 

 ؛ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ

ުއްނުސރަުތްއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ
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ަފާރުތން   .3 ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  އެަޤިޟއް  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޯކުޓން    ޔާއާއި 

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

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

 ތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތު 23

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

މަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް އޭނާ ަވޒީފާަގއި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގްނާވ ހަ،  އެކަށީެގން ނުވުމާއެކު

 ަވޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެްނނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ 

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

މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގްނނުާވކަމަށް ބެލެޭވނީ އަންނަިނިވ ]މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނެފައިާވ ޮގތުެގމަތިން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްެގ  

 ޙާލަތުތަކުަގއެެވ.

 ؛ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން  (1)

 ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން.[  (2)

ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    މި ޢިބާރާތުންނެވެ. އަދި ނޯޓިހެއް

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

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަސްޢޫދު )އިސްމާ   SC-A/27/2014ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން  ވ.   ޢީލް 

 32ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް(  

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
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26 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
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މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިާވ ފަދައިްނ  ަވނަ    23]ނޯޓިސްނުދީ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

 އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާލަތެއްަގއެެވ. އެއީ: 

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

އެ އަމަލެއްެގ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުްނ   (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ  

ަވނަ މާއްދާެގ    23ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ުނެވ ހިނަގއިދާެނއެެވ. ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ    23ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  

ން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވނީ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  ދަށުން ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއި

(gross misconduct)    ކަމަށް ާވނަމައެެވ. އެ އަމަލީ ނޯޓިސް ދިުނމެއްެނތި މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވފަދަ ފާޅުކަްނ

އްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮންނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ުގޅުން އެއްކޮށް ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް ބެލެޭވނީ، މުވަ 

( ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ  1ކެނޑޭ މިްނަވރުެގ ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވނަމައެެވ. މުަވއްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ )

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި ދެމެދުަގއި  2ކަމަށް ާވަނމަ، ުނަވތަ )  އެއްބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް

ކަްނ  އޮންނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުގައި ހިމެނޭ އެންމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮްނނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރި

ުނަވތަ ) ާވަނމަ،  ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ  ( އެ  3ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް  ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަްނޖެހޭ  ކަމަކީ އެ މުަވއްޒަފަކު 

ަވކިކުރުމަށް  ަވޒީފާއިްނ  ދިުނމެއްނެތި  ނޯޓިސް  އަމަލަކީ  އެ  ާވަނމަ،  ކަމަށް  ކަމެއް  ޚިލާފު  ސީދާޮގތެއްަގއި  ުނަވތަ  އަސާސީޮގތުން 

 ލެިވދާެނއެެވ.[ހުއްދަެވދާނޭ ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެ

 މި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

އުލަތުގެ  ދަ"   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީއިސްވެ ދެންނެވުނު އެންމެހާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،    10.3

އިސްވެރިން  އިޢިއްޒަތްތެރިންނާ ހިންގުމުގެ  ކުންފުނި  ސިޔާސަތުތަކާއި،  ކުންފުނީގެ  ރައްޔިތުންގެ  ،  ބަދުނާމުވެ، 

ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފެދޭފަދަ ބޭއަދަބީ ލިޔުންތަކާއި ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގުވާހަކަތަށް ސޯަޝލް މީޑިއާގައި ހިއްާޞކުރުމާއި 

އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު    ކީގެން އެމައްސަލަ ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއިން ބެލުމަށްފަހު، މިޢަމަލަގުޅި

ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަވެ، މިފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އިލްޔާސް ޢަބޫބަކުރު ވަޒީފާގައި އިތުރަށް  

ތަށް ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  " ބެހެއްޓުމަކީ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ަޤބޫލު ކުރެވޭތީ،



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
 VTR/2022/47މައްސަލަ ނަންބަރު:                                މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

                                             

 

26 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން'    2021/70(02)ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު    ދީފައިވާ

އޮންނަހިނދު،    (2021ނޮވެންބަރު    25) އެނގެން  ބެލުމުން  ނަމުގައި    ’Ilyas A. Muhammadh‘އަށް 

ކުރިމަތިކޮށްފައިވާ  ބަޔާންކޮށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއް ކަމަށް  ފޭސްބުކްގައި ހަދާފައިވާ އެކައުންޓަކީ  

"ދަފްޢު" ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި،  

‘Ilyas A. Muhammadh’    ެގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކްގައި ހަދާފައިވާ އެކައުންޓަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގ

ޙިއްާޞކޮށްފައިވާ ކަމަށް    ނަމުގައި ފޭސްބުކްގައ  ’Ilyas A. Muhammadh‘ތީއާއި،  އެކައުންޓެއްކަމަށް ބުރަނުވެވޭ

ކުންފުނީގެ  'ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ޢިއްޒަތްތެރިންނާއި،  އިސްވެރިން  ދައުލަތުގެ  ހިންގުމުގެ  ކުންފުނި  ސިޔާސަތުތަކާއި، 

އަކީ   'ބަދުނާމުވެ، ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފެދޭފަދަ ބޭއަދަބީ ލިޔުންތަކާއި ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގުވާހަކަތަށް

  ތަކެއް މިފަދަ ޢަމަލު  ން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު އާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ބުރަނުވެވޭތީ

ބަޔާންކުރިނަމަވެސް،   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނަޭޞޙަތްދީފައިވާކަމަށް  ކުރިންވެސް  އެކަން  ކޮށްގެން 

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ،

  ދަށުން   މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ކުރެވިފައިވަނީވަކި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް

ބުރަވެވޭ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު ނޫންކަމަށް  މައްސަލަ    ކަމާއި،އޮވެގެން 

ޢަދުލުވެ މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް   (substantive fairness)ރިކަން  ހުށަހެޅި 

 ވެވެއެވެ. ނު ށްފައިވާކަމުގައި ބުރަާޤއިމުކޮ

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

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަޒީފާއިން   12 މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    (procedural fairness)އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  

ބިެލިއުރ،     ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟއީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކުާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
 VTR/2022/47މައްސަލަ ނަންބަރު:                                މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
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(substantive fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާއީ   (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ 

ަޤިޟއްޔާގައި    HC-A/209/2010ޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ތޯ ބަލަން ނުާޤއިމުކުރެވިފައިވޭ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ   ،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު

ވާކަމުގައި ބުރަވެވެން   ކަނޑައެޅުން ލާޒިމު ރުކޮށްޡަާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަ  (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން  

އިންާޞފުވެރި އިޖުރާއީ   ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  އަދި  ނެތަނަމަވެސް،    އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާާޞކޮށްނަމަވެސް ނަޡަރުކުރުން މުހިންމުކަމުގައި    (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން

  ،ބުރަވެވޭހިނދު

ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،   12.1

ޑަމިނުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި  ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކު

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

ހުރިހާ   .1 ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،  ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ 

 ؛ށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހުތަފުޞީލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަ 

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

 ؛އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން .3

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

މުވައްޒަފަކު   އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ 

 ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން. ވަކިކުރި ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
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ުހށަހުެޅުނ ަޝުކާވާއ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތ ގިުޅެގްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ 12.2

ުހށަަހޅަާފިއވާ  ިހްނުގަމށްފުަހަކްނ    އާިދީރ ތްަޙީޤުޤުގިޅެގްނ   ަފާރުތން  ަރއުްދވި  ްސޓްޭޓ އެިލކްްޓިރކް  ަމްއސަަލ 

( ިސީޓއްަށ ބުެލުމްނާނިއ މި  2021ޮނެވްނަބުރ    21)   MIS/2021/1721/1-6ޮކްމެޕީނ ިލިމެޓްޑެގ ަނނަްބުރ  

 ' ުހށެަހޅަިފިއާވ  ަމްއަސަމްއސަަލިއަގިއ  ޮއްނަނަކާމިއ، އޮެގުތްނ  ެއނެގްނ  ިންނުމްނ' އްަށ ބުެލމްުނ  ަލ  ޮކެމީޓެގ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތށް ަވކެީލްއެގ  ުކިރައށް ެގްނޮގސަްފިއަވީނ  ުހށެަހިޅ ަފާރތާ ުގިޅެގން ިހްނގުުނ ތްަޙީޤްޤ  

ިދުނަމށްފުަހ   ުފުރަޞުތ  ހުޯދުމެގ  ހުޯދަމށްފުަހަގިއަކްނ  ަފާރތެުގ  ެއއީެހެތިރަކްނ  ުހށެަހޅަިފިއާވ  ބެަހްއ 

ަގިއ ްސޭޓޓް    2021ޮނެވްނަބުރ    23ދަެފާރުތެގ ބުަހްނާނިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ  ިލެޔިކުޔްނަތކާަށިއ،  

ިހުއަމްނ ިރޯސަސްސ ެއްނ ށް  ްޑ ްޓޭރިންނގ ިޑޕްާޓަމންްޓައްށ ދީފިައާވ ަބާޔަނ އެިލްކްޓިރްކ ޮކްމެޕީނ ިލިމެޓުޑގެ 

ޮއެވެއެވ.   ެއނެގން  ފުރުަޞތު   އޮެގުތްނބުެލުމްނ  ދެއްކުމުގެ  ވާހަކަ  ދިފާޢުގައި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ލިބިދީފައިވާއިރު،   ބާަޔަނކީ  އެފަރާތަށް  ުހށެަހޅި  ެއ  ުފުރަޞުތަގިއ  ަމްއސަަލ  ެދުވނު  ަޖާވބާުދީރުވަމށް  ަފާރަތށް 

ަބާޔެންއަކ ުބަރެވވީޭތާއިއ،  ދަީފިއާވ  ަވޒާީފިއްނަމށް  ފާަރުތްނ  ހުށެަހިޅ  ިންނމަާފިއަވީނ    ަމްއސަަލ  ަވިކުކުރމަށް 

ަކްނ ެއނެގން ޮއުތުމން، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއޗަށް ތުުހަމުތުކެރުވނު    ަފާރުތެގ ަބާޔެނއް ެނުގަމށްފުަހ ެއ

   ުގިޅެގްނ ެއަކީށެގްނވާ ިމްނަވަރްށ އާިދީރ ަތުޙީޤެޤްއ ހްިނގަާފިއާވަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ.    ަމްއސަަލާއ

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،އިސްވެ   12.3 ކަންތައްތަކަށް  މައްސަލަ   ފާހަގަކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އިޖުރާއީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

 ެއެވ. ްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމށް ބަުރެވެވަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތ  (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  މި މައްސަލައިގައި  އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،   13

ާޤއިމްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވުނު ނަމަވެސް،    (procedural fairness)ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ވަކިކުރުމުގައި  މައްސަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަން  ލަ   (substantive fairness)މަޢުޟޫޢީ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
 VTR/2022/47މައްސަލަ ނަންބަރު:                                މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

                                             

 

26 ގެ  23 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:  
 

 

ބުރަ ކުރުމަކީާޤއިމްކޮށްފައިވާކަމަށް  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންފެއަރ    ވެވެންނެތަތީ، 

 ފެނެއެވެ.  އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން (unfair dismissal)ޑިސްމިސަލް 

ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި،  އެފަރާތަކީ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން  މައްސަލަ 14

ނަގައިދެވިދާނެތޯ ބަލާއިރު، ާޤނޫނު ނަންބަރު    ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުން ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން   ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  29ނޫނު( ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ  2008/2

-HC/2016ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ާޤނޫނީ ޙައްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

A/555 ި؛ަޤިޟއްޔާގައ 

ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު ހުރި ވަޒީފާގައި އަލުން  " ... އަމުރެއްނެރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ  

 ... " ، ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އެވަޒީފާއާގުޅޭ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާއާ އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި

ކަނޑަޅާފައިވާކަން   ޢިބާރާތުން  ވަކިކުރުމުގައި    ،އެނގެންއޮތަތީއާއިމި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޢަދުލުވެރިކަން   އެންމެ    ،ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ  (substantive fairness)މައުޫޟޢީ  މައްސަލައިގައި  މި 

ނަ  ވަ   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

  ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،

ނުބެލުމަށާއި، ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  15ަޤިޟއްޔާގެ   HC-A/111/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

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

ޚިލާފުިވ ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތުެގ ެވސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި،   އޫލިއްޔަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާކަމަށާއި، ލިބޭ ެގއްލުން ކުޑަކުރުމުެގ މަސް

ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭއިންޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ޮގތަށް އަމުރު ކުރުމަކީ އިްނޞާފުެވރި ޮގތެއް ނޫންކަމަށާއި،   މުަވއްޒަފަށް ދެޭވ ބަދަލު

އެނޫން ޮގތަކަށް އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައިާވނަމަ   އި އެހެން ތަނެއްަގއި ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ ނަމަ ުނަވތަމުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގަ 

ފާހަަގކޮށްފައިާވ ނުކުތާއަށް   ޤަޟިއްޔާަގއި  SC-A/36/2019ނަްނބަރު   އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނެ ކަމަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ

 ކުރެިވފައިާވ މައްސަލައިަގއި، ކަންހިާގފައިާވ ޮގތަށް ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެޭވނީ، ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އިސްތިއުނާފު



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
 VTR/2022/47މައްސަލަ ނަންބަރު:                                މައްސަލަ  ށަހެޅި ހު އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
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ްނ  ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެ  ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ދުަވހުން ފެށިެގން، އޭނާއަށް އަބުރާ ަވޒީފާ ދިން ދުަވހާއި ހަމައަށް ޢާއިޝަތު ިނޝާނާއަށް

 ޞާބިޠުކޮށްދެޭވ މިންަވރެއް އެކަންޏެެވ.'  ނުަވތަ އެނޫްނެވސް ޮގތަކަށް އާމްދަީނއެއް ލިބިފައިާވކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަްނއަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   ޢިބާރާތުން  ބަލާއިރުމި  ގޮތަށް  ކަންހިނގާފައިވާ  މައްސަލަ    ،ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި    ،ޢިނާޔަތްތަކުން ހަމައެކަނި އުނިކުރެވޭނީ  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައާއި

ދުވަހުން ފެށިގެން އޭނާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާދިން ދުވަހާ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން  

ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރު    ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާކަން މައްސަލަ

އެކަނިކަމާއި، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ނުވަތަ  

ފަރާތް  އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ،ދުވަހާ ހަމައަށް  ދިންއަނބުރާ ވަޒީފާ  ށިގެން އެފަރާތަށްވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެ 

ލިބޭނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބުނެވިދިޔަ ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ

 ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. 

ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް  ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން    ވަޒީފާއިން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 14.1

ތެ މައްސަލައިގެ  މި  އެދިފައިވީނަމަވެސް،  އަނބުރާ ފަރާތުން  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރެއިން 

ރުޖޫޢަކުރެވިގެންދާއިރު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރުމާ ހަމައަށް ނަގައިދެވޭ  

ޢިނާޔަތްތަކަކީ   ގުޅިގެން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަމުސާރައާއި  ގޮ  ވަކިކުރުމާ  ތުގައި  ބަދަލެއްގެ 

 . ނަގައިދިނުމަށް ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ
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 އްސަލައިގެ ނިންމުން: މަ 

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

މަންޒަރުގެ / ނ. )  އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދުރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،    ށްމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަ

އިން ފެށިގެން ސްޓޭޓް    2019ފެބުރުވަރީ    A208341)  17 ކާޑު ނަންބަރު:  ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭމިލަދޫ

ޑް މެއިންޓަނަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި 'ޑްރައިވަރ ގްރޭޑް  ންއިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޓްރާންސްޕޯޓް، ލޮޖިސްޓިކްސް އެ 

'  ގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، ދައުލަތުގެ އިއްޒަތްތެރިންނާއި، ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ކުންފުނި  9

ލިޔުންތަކާއި ސާބިތުނުހިފޭ  ހިންގުމުގެ އިސްވެރިން ބަދުނާމުވެ، ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފެދޭފަދަ ބޭއަދަބީ  

ތުހުމަތުކޮށް،   ހިއްސާކުރިކަމަށް  މީޑިއާގައި  ސޯަޝލް  މުޙައްމަދުދޮގުވާހަކަތައް  އަބޫބަކުރު  ވަޒީފާއިން    އިލްޔާސް 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް   އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދުވަކިކޮށްފައިވާތީ،  

އިލްޔާސް ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2އަޅައިދިނުމަށާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ކަނޑަ

މުޙައްމަދަކީ   ނުބެލުމަށް އަބޫބަކުރު  މީހެއްކަމަށް  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ލިމިޓެޑުގެ  ކޮމްޕެނީ  އިލެކްޓްރިކް  ސްޓޭޓް 

އަބޫބައަމަރުކޮށްދިނުމަށާއި،   މުޙައްމަދުއިލްޔާސް  މުސާރައާއި   ކުރު  އެންމެހައި  ލިބެންޖެހޭ  ދެމިހުރިނަމަ  ވަޒީފާގައި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް އެކީ  އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު  އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި،  

ނަގައިދިނުމަށްއެދި   މުޙައްމަދުގެއެއްފަހަރާ  ޢަބޫބަކުރު  ލިމިޓެޑަށްރާތުން  ފަ  އިލްޔާސް  ކޮމްޕެނީ  އިލެކްޓްރިކް   ސްޓޭޓް 

 ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، 

މަޢުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން    ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ބޫބަކުރު މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައިއަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި އިލްޔާސް  

)substantive fairness(    ްވަޒީފާއިން  ، ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ  ކަނޑައަޅައިާޤއިމްކޮށްފައިނުވާކަމަށ

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތް، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަކިކުރުމަކީ އެކަ  ވަކިކުރި  އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

ޑިސްމިސަލް  ހަމަތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގައި  ާޤނޫނު( އަންފެއަރ  ކަމުގައި  (unfair dismissal) ޚިލާފު،  އެއް 

   ކަނޑައަޅައި،



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ 
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އިލްޔާސް   ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ   29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު 

މުޙައްމަދު ކަނޑައަޅައި،    އަބޫބަކުރު  ރުޖޫޢަކުރުމަށް  އަނބުރާ  އެފަރާތް  މަާޤމަށް  އަބޫބަކުރު  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އިލްޔާސް 

އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު އަނބުރާ އިޢާދަކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް  ފާއަށް  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީ  މުޙައްމަދު

ލިމިޓެޑުގެ  މުޙައްމަދު ކޮމްޕެނީ  އިލެކްޓްރިކް  ޢިނާޔަތްތައް   ސްޓޭޓް  މުސާރައާއި  ޙައްުޤވާ  އޭނާއަށް  ހުރިނަމަ  ވަޒީފާގައި 

 ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،  

 ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިރީސް)  30( އިން ފެށިގެން  2022ޖޫން    22)  ،އެންމެހައި ކަންކަން މިއަދު  ރެވުނުއިސްވެބަޔާންކު

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

 .ށް އަންގާ އަމުރުކޮށް، މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެލިމިޓެޑަ  ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީއެންގުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި  

 1443ދާ ޢި ޛުލްަޤ 22

 2022ޖޫން  22

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

  މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ

 

 

 


