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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2021/81 : ނަންބަރު   މައްސަލަ 

 ވަކިކުރުން   ވަޒީފާއިން : ބާވަތް   މައްސަލައިގެ 

 2021 ފެބުރުވަރީ 22 : ތާރީޚު   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 2022އޮގަސްޓު  15 : ތާރީޚު   ނިމުނު   މައްސަލަ 

 (ލެ/ މާ އެމެތިސްޓް މ.) ޔާްޟޢި އަޙްމަދު : ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 ((A060843: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ބްލިކް ލިމިޓެޑް ޕަ ޕެނީގ ކޮމްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން : ފަރާތް  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

 (C-680:ނަންބަރު ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން)

 

 : ޚުލާސާ   މައްސަލައިގެ 

މައްސަލައަކީ،   އެމެތިސްޓް،  މި  މ.  :  ނަންބަރު   ކާޑު  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ޢިޔާްޟއަޙްމަދު  މާލެ، 

A060843))  1    ްކޮންޓްރެކްޓިން  1997އޮގަސްޓ އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް  ފެށިގެން  ކޮމްޕެއިން  ނީ  ގ 

ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑަށް  

ގުޅިގެން   ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްަޝންގެ    ށްލެޓަރަލް ޓްރާންސްފަރއެއްކަމަގެނައި ބަދަލަކާއި 

އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ  މުން، ކުންފުނީގެ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް  ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރަކަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ބަދަލުކުރު 

 



 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
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އަށްވެސް ަޝކުވާ ހުށަހަޅައި  ސީއީއޯއި  ކުރުން ަޤބޫލުނުކުރެވޭތީ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް ގްރީވަންސް ކޮމިޓީއަށާ  ކުރިބަދަލު

ނުވަނީސް   ނިމިފައި  ވަކިގޮތެއް  ޚިލާފަށް  މައްސަލައިގައި  ވަޒީފާއިން   2020  ޑިސެމްބަރު  02ާޤނޫނާއި  ގައި 

ވަކިކޮށްފަ  ޢިޔާްޟއަޙްމަދު  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،   ޚިލާފަށްކަމަށް  އިވަޒީފާއިން  ާޤނޫނާ  އަދި  ޚިލާފަށް  އިޖުރާއަތުތަކާއި  ވަނީ 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  އިޖުރާއީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

އަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި  ޟް ޢިޔާ ާޤއިމުކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައިނޫންކަން ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އަޙްމަދު  

ކުރުމަށް  ރުޖޫޢަ  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާއަށް  ހުރި  ކުރިން  ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާ އަލުން  

އަންގައި  އަ ދިނުމަށް  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ގަނޑުކޮށް  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އައި  ލިބެމުން  ލިބުމާހަމައަށް  ނބުރާ 

ގެއްލުމެއް   އެއްވެސް  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، 

  ޢިޔާޟް ވާކުރާ ފަރާތަށް ދިނުމަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަޙްމަދު  ލިބިފައިވާނަމަ އެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދަޢު

 2021ފެބުރުވަރީ    22މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް  

 ވެ. ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ގައި 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ގެ ރައުޔު މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 : ކަންކަން   ފާހަގަކުރެވުނު   މައްސަލައިގައި 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު    އަޙްމަދު ޢިޔާްޟ، މ. އެމެތިސްޓް / މާލެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމުގައިވާ   .1

  މައްސަލަ (  ފަރާތް  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ"  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ "   ފަހުން  މީގެ )(  A060843ނަންބަރު:  

 ކަންކަމަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި'  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ'  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ   ގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ

 .  ފާހަގަކުރެވުނެވެ ކަންކަން އަންނަނިވި ނަޒަރުކުރުމުން

 ޕަބްލިކް   ކޮންޕެނީ  ޓިންގކޮންޓްރެކް  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް  ފެށިގެން  އިން  1997  އޮގަސްޓް  01  އެގޮތުން 1.1

)ސީ. ސީ.ޓީ.މްއެ)  ލިމިޓެޑް   ގައި(  ފަރާތް  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ'  ފަރާތް  ރައްދުވި   މައްސަލަ'  ފަހުން  މީގެ( 



 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
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 ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި  ގައި  2020  ޑިސެމްބަރު   02  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއިން  އައި  އަދާކުރަމުން

  އާޒިމްގެ   އާދަމް  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  ކުންފުނީގެ  ވަނީ  ހިންގާފައި  ގޮތުން  ޢަމަލީ  ޖަރީމާ   ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން

 ވަޒީފާއަށް  އެކު  އާއި  އޭނާ  ކުންފުންޏަކަށް  ކޮންމެ  ކުރާ   ޑިރެކްޓަރުކަން  މެނޭޖިންގ  އާޒިމް  އާދަމް  އެންގުމަކަށް

  އޯ .ޓީ.އެސް  އާޒިމް އާދަމް ސީއީއޯ  އަކީ އަބޫބަކުރު ރަމްޒީ، ށާއިއަބޫބުކުރުކަމަ ރަމްޒީ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި ޕެކޭޖް، ގެންދާ

 އޯ.ޓީ.އެސް  އާޒިމް  އާދަމް  ބޭފުޅެއްކަމަށާއި  ހުންނެވި  ގައި   އޯ.ޓީ.އެސް  އިރު  ހުންނެވި  ޑިރެކްޓަރަކަށް  މެނޭޖިންގ  ގެ

 ވަޒީފާއަށް  އަބޫބަކުރު  ރަމްޒީ  އަށް  ސީ. އެސް.ޑަބްލިޔު.އެމް  ކުރުމާއެކު  ބަދަލު  އަށް  ސީ. އެސް.ޑަބްލިޔު.އެމް  އިން

 އޮނިގަނޑަށް   ކުންފުނީގެ  އައުމާއެކު  މަާޤމަށް  ސީއީއޯގެ  ގެސީ.ސީ. ޓީ.އެމް  އާޒިމް  އާދަމް  ފަހުން  އޭގެ  ގެނައިކަމަށާއި

  އަބޫބަކުރުއަށް   ރަމްޒީ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ގެ  ޕެކޭޖް  ޑީގެއެމް،  ބަދަލުކޮށް  މަާޤމުތަށް  އިދާރީ   ގެނެސް  ބަދަލެއް  ކުއްލި

 ،އިގެނެވުނުކަމަށާ ބަދަލު ގަނޑަށްއޮނި  ގޮތަކަށް ފަދަ  ދެވޭނެ މަާޤމެއް

  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިރު  ގެނައި  ބަދަލު  އޮނިގަނޑަށް  ކުންފުނީގެ  ދިނުމަށްޓަކައި  ވަޒީފާ  އަށް  އަބޫބަކުރު  ރަމްޒީ 1.2

  ސެކްަޝން  ޑިވަލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  ޑިޒައިން،  ސަރވެއިން  ގެ  ޑިވިޜަން  ޑެރެޖިންގ  އެންޑް   ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ހުރީ

  ކުރީ   ޙަވާލު  އާއި  އަބޫބަކުރު  ރަމްޒީ  ،ކަމަށާއި  މަާޤމުގައި  މަނޭޖަރެއްގެ  ޓެކްނިކަލް  ސީނިއަރ   ގޮތުގައި  ހެޑެއްގެ  ގެ

 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި  ގޮތުގައި  އެއްގެހެޑް  ޑިވިޜަންގެ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ވެސް   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  މައްސަލަ  އަދި  ކުރިކަމަށާއި  ބަދަލު  ގޮތަކަށް  ކުއްލި  އަކަށް   މެނޭޖަރ  ޕްރޮޖެކްޓް  ސީނިއަރ  ގެ  ސެކްަޝން  ޕްރޮޖެކްޓް

  ޢާއިލީ  ބޭނުންވާ  ކުރަން  މަޝްވަރާ  އެފަރާތުން  ނުވަތަ،  ހޯދާ  ރުހުމެއް  އެފަރާތުގެ،  މަްޝވަރާކޮށް   ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި

  މަށާއި ނުވާކަ  ހޯދާފައި  ހިތްހަލާލު  ބަދަލަކަށް  އެފަދަ،  މަްޝވަރާކޮށް  ވަކީލުންނާ  ާޤނޫނީ  އެފަރާތުގެ  ނުވަތަ   ތަށް  ފަރާތް

  މައްސަލަ   ކަމަށް  ޓްރާންސްފާއެއް  ލެޓެރަލް  ބަދަލަކީ   ގެނައި   މި   ގައި  2020  ސެޕްޓެމްބަރު  21  ގޮތަކަށް  ކުއްލި

 ، އިބުނާކަމަށާ ފަރާތުން  ރައްދުވި

  އެކަން  އަދި  ގުޅިގެން  ކުރުމާއި  ބަދަލު  ޑިޕާޓްމަންޓް  ވަޒީފާއާއި  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 1.3

 އެގޮތަށް  އަދި  ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ  ާޤނޫނާއި  އުޫޞލުތަކާއި  ކުންފުނީގެ  އަންނަ  ކުރަމުން  ޢަމަލު  ޢާއްމުކޮށް  ކޮށްފައިވަނީ

 މައްސަލަ  އެ  ކޮމިޓީއަށް  ގްރީވަންސް  ބަލައިދިނުމަށް  އެކަން  ނުކުރެވޭތީ  ަޤބޫލު  ކުރުން  ބަދަލު  ވަޒީފާ

  މަާޤމުގެ   ކުރި  ބަދަލު  ކުރިން  ނިމުމުގެ  މައްސަލަ  ގޮތަކަށް  ވަކި  ކޮމިޓީއިން  ގްރީވަންސް،  ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށާއި



 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2021/81މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢިޔާޟް ރައްދުވާގޮތަށް އަޙްމަދު 

 

27 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:  

 

  އުޞޫލުތަކާ   ހަމަޖެހިފައިވާ  ،ގެންދިޔަކަމަށާއި  އަންގަމުން  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  އަބޫބަކުރު  ރަމްޒީ  ޙަވާލުވުމަށް  ޒިންމާތަކާ

،  ބަދަލުތަކާއި  އަންނަ  ޢިނާޔަތްތަކަށް  މުސާރައާއި،  ބަދަލުކޮށް   ބަޔާން  ވަޒީފާގެ،  އެއްބަސްވުމާއި  ވަޒީފާ  އެއްގޮތަށް

  ރިސޯސަސް  ހިޔުމަން  ފިލުވައިދިނުމަށްފަހު  އޮޅުން  ކިޔައިދީ  ބަދަލުތައް  އަންނާނެ  ޙައްުޤތަކަށް  ލިބެމުންދާ  ޒިންމާތަކާއި

 ، އިއެދިފައިވާނެކަމަށާ ދިނުމަށް  ގެންގޮސް ކުރިއަށް ކަންކަން ތެރެއިން  ގެ ޕްރެކްޓިސް ބެސްޓް

  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިންމީ  ކޮމިޓީން  ގްރީވަންސް  ބިރުގަންނަވާފައިވާ  ބިރުން  ވަޒީފާގެ  އަދި  އޮންނަ  ނުފޫޒް  ސީއީއޯގެ 1.4

  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށާއި  ނިންމުމެއް  ރަނގަޅު  އޮތުމަކީ  އޮތް  ނިންމާފައި  ކުރުމަށް  ބަދަލު  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ

  ކޮމިޓީއިން   ގްރީވަންސް  ޖެހިފައިވާ  ނުފޫޒުގައި  ނުރަނގަޅު  ގެއަބޫބަކުރު  ރަމްޒީ  އާޒިމްއާއި  އާދަމް  ސީއީއޯ  ނިންމުމަކީ

 އެއީ   އަދި  ނުބެލެވޭތީ  ކަމަށް   ނިންމުމެއް  ނިންމާފައިވާ  ކަމާއެކު  މުސްތަިޤއްލު  މިނިވަންކަމާއި  ނުޖެހި  ވަކިފަރާތަކަށް

 އަށް  އާޒިމް  އާދަމް  ސީއީއޯ  މުރާޖާކުރުމަށް  ނިންމުން   އެ   ނުފެންނާތީ  ކަމަށް   ނިންމުމެއް   ރަނގަޅު

 ،ށްފައިވާނެކަމަށާއިއިލްތިމާސްކޮ

 ކުރި   ބަދަލު  ވަޒީފާ،  އައުމާއެކު   އެއްގޮތަށް  ނިންމުމާއި  ކޮމިޓީގެ  ގްރީވަންސް  ނިންމުންވެސް  ގެ   އާޒިމް  އާދަމް  ސީއީއޯ 1.5

  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެދި  ދިނުމަށް  ކަނޑައަޅައި  ނޫންކަމަށް  ރަނގަޅު  ކުރުން

  ފުލުފުލުގައި   ނުދީ  އިޖާބައެއް  އެއްވެސް  އެއަށްވެސް،  އެދިފައިވާނެކަމަށާއި  ދިނުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް   ބައެއް  ބޭނުންވާ

  ބުނެވުނު  އިސްވެ،  ކޮށްމަޖުބޫރު   ކުރުވަން   ސޮއި  ކެއްގައި ތަލިޔެކިޔުން  ބުނެ  ކަމަށް  ނަޭޞޙަތް  ދޭ  ލިޔުމުން

  ކުރުމުގެ   ވަކި  އިން  ވަޒީފާ  އަރުވާލައިގެން  އަވަސް  ބަލާ  ކަމަށްޒާރުއިން  ނަޭޞޙަތާއި  ދީފައިވާ  ލިޔެކިޔުންތަކަކީ

 ،ކަމަށާއިވަކިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއިން ތްފަރާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ގައި 2020 ޑިސެމްބަރު 02 އަވަސްކޮށް ފިޔަވަޅުތައް

  ފިޔަވަޅަކާ   އެޅި  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާއި   އަދި  ނުޙައްުޤން  މެދު   އެފަރާތާ  ގޮތުގައި  ކުރާަޤބޫލު  ފަރާތުން  ޅި ހުށަހެ  އްސަލަމަ 1.6

 ވަކި   ކަނޑައެޅިގެން  މައްސަލައިގައި   އެ   ނުވަތަ  ދަނިކޮށް  ހިނގަމުން  އެއްމައްސަލަ  ހުށަހެޅި  އެފަރާތުން  ންގޮތު  ގުޅޭ

  މައްސަލަ   މައްސަލައިގައިމި  ނޫންކަމަށާއި  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ކުރުމަކީ  ވަކި  އިންވަޒީފާ  ނުވަނީސް  ނިމިފައި  ގޮތެއް

 މިމައްސަލައިގައި  އެކަމަކީ  ނަމަވެސް  ކުރި  މަސައްކަތް  ދައްކަން  ކަމަށްނަޭޞޙަތްދިން  ފުލުފުލުގައި  ފަރާތުން  ރައްދުވި



 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2021/81މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢިޔާޟް ރައްދުވާގޮތަށް އަޙްމަދު 
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  ސަލަ މައް  އަނދުނެއްކަމަށް  އަޅާފައިވާ  އިދެއްކުމަށްޓަކަ  ކަންކޮށްފައިވާާޤއިމު  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދި  ޫޟޢީމައު

 .  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާޢަތްތަކާ ޚިލާފަށް   .2

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއީ  އަދި ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ކަނޑައަޅުއްވައި   ކަމަށް  ސާބިތުވާ  ނޫންކަން  ޙާލަތެއްގައި  ާޤއިމުކޮށްފައިވާ  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި 

ލުމަށާއި، ދެއްވުމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުބެ

ކުރިން ހުރި ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަންގާ އަމުރު ކޮށްދެއްވުމާއި، އަދި  

މުސާރައާއި  އައި  ލިބެމުން  ހަމައަށް  ލިބުމާ  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާ  އައި  އަދާކުރަމުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަންގާ އަމުރުކޮށް ކޮށްދެއްވުމާއި، އަދި  ޢިނާޔަތްތައް ގަނޑުކޮށް  

ލިބިފައިވާނަމަ   ގެއްލުމެއް  އެއްވެސް  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ވަކިކޮށްފައިވާތި،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 މުރުކޮށްދިނުމަށެވެ. އެގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތަށް ދިނުމަށް އަންގާ އަ

  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދިނުމުގުގޮތުން  ރައްދު  ފަރާތުން މި މައްސަލައިގެ ަޝކުވާއަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ .3

ރައް ،ނަޒަރުކުރުމުން  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި'  ފޯމު  ހުށަހަޅާ   ޖަވާބު  މައްސަލައިގެ' ފަރާތުގެ  ދުވި  މައްސަލަ 

ގޮތުން،   ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  އިތުރަށް  ރައްދު  2020ހިންގުން  މައްސަލަ  އަހަރުގައި،  އެކި  ވި  ވަނަ  ފަރާތުގެ 

ހުށަހެ މައްސަލަ  މިގޮތުން،  ގެނެވިފައިވާކަމަށާއި  ބަދަލުތައް  އެކި  އޮނިގަނޑަށް  ވަޒީފާ   ޅިޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ  ފަރާތް 

ޕްރޮޖެކް އެންޑް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ސްޓްރަކްޗަރ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަންކްަޝނަލް  ޑިވިޜަންގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ޓްސް 

އަށް  ޑިވިޜަން  ޑްރެޖިންގ  އެންޑް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ނަން  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  އެ  ބަދަލުގެނައުމަށާއި،  އަށްވެސް 

ކްޗަރިންގގެ  ފަރާތުން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، އިސްވެ ބުނެވުނު ފަންކްަޝނަލް ރީސްޓްރަ   ބަދަލުކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި

ވި  ދަށުން، ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރގެ މަާޤމު ވަނީ ސީ.ޑީ.ޑީ އިން ހުސްވެފައިކަމަށާއި މިމަާޤމަކީ މައްސަލަ ރައްދު 

ހުށަހެ މައްސަލަ  ދަށުން  ސްކޮލަރިޝޕެއްގެ  ކަމަށްވާ    ޅިފަރާތުގެ  ދާއިރާ  ހާސިލްކޮށްފައިވާ  ތަޢުލީމް  މަތީ  ފަރާތުން 

ދާއި މެނޭޖްމަންޓް  ހުށަހެޕްރޮޖެކްޓް  މައްސަލަ  ވުމުންނާއި،  މަާޤމަކަށް  ގުޅުންހުރި  އެކްސްޕަރޓިސްގެ  ޅި  ރާއާ  ފަރާތުގެ 

ރައްދުވި  މައްސަލަ  ރައްދުވި   ބޭނުންކޮށް،  މައްސަލަ  މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށް  ހާސިލްކުރުމަށް  ލަނޑުދަނޑިތައް    ފަރާތުގެ 
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ފަރާތް ދެމިހު ހުށަހެޅި  މަާޤމުން، ހަމަ  ފަރާތުން ފެނުނު ސަބަބަށްޓަކައި މައްސަލަ  ޓެކްނިކަލް މެނޭޖަރ'  'ސީނިއަރ  ރި 

  ، ފަރާތުން ނިންމިކަމަށާއި  ވިއެފެންވަރުގެ ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ' ގެ މަާޤމަށް ބަދަލުކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދު 

ރައްދުވި މައްސަލަ  މަާޤމަކީވެސް  ލެވެލް    މިދެ  ގިންތިކުރެވި)ތިނެއް(    3ބޭންޑް  )ފަހެއް(    5ފަރާތުގެ  ފައިވާ  ގައި 

ގުޅިގެން   މިނިންމުމާ  ރައްދުވި  2020  ސެޕްޓެމްބަރު  21ދެމަާޤމުކަމަށާއި  މައްސަލަ  ސީ.ޑީ.ޑީގެ    ތާރީޚުގައި  ފަރާތުގެ 

  ޅި ފަރާތާ ބައްދަލުކޮށް، ސީ.ޑީ.ޑީ.ގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޑިވިޜަން ހެޑް މައްސަލަ ހުށަހެ 

ކިޔައިދިނުމަށްފަހު، އެންގިފައިވާކަމަށާއި    ފަރާތަށް  އެފަރާތަށް  ވާހަކަ  ބަދަލުގެނެވިފައިވާ  އޮނިގަނޑަށް  ސީ.ޑީ.ޑީގެ 

  އެއްކަމަށާއި '  ޓްރާންސްފަރ  ލެޓަރަލް'   ބަދަލުކުރުމަކީ  މަާޤމަކަށް  ފެންވަރެއްގެ  އެއް  މަާޤމެއްގެ   ހުރި  ޒަފަކުމުވައް

 މުސާރައާއި  ލިބެމުންދިޔަ  އިރު  ދެމިހުރި  މަޤާމެއްގައި  ކުރީގެ   ސަބަބުން  ޓްރާންސްފަރގެ  ލެޓަރަލް  ކުރެވޭ  މިފަދައިން

  ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި  އެމުވައްޒަފަކަށް  ޢިނާޔަތްތައް  އެމުސާރައާއި  މަޤާމުގައިވެސް  އައު  ބަދަލެއްނެތި  އެއްވެސް  ޢިނާޔަތްތައް

 އެއްގޮތަށް  އާ  ޕޮލިސީ  ސް ބެނެފިޓް  އެންޑް  ސެލެރީ،  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ވެވިފައިވާ   ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ

 އެންޑް   ސެލެރީ  އެއްބަސްވުމާއި  މިވަޒީފާގެ  އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަމަލުކުރަމުންދާނެކަމަށް

 ފަރާތަށް  ވިރައްދު   މައްސަލަ  އަކީ  ޓްރާންސްފަރ  ލެޓަރަލް  ނިންމާ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދަށުން  ޕޮލިސީގެ  ބެނެފިޓް

 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެއްގޮތަށް  ނިންމުމަކާ   އެފަދަ   ،ކަމަށާއި  ނިންމުމެއް  އިޙްތިޔާރީ  ލިބިގެންވާ

  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެފަރާތަށް  ދަށުން  ޓްރާންސްފަރގެ  ލެޓަރަލް  ވަނީ  ފަރާތުން  ހެޅިހުށަ  މައްސަލަ  އެއްބަސްވެފައިވީނަމަވެސް

  ފަރާތުން   ޅިހުށަހެ  މައްސަލަ   ،އިންކާރުކޮށްފައިކަމަށާއި  ށްއަދާކުރުމަ   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަޤާމުގެ   ޙަވާލުނުވެ   މަާޤމާ  އައު

  ދޭންޖެހޭ  މަސައްކަތަށް  ޑީގެ.ޑީ.ސީ  ގޮތުން  މަާޤމުގެ  އަދާނުކުރުމާއި   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރަންޖެހޭ

  ރިސޯސް   ހިޔުމަން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަނީ  ފަރާތުން  ޑީގެ.ޑީ.ސީ  ،ސަބަބުން  ނުލިބުމުގެ  އެއްބާރުލުން

  ދުވަހު   ވަނަ  2020  އޮކްޓޫބަރު  14  އަދި  ހުށަހަޅާފައިކަމަށާއި  ަޝކުވާ  ތާރީޚުގައި  2020  ންބަރުސެޕްޓެ  23  ޑިވިޜަނަށް

  ފަރާތަށް   ޅިހުށަހެ  މައްސަލަ  ތާރީޚުގައި  2020  ޓޫބަރުއޮކް  21  ހާޒިރުނުވުމުން  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުން  ޅިހުށަހެ  މައްސަލަ

  ޅި ހުށަހެ  މައްސަލަ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ  ،ނޯޓިހުގައި  މިއިންޒާރުގެ  ،ދެވި  ނޯޓިހެއް  އިންޒާރުގެ

  ، ަޝކުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޑީއިން .ޑީ.ސީ  ގުޅޭގޮތުން  ފަރާތާ  ޅިހުށަހެ  މައްސަލަ  ،ކަމަށާއިވާއަންގާފައި   ތަކުރާރުކޮށް  ފަރާތަށް

 2020  ންބަރުސެޕްޓެ  21  ފަރާތުން  ޅިހުށަހެ  މައްސަލަ  ،ތަޙްީޤުޤކުރިއިރު  އިން  ޑިޕާރޓްމަންޓް  ރިސޯސް  ހިޔުމަން
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  ،ނުދީ  އެއްބާރުލުން  ،ނުކޮށް  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ،ދެކޮޅުހަދާ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން

  01  ނުކަމަށާއި،ފާހަގަކުރެވު  ޑިވިޜަނަށް  ރިސޯސަސް  ހިޔުމަން  އަންނަކަމަށް  އުޅެމުން  އޮފީހުގައި   ގޮތްގޮތަކަށް  އަމިއްލަ 

 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ރިޕޯޓުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޑިވިޜަންއިން  ސޯސްރި  ހިޔުމަން  ތާރީޚުގައި  2020  ންބަރުޑިސެ

 ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ދަށުން   ގެ(  1)  ގެ(  ށ)  އާއި(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ

 ތުހުމަތުތައް  ކުރެވޭ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ހަމައެހެންމެ  އަދި،  މަށާއިނިންމާފައިވާކަ

  މައްސަލަ   ށްވެސްކަމަނަގާފައިވާނެ  ބަޔާނެއް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެވި  ފުރުސަތު  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ޙިއްސާކޮށް

 . ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ފަރާތުން  ރައްދުވި

ފަރާތް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ޅިމައްސަލަ ހުށަހެދިފައިވަނީ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެ  .4

ސުޕްރީމް  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަޤިޟއްޔާއާއި   SC-A/14/2017  ރުނަންބަ  ކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

2010/HC-A/208  ަހުށ މައްސަލަ  ދަށުން  ނިންމުމުގައި  ހެޅި  ަޤިޟއްޔާގެ  ނިންމި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

މައްސަލަ  ،  ކޮށްފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފަރާތުން ޤާއިމު  ޢީ އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން މައްސަލަ ރައްދުވިޟޫ އުމަ

ާޤނޫނާއި  ޅި  ހެހުށަ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ 

އެއްގޮތަށްކަމާ ހަމަތަކާ  އުޞޫލުތަކާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފަދައިން  އި،  ކޯޓުތަކުން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދާކު ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ރައްދުވި މައްސަލަ  މައްސަލަ  އަންގައި  ރުޖޫޢަކުރުމަށް  އަނބުރާ  އެފަރާތް  މަާޤމަށް    ރަމުންދިޔަ 

ނެތްކަމަ  ހަމައެއް  ާޤނޫނީ  އަމުރުކުރުމުގެ  މައްޗަށް  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ފަރާތުގެ  ފަރާތުން ށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނުވަތަ   ޢިނާޔަތްތައް،  މުސާރައާއި  ފަދައިން  ނަގައިދިނުމަށް  އެދިފައިވާ  ގެއްލުމެއް  ނުވަތަ  ބަދަލެއް  އެއްވެސް 

ނެތްކަމަ ހަމައެއް  ާޤނޫނީ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،އަމުރުކުރުމުގެ  ފަރާތުގެ    ށް  ހުށަހެޅި  ޢަމަލާ  ޣަމައްސަލަ  އިރުސުލޫކީ 

ރައް  2020  ންބަރުޑިސެ  02ގުޅިގެން   މައްސަލަ  ވަކިކުރެވިފައިވުމުން،  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ފަރާތުގެ  ތާރީޚުގައި  ފުވާ 

ހުށަ  2019ޖޫން    17ޙަރަދުގައި،   މައްސަލަ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ވެވިފައިވާ  ފުރި ހެޅި  ތާރީޚުގައި    ހަމަ ފަރާތް 

ކޯހުގެ   ހުށަހެޚަކޮށްފައިވާ  މައްސަލަ  ތެރެއިން  ނިޔަލަށް   2020  ންބަރުޑިސެ  02ފަރާތުން    ޅިރަދުގެ  ތާރީޚުގެ 

ރ. )ތިންލައްކަ ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ލާރި(  -/307,508,99އަދާނުކޮށްފައިވާ ބާކީ ޢަދަދަށްވާ  

 ދިނުމަށެވެ.ފަރާތަށް ދެއްކުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަމުރުކޮށް  މައްސަލަ ރައްދުވިއްފަހަރާ އެކީ އެ
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  ވަޒީފާއާބެހޭ )  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  އޮވެގެންކަމަށް  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު .5

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

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

 27  ާޤނޫނުގެ  އެ  ގޮތުގައި  ޒިންމާއެއްގެ  ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު

  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޢިޔާޟް   އަޙްމަދު  ،އޮތުމުން  ކަނޑައަޅާފައި   މާއްދާއިން  ވަނަ

މޯލްޑިވްސް    ރައްދުވި  މައްސަލަ  މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

 .ދެކެމެވެ  ކަމުގައި ޒިންމާއެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ

  ޢަދުލުވެރި   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ،މައްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅޭ  ވަކިކޮށްގެން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު .6

  އެއީ   ،ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމާއި  އުންސުރެއް  ދެ  ބެލުމުގައި  އޮވެގެންތޯ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ނުވަތަ  ނިންމުމަކުންތޯ

  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދި  (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ

 HC-A/134/2011  އާއި  HC-A/24/2010  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ބެލުންކަން  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ

 ދޭ   ވަޒީފާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފުން  ،ޢަދުލުވެރިކަމަކީ  މައުޫޟޢީ  މިގޮތުން،  އެނގޭކަމާއި  ަޤިޟއްޔާއިން

  ސަބަބަކަށްވުމުގެ   ޢަދުލުވެރި  ފަދަ ހުއްދަކުރާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެއީ  އަސާސެއް   ޚިޔާރުކުރާ  ފަރާތަކުން

 ބެލުންކަން  ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ  އުންސުރުތައް  އެންމެހައި  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  އަސާސެއްގެ  ޚިޔާރުކުރާ  އެ  އިތުރުން

 ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި   ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ،ާޤއިމުކުރުމަކީ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ،އެނގޭކަމާއި

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ފުރިހަމަކުރުންކަން އިޖުރާއަތުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ބެލުމުގައި ބެލުންތައް  ބަލަންޖެހޭ ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި

  އެހެން  މިބާވަތުގެ  ނިންމަވާފައިވާ  ކޯޓުން އެ  ނާއިަޤިޟއްޔާތަކުން  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ނިންމަވާފައިވާ  ހައިކޯޓުން

 .އޮވެއެވެ އެނގެން މައްސަލަތަކުން

  ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި  ފައިސަލާއަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި   ހުށަހެޅިފައިމިވާ .7

 procedural)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދި (substantive fairness) އަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި

fairness)     ިާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއ



 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2021/81މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢިޔާޟް ރައްދުވާގޮތަށް އަޙްމަދު 
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އްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، ހެކިންގެ ހެކި ބަހަށާއި، މަ

 .ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ަނޭޞަޙތް ދަީފިއާވެނަކަމާށިއ، އަދި ިއްނާޒުރވްެސ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި   7.1

މްައަސ ދަީފިއާވެނަކަމާށއި،  ިލުޔްނތުަކަގއި  ަފާރަތްށ  ަބެއްއ  ިދްނ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަލ 

ަފާރުތން   ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ޮސިއޮކށަްފިއުނާވަކްނ  ިއްނާކުރކޮށް  ޮސިއުކުރަމްށ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ިއާވަކާމިއ، ފަާހަގޮކށަްފ

ުފަރަތަމ ަނޞަޭހަތްށ ބާަލިއުރ، ިމ ަނޞަޭހަތީކ  ެއޮގުތްނ   7.1.1 ަފާރަތްށ ދަީފިއާވ    ޮއްކޫޓަބުރ   21ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ 

 ؛ަގިއ އަެފރަާތށް ދަީފިއާވ ަނޞަޭހެތްއަކްނ ެއނެގން ޮއނަްނިއުރ، ެއ ަނޭޞޙުަތެގ ިލުޔުމގިައ ަވީނ  2020

ަކތްކުރަން ކަނަޑައޅަާފއާިވ ތަންަށ ނަުވތަ މަަސއްކަތަށް  ( " ކަނޑަައޅަާފއިވާ ގިަޑއްަށ މަަސްއ 4"ައޚްލާޤީ މިންގަނޑު އެކްެއ ށ، ) 

ނުވަތަ   ައޚްލާޤަށް  މަަސއްކަތުގެ  މަުވއްޒަފުންގެ  އެހްެނ  ނަުވތަ  ބޫުރއެރްުނ  މަަސއްކަތަށް  ޑިޕްާޓމަންޓެްގ  ސަަބބުން  ނުވުމުގެ  ާހޒިރު 

 ރުން."  ަމސައަްކތެުގ މަާހއުލަށް އަސަރުުކ 

   މްުނ، ވަނަ ދުވަހު ވިަކ އްެއޗްެއ ނާނާްގ ޮއފީހްަށ ހާޒިރުނުުވ   2020އޮކްޓޫބުަރ    14  ިޢޔްާޟ ައްޙަމދު  

މަަސއްކަތުގެ   ދުރެުވ  ކްަނތައްތަކްުނ  މަިފަދ  ަކެމއަްކަމށްވުމްުނ  ފަަދ  ބޫުރއާަރ  ަމސައަްކތަްތްއ  ޑިިވޜަނެްގ  ާހޒިރުނުުވމީަކ  ޮއފީހްަށ 

 އަށް ނަސޭހްަތތެރަިވމެވެ."   ޢިޔްާޟ ައޚްލުާޤ ބެެހއުްޓމުގިައ ކުންފުނެީގ ގަވިާއުދތަކިާއ ޕޮލިސީތާަކއި ެއއްގޮތަށް ޢަމަލުކުުރަމށް ައޙަުމދު  

ދެެހިކްނެގ   ޮސިއކޮށްފިައުނާވތީ  ަފާރތްުނ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ިލުޔުމަގިއ  މި  ޮއްނނިައުރ،  ެއނެގން  މިފަަދިއްނަކްނ 

 ަހަގުކރެެވެއެވ. ާފިޒުރަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ޯނިޓްސ ިއްއަވއި ެދ ެހކްިނ ޮސިއޮކށަްފިއާވަކްނ  ާހ

ދަީފިއާވ "ިއްނާޒުރ" ަކްނ ެއނެގން    2020ޮނެވނަްބުރ    01ެދަވަނ ިލުޔަމީކ   7.1.2 ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރަތށް 

 ؛ޮއްނަނިއުރ، ިމ ިލުޔުމަގިއ ަވީނ 

މިންގަނުޑ  )   ޭދްއ،  "ައޚްލާޤީ  މިންގަނޑު  2ނ  "ސުލޫކީ  ައދާކުރުމަުގއި    2(  މްަސއޫލިއްޔަތު  ަވޒީފާގެ  ޚިލާފްަށ  ާމއާްދާއއި  ވަަނ 

ޤާނުޫނ  ނުވަތަ    ތާަކއި، ަތބާވްާނޖޭެހ  ޚާިލފުވްުނ  ގަސްތުގިައ  ޕޮލިސީތާަކއި  ކްުނފުނީގެ  އެންގްުނތަކިާއ،  ކުންފުނީގެ  ގާަވިއދުތާަކިއ، 

 ޑަކުުރމެުގ ަސބަބްުނ ެއއިންކަމާަކއި ޚިލާފުވުން" ެއއިނަްކމަކްަށ ިއހުމާލުވުން ނުވަަތ ފަރުވުާކ 



 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
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މިންގަނޑު   ައޚްލާޤީ  ) ޭދއް،  ައިދ  ކުރަންޖޭެހފަދަ  " (  4ނ  ގުޅިގްެނ  މަުވްއޒަފުނާްނިއއެކު  އެހެން  ާދއިރާގައި  މަސައަްކތުގެ 

 ްނ."  ަމސައަްކތްތަކްަށ ެއްއބާރުލްުނ ނުދިނުން ނުވަަތ ނުކުުރ 

 ؛އިަދ ުކިރ ުކުށގެ ތްަފޞަީލްށ ބާަލިއުރ

ާއއި ޙަވާލުކުރިެވފައިވާ މްަސއިޫލއްޔަތަުގއި ިހމޭެނ މަަސއްކަތަްތއް  ޢިޔްާޟ ޑިވިޜަންގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުުނ ބަދާަލިއ އުެކ ައުޙމުަދ  " 

ޙަވާލުކުރުމްަށ   އެ    2020އޮކޫްޓބުަރ    20ަރްސމީކޮށް  އެންގެވުމްުނ،  ާހޒިރުވަުމށް  ބްައދަލުުވމަށް  ޭބއްވި  ދުވަހު  އަންގަާރ  ީވ 

 ްނ. ަބްއދަލުވަުމށް ާހޒިރުވާުމއި ެމދު ސުވާލުުއަފއަްދިއ، ޒްިނާމ ޙަވާލުކުުރމިާއ ެމދު ޤާނީޫނ ހިައސިއަްޔތު އެންގުމްަށ ބުުނ 

ަމސައަްކތްކުރާ   އިޔުާޒ  އުަޙަމދު  ިމހާރު  ) ސޭްޕ ައިދ  ބެުނ    ވޯކްސްޓޭޝަން( ސް  ނުކުރާނަެކމްަށ  އެކަން  އެންގުމްުނ  ަބދަލުކުުރމަށް 

 ރްުނ. ެއްއބާރުލުން ުނދިނުމެުގ ސަަބބުން މިމަަސއްކްަތ ނިުނމި ލަސުްވމާ ައދި އެހެން މަަސއްކަތްތަަކށް ބުރެޫއ 

މަަސއްކަތާަކ    2020ސެޕްޓްެނބުަރ    21 ެއއްވްެސ  ޑިވިޜަނެްގ  ަހަމއަށްވެސް  ިމައދާ  ފެށިގެން  ވީަޒފަާގއި  އިން  ޙަވާލުނެުވ 

 ްނ ައދާކުރްަނޖޭެހ މްަސއިޫލއްޔުަތ ައދާކޮށަްފއިނުުވ 

 ވަެފއިވްުނ. ވްެސ އޮފީހުގިައ ގިނަވުަގތު ޫނޅޭކްަނ ފާހަަގ ްނ ފެށިގްެނ ިމއާަދިއ ަހމައްަށ   2020ސެޕްޓްެނބުަރ    21  

 " ދިނަުމށް ހިުރހާ ކެޕްޓަނުންނަށް ނަސަޭހތްތެރަިވމެެވ. ެއހެންކަމްުނ، ިމއަދްުނ ފެށިގެން ތިރީގިައއާެވ ކަންތްައތަކަށް ަސމާލުކަން  

ޮއްނނިައުރ 7.1.3 ެއނެގްނ  ަފާރަތށް    ، މިފަަދިއްނަކްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަސމުާލުވަމްށަޓަކިއ  ަކްނަތއަްތަކށް  ިމ  ިމީއ 

ޭދ ޮސިއޮކށަްފިއުނާވީތ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިލުޔުމަގިއ  ިމ  ެއނޭގަކާމިއ،  ިއްނާޒެރްއަކްނ  އް  ެދވަިފިއާވ 

 ަހަގުކެރެވެއެވ.ިޒުރަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ނިޯޓްސ ިއްއަވއި ެދ ެހިކްނ ޮސިއކޮށަްފިއާވަކްނ ާފެހިކްނެގ ާހ

ެއޮގުތްނ ަވޒީފާދޭ ަފާރާތއި ަވޒާީފ އާަދުކާރ ަފާރތާ ެދމުެދ އުފޭެދ ޚިލުާފަތުކގެ ެތޭރަގިއ އެ ުމަވްއޒުަފްނާނމުެދ އެޅޭ   7.1.4

އެފަަދިއްނ   ިހެމޭނަކާމިއ،  ުމަވްއޒަަފުކ  ިފަޔަވުޅަތްއ  ެއ  ިފަޔަވޅާަކމުެދ  ިއސާްލީޙ  ެއޭޅ  މުެދ  ުމަވްއޒަަފާކ 

ާތީރިހތަްހަމުނޖޭެހަނަމ،   ެއިޅ  ިފަޔަވެޅްއ  ފިެށެގްނ  ެއ  ެތޭރަގިއ    06ުޚްނ  ަމސުްދވުަހެގ  ިފަޔަވެޅްއ  )ަހެއްއ(  ެއ 

އިެދ   ިލބިދަީފިއީވަނަމެވްސ،  ާބޠުިލކޮށިްދުނަމށް  ިއޚިްތާޔރު  ުހށެަހުޅުމގެ  ަމްއސަލަ  ްޓަރިއިބުއނަލްަށ  ަވޒާީފއާބޭެހ 

ުހށަަހޅަާފިއުނވީާތ އިެދ  ބާޠުިލޮކށިްދުނމަށް  ިފަޔަވުޅަތއް  އެ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލިއެގ  ަމްއސަަލ  ިމ  ާއިއ، 

ެތެރިއްނެވްސ ެދްނެނުވުނ ިފަޔވުަޅަތްއ ާބޠުިލކޮށިްދުނަމްށ އެދިފިައުނާވީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރަތްށ ައނގަބުަހްނ  

ައޅަާފިއާވ ަމިތްނ  ޮގުތެގ  ެއްއޮގްތާވ  ަގާވއާިދ  ާޤޫނާނިއ  ިއްނާޒަރީކ  ދަީފިއާވ  ިލުޔުމން  ަނޭޞަޙާތިއ،    ދަީފިއާވ 

 ށް ބަަލްނޖޭެހަކމްަށ ެދެކެމެވ. ަޔަވުޅަތެކްއަކަމިފ
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  02ްނ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރަތށް  ިލިމެޓުޑަޕބިްލްކ  ޮކނެްޕީނ  ގ  މްޯލިޑްވްސ ްޓާރްންސޯޕޓް ެއްނޑް ޮކްންޓެރކިްޓްނ 7.1.5

ައްށ ބުެލުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ަކުމެގ ޯނިޓްސ"  "ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރަގިއ ދަީފއާިވ    2020ިޑެސްނަބުރ  

 ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަސބުަބަތެކއެްގ ޮގުތަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ، 

 "1  . ( ތަކުރާރުވްުނ  ނެުވ  އިސްލާހު  ަކެމއް  ިހމެނޭ  ނޯޓިސަްގއި  ިމައދާ    2020  ސެޕްޓްެނބުަރ   21އިންޒާރުގެ  ފެށިގެން  އްިނ 

މްަސއިޫލއްޔުަތ   ަވޒީފެާގ  ދުިނމުންވްެސ  އްިނޒުާރ  ނަސަޭހތްތެރިވެ،  އިެދ  ައދާކުުރމްަށ  މްަސއިޫލއްޔަތު  ަވޒީފެާގ  ަހަމއަށްވްެސ 

ފެށިގެން    ައދާކުުރމްަށ އިންކާރުކްޮށ، ެއއްވެސް ޮގތަކްަށ ަވޒާީފ މްަސއިޫލއްޔުަތ ައދާކަުރމްުނ ނިުދުއާމއި އިަދ ަހމަ ެއ ތާރީޚްުނ 

 ( ަރްސމީ ގަޑަީގއި މަަސއްކަތްކުރަން ަހމެަޖހަިފއާިވ ބޭރަުގިއ ހްުއދަނިެތ ގިނަވަގުުތ ުއޅްުނ 

ޗެލެންޖްކުރްުނ .  2 ދޮެކޅަުހަދއި  ޙަވާލުުވމްަށ  މަސްއިޫލއަްޔތު  މާަޤމެުގ  ަބދަލުވި  ކުުރމާަށއި  އޯވަރ  ހްޭނޑް  އެކި  ވޯކް  )ތާަފތު   .

ކުުރަމށިާއ  ހްޭންޑއޯވަރ  ވޯކް  ިމައދާ  ދަުވސަްމތްިނ  ޗެލެންޖޮުކްށ  ަހދިައ،  ދޮެކުޅ  އުެދމުންވްެސ  ޙަވާލުވުމްަށ  މަަސއްކަތާ   

 ަހަމއަށްވެސް ވްޯކ ހޭންްޑއޯވަރ ކުރެވަިފއިނުވްުނ.  

ޗެލްެނޖްކުރްުނ   . 3 ދޮެކުޅހަަދއި  ސޮއިކުުރމްަށ  ބަޔާނުގިައ  ޮސއިކުރަުމށް    . ަވޒީފާ  ބަޔާނުގިައ  ަވޒީފާގެ  ދުވަސަްމތްިނ  އިެކ  )ތަފާތު 

  ަވޒީފާ ބަޔާނުގިައ ޮސއިކުުރަމށް ދޮެކޅު ަހަދއި ޗެލްެނޖުކްޮށ ިމއާަދ ަހަމއަށްވެސް ސޮއިކްޮށފައިނުވުން( ެއުދމުންވްެސ 

  ަސއްކަތެުގ ާމަޙއުލަުގއި މަުވއްޒުަފ ދްޭނޖެހޭ ެއއްބާރުލްުނ ުނދުިނމިާއ ަމސައަްކތެުގ މަާޙއުލުގިައ މަޞާްލޙަތު ެގއޭްލފަަދ ގޮތަކްަށ . ަމ 4

 . ބެެހއްޓާުމިއ ައމުރުތާަކއި އެންގްުނތަކަށް ިކޔަމަންތެރިނުވްުނ ަޢމަލަުތއް  

 މަުވއްޒަފެުގ އިސްކޮށް ހުނަްނ ވެރިޔުަކ ޭދ އިރާުޝާދއި ނަސޭހްަތ އެއްގޮތްަށ މަަސއްކްަތ ގްަސދަުގިއ ނުކުުރާމއި ިއުހމާލުވްުނ  .  5

6 .   ( ބެެހއްޓުން  ަޢމަލަުތއް  ފަންތެިއއަްގއި  ދްަށ  ައޚްލާޤޮީގތުން  ކުރުމަުގއި  ުމޚާތުަބ  ކުރުމަުގާއއި  ުމޢާމަލްާތ  މީހުނާްނ    21ެއހްެނ 

އޮކްޓޫބުަރ    3  ޢިޔްާޟ ާމިއ، ައްޙމުަދ  ުޔ ވަނަ ދުވުަހ، މީޓިންގ ނިުނމީެނސް މީޓިންގ ޫރމުން ނުުކމެގްެނ ިދ   2020  ސެޕްޓެންބުަރ 

ތުހަުމތަުތްއ    2020  ނޮވްެނބުަރ   26ައދި    2020 އަސެާސއްނެތް  ެއއްވްެސ  ސިޓަީގއިވްެސ  ފޮނުވަާފއިވާ  ދުވުަހ  ވަަނ 

 މަުވްއޒަފުނެްގ މްައޗަށްކޮށް ިއޙްތާިރމް ުކޑޮަކށް މާުޚތަބުކްޮށ ވާހަކަ ަދއްކަާފއިވުން(  

ައިމއަްލ ގޮތްތަކަށް    ޢިޔްާޟ ށް، ައޙަްމުދ  ކުންފުނެީގ ގާަވިއދުތާަކިއ އުސުޫލތަަކްށ ހުުރމަތްތެރިކްޮށ ނިުހތިައ، ދެކޮޅަުހަދިއ ޗެލްންޖޮްކ .  7

 ( ބަަލއިފައިނުވްުނ  މިންވަރަކަށް  ެއއްވެސް  މަޞްލަޙަތަށް  ކުންފުނީގެ  ުއޅެ  ފެށިގްެނ    2020  ސެޕްޓްެނބުަރ   21ޮއފީހަުގއި  އްިނ 

 " ިމައާދ ަހމައަށްވެސް( 

ޮސިއ ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ިލުޔުމަގިއ  ިމ  ޮއނަްނިއުރ،  ެއނެގްނ  ޮކށަްފިއުނާވަކން  މިފަަދިއްނަކްނ 

އްިނާކުރުކުރުމްނ  ފަާހަގުކެރޭވިއުރ،   ޮސިއުކަރްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ާހިޒުރަގިއ  )ޭދއް(    02ަމްއސަަލ  ހިެކްނެގ 

 ެވެއެވ. ޮސިއޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގން ޮއ
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ަބާޔން   7.1.6 ަފާރުތެގ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަތްޙީޤަޤްށ  އާިދީރ  ުގިޅެގްނ  އެ  ިމަމްއސަަލާއ  ެއނޭގަކާމިއ،  ަނގަާފިއާވަކން 

ޮކނެްޕީނ  ގ  ަބާޔުނަގިއ ުޖމަްލ ޮގެތްއަގިއ ބުނަެފިއަވީނ ޭއާނައީކ މްޯލިޑްވްސ ްޓާރްންސޕްޯޓ ެއްންޑ ޮކންްޓރްެކިޓްނ

ިލިމެޓްޑެގ  ަޕ ްޑެރިޖްނބިްލްކ  ެއްންޑ  ަވޒާީފ  ކްޮންސްޓރްަކަޝްނ  ެމޭނަޖރެގ  ެޓްކިނކަލް  ީސިނައރ  ޑިިވަޜްނެގ  ގ 

ެމޭނަޖރ  އާަދުކރަާފާރެތްއަކ ޕޮްރެޖްކްޓ  ީސިނައރ  ުބާނ  ބަދުަލުކިރަކަމްށ  ަވޒާީފ  ައިއިއުރ  ަހަމައްށ  ިމއަދާ  ަމާށިއ، 

ަސބުަބަތކުާހެރަކަމާށިއ ަބިއަވުރ  ޮސއުިނޮކްށަވީނ  ަބާޔުނަގިއ  ަވޒާީފ  ޫންނ  ،  ަމާޤުމ  ަމާޤުމ  ުހިރ  ުކިރްނ  ިމޮގުތން 

އެެހްނ ޫންނ  ަމަސްއަކތް  ިދަޔ  ުކރުަމްނ  ުނވަަތ  ަމާޤަމަކްށ  ަވނީ  އެެހްނ  ުކުރްނ  ުކިރ  ބަދުަލ  ަމަސްއަކަތަކށް   

ޕިޮލީސަތކިާއ ެއްޗާއުރ  ޚިލަާފށަްކަމާށިއ  ުކނުްފީނެގ  ެއްއަބްސުވާމ  ަވޒާީފެގ  އިަދ  ާޤޫނުނ  ިމއަދާ    ، ަވޒާީފާއބޭެހ 

ައްނގަާފިއުނާވަކަމާށިއ ބަދުަލިވަކްނ  ަވޒާީފ  ސަިފެއްއަގިއ  ަރްސީމ  ައިއިއުރެވްސ  ުގިޅ  ، ަހަމައްށ  ގެން  ެއބަދާަލ 

ޮކްށ ުފރަިހަމ  ިއުޖާރައްތަތްއ  ަބާޔާނިއ އާިދީރ ގުޮތްނ ކަުރްނޖޭެހ  ަވޒާީފ  ެއްއަބްސުވާމިއ  ަފިއުނާވަކން  ަވޒާީފާއބޭެހ 

ިމ ިއުޖާރއްަތަތއް ުފރަިހަމ ޮކށަްފިއ ންެތ ޙަާލެތްއަގިއ ަވޒާީފ ބަދުަލުކިރަކްނ ިންނމަާފިއަވީނ  ފަާހަގުކެރޭވަކަމާށިއ،  

ެސްޕޓްެނަބރު    21ބަދަަލާކ ުގިޅެގްނ  ްންކަޝްނ ްސްޓަރްކަޗރައްށ ެގެނުވުނ  ޯގްސޮކްށަކަމާށިއ އިަދ ީސޑީީޑ ެގ ަފ

ާއއި ަހަމައށް ަވޒާީފާއިއ ބޭެހ ބާަޔެންއ ބަދުަލިވ ޗެިޓްއ ުނަވަތ ީއެމއްިލގެ    2020  ޮނެވނަްބުރ  04ން  ިއ  2020

އިާދްއ  2020  ޮނެވނަްބުރ  01ުމއްދުަތެގ ެތޭރަގއި  ަޒީރާއިއްނެވްސ ިލބަިފިއުނާވަކމާަށިއ ިމ ަމާޤުމެގ  ވީ  ަތ ުދވަހު 

ރުަށްނ   ައޫބަބުކުރ  ަރްމޒީ  ުސަޕަވިއަޒުރ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބެުނ  ަޙވުާލުނާވަކމްަށ  ަމްސއިޫލްއަޔާތިއ 

ިއްނާޒުރެގ   ުނޮކްށ  ަބއްދުަލ  ޭއާނާއ  ަޙވުާލވުެހްނެނިވ ޝާިފުއ ޢީަލ  ޭބުރަގިއަވިނޮކްށ ަވގީުތ ޮގތްުނ ިޑިވަޜްނާއިއ 

ޮސިއުކުރަމށަްފ ޭއާނާއ  ޯނިޓްސަގިއ  ާހިޒުރަގިއ  ޒިާހުރ  ުއަމުރ  ނިާދާޔާއިއ  ާއިއަޝތު  ަކުމަގިއާވ  ެހިކެވިރްނ  ުހ 

ެއަކްނ ެއގޮތްަށ ުނުކެރޭވނަެކްނ ޭއާނ ައިއަޝތު ނިާދާޔއަށް ެދްނެނުވުމްނެވްސ    ، ަޙވުާލުކުރަމްށ ައްނގަާފިއާވަކަމށިާއ

ުކެރޭވެނަކަމްށ ަދނަްނވަާފިއާވަކަމާށިއ ެއަކން  ިއްނޒުާރެގ ޯނިޓްސަގއި    ެގޭއ  ާފިޠަމުތ ޖީަބްނ ެއގަޮތށް  އުިތުރްނ އެ 

ަމްއަޗ މަޢޫުލާމުތެގ  ދުޮގ  ަކނަޑއިެޅެގްނ  ކްަނަތްއތަަކީކ  ތުުހަމުތކޮށަްފިއާވ  ިލޔަެފިއާވ  ޭއާނައްށ  ބާިނޮކްށ  ްށ 

ަކްނަކަމްށވަެފިއ ެއަކަމްށ ަމްޝަވާރެއްއ ެންތ މަާހއެުލްއަގިއ ޮސިއުކުރަމްށ ިއްނާކުރުކުރުމްނެވްސ ާއިއަޝުތ ނިާދޔާ  

ނިޯޓއިަދ ޭއާނައްށ  ޮސިއޮކްށ  ޮގުތަގިއ  ެހިކވިެރްނެގ  ިދްނަކަމްށ  ިއްނާޒުރ  ޭއަގިއ  ޒިާހުރ  ުއަމުރ  ްސ   

ފުަހްނ    ، ަކަމާށިއަޙވުާލޮކށަްފިއާވ ަޒީރާއިއްނ    2020  ޮނެވނަްބުރ  15ޭއެގ  ީއމެއްިލެގ  ނިާދޔާ  ާއިއަޝުތ  ަގިއ 
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ެއ ީއެމއްިލެގ ަޖާވބަުގިއ ުބނަެފިއާވނީ    ، ަކަމާށިއާވޮސިއުކުރަމްށ ައްނގަާފިއ  ިއަވޒާީފެގ ަބާޔްނ ޭއާނ ޮފުނަވިއ ޭއަގ

ަވޒާީފެގ   ޮފނުވަާފިއާވ  ެމުނވީ  ުކުރުމްނ  ކްެނސްަލ  ިއނާްޒުރެގ  ައޅަާފިއވީާތ  ިފޔަަވުޅ  ަޙވުާލުނޮކށް  ަބާޔން  ަވޒާީފ 

ޮސިއނުުކެރޭވެނަކަމށިާއ ހަދަާފިއުނ   ، ަބާޔުނަގިއ  ެދޮކޅު  ުކރްަނ  ބަދަލު  ުހށެަހިޅ  ސޭްޓަޝްނ  ަމްއސަަލ  ާވަކަމާށިއ 

ބަދުަލާވ   ޭމަޒކްަށާވީތެވ  ކޮށަްފިއާވ  ަކްސަޓަމިއްޒ  ޭމަޒކީ  ިއށްީނަނ  ޭއނާ  ާބވުަތްނ  ަމަސްއަކުތގެ  ުކާރ  ަފާރްތ 

ޭމުޒ ައިއަޝުތ    އެދަިފިއާވެނަކަމާށިއ، ެގްނޮގްސ ިދުނަމށް    ްސޭޓަޝަންށ މާިހުރެވްސ ޭބންުނުކާރ  ެއަކާމ ުގިޅެގްނ 

ެއްއާބރުުލން    ަވިޑްނ  4ނިާދާޔ އިަދ   ުފރަިހަމައްށ  ެއްނެމ  ުކުރަމްށ  ެއ މުީހްނަންށ ްސޭޓަޝްނ ބަދުަލ  ައުއމްުނ 

ުހ  ، ދަީފިއާވެނަކަމާށިއ ަފާރްތ  ަމްއސަަލ  ަމިއަގނުޑ    2020ޮއކްޓަޫބުރ    12ށެަހިޅ  އެދަިފިއާވ  ުޗްއީޓައށް  ުދވުަހ 

ިމަކ ޮއުތާމއި  ްގީރަވްނސަްގ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތެގ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ހުށަަހޅަާފިއުވމާ  ަސަބަބކީ  ުކނުްފްނޏްަށ  ން 

އެެހްނަނަމެވްސ    ، ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ަވިކ ގަޮތކަށް ިނެމނެްދްނ ަމްސއިޫލްއޔާަތިއ ޙަވުާލުވަމްށ ުއުޒުރެވިރާވީތަކަމާށިއ

ނީުދ    3 ަޖާވބު  ީއެމއްިލައްށ  ަވނެްދްނ  ާފިއުތުވުމްނ    14ުދަވްސ  ަގިޑ  ޖޭެހ  ާހިޒުރާވްނ  އޮފަީހްށ  ދުވުަހ  ވަަނ 

ާންނނަ    9:30  އުެދވުަހެގ އޮފަީހްށ  ޭއާނ  ުދވުަހ  ެއ  ެއްނުގުމްނ  ަހަމުނޖޭެހެނަކްނ  ުޗްއީޓ  އަެހިއަކށަްހއިިއުރ 

ަބ ދަީފިއާވަކަމާށިއ  ަލިއ ުދވެަހްއަކަމްށ  ަނސަޭހތް  ިލުޔުމން  ުގިޅެގްނ  ަފރުާތެގ    ،، ިމަކާމ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަޤބުޫލނުުކާރަކ ުއޭޅަކަމްށ  ަމްއސަަލެއްއ  ެއްއެވްސ  ްސަޕަވިއަޒރ  ާޕރޯފަމްންސަގިއ  ުއޭޅނަަމ  ަމްއސަަލ  ަމާށިއ 

ަޝްނ ފޯރުމަގިއ ަނީތާޖަތކްުނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ިޙއާްސ ުކަރްނޖޭެހެނަކަމާށިއ ޭވުތވިެދަޔ ުހރާިހ ިއވިެލޭއ

ުހށެަހޅި  ޭއަޝްނައްށ ބުެލެމްއެނިތ ެއްޗާއުރ މުެދެވިރޮކށް ަމްއސަަލ  ން ަމިތން ްސޯކރޮކށަްފިއާވިއުރ ިއވުެލިއ  %80

އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ    ، ަފާރުތެގ ާޕރޯފަމްންސ ަމްއސަަލެއްއ ުހށެަހިޅ ހުށެަހުޅްނ ކްުށވިެރުކާރަކަމާށިއ

ަކުމަގިއ   ުދވެަހްއ  ާންނނަ  ަހަމުނަޖްއަސއި  ުޗްއޓީ  އެދަިފިއވާ  ބަދުަލޮކށް  އުޞުޫލަތްއ  ާހިޒީރގެ  ޮކްށެގން  ާޓރެގޓް 

ެނެރ އުެދވަަހށް  އުެދވުަހްނ  ަނސަޭހތްދަީފިއަވީނެވްސ  ބަަލިއ  ިލުޔުމން  ޮގަތށް  ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ  ެމޯމަގިއ  ަފިއާވ 

ަވިކކަުރްނަކަމްށ ބެެލ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ  ޮއްކޓަޫބުރ    14އެހީެނ    ، ޭވަކަމާށިއޭރުވްނެތިރަކާމެއުކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ 

ައ  2020 ަޢމުަލުކުރަމށް  ެމޯމައްށ  ެނރަެފިއވާ  ާތީރަޚކީ  ަގއި  ށް  ަކަމްށުވނަްކަމ   2020  ަބުރ ޮއކޫްޓ  12ްނގަާފިއާވ 

 ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ފާހަަގޮކށަްފިއެވެއެވ.    ަމްއސަަލ



 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
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ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތާށއި މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތށް ޝަފީަހ ެހިކްނ ހުށެަހުޅުމެގ ުފުރަޞތު ިދުނުމްނ ަމްއސަލަ   7.2

،  ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް ުހށަަހޅަާފިއާވަކްނ ެއނޭގަކާމިއޝަފީަހ ެހްއެކްއެގ ަންނ  )ތެިންއ(    3ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  

ަނަމެވްސ ެއ ެހިކްނ ހުށަަހޅަާފިއަވީނ ެއްއ ަކނަްތއަްތެކްއ ާސބިތުުކުރަމްށަކަމްށވީާތ، އެ ެހިކްނެގ ެތެރިއްނ އަެފާރތުން  

ެއޮގުތ  02ިއްޚިތާޔުރުކާރ   ިހްއާސުކުރަމްށ އެދަިފިއާވެނެއެވ.  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތުން    ްނ)ޭދްއ( ެހއެްކްއެގ ަންނ 

ެހިކްނަނީކ    ުހށަަހޅަާފިއާވ ކާޑު  ޝަފީަހ  ައްނަގއޭިދ  )ިދވިެހަރްއިޔެތއަްކްނ  ޚަލްީލ  ޙަމޫްދްނ  ަހީނޯކްމބް،  މ.   / މެާލ 

)ިދވިެހަރްއޔެިތްއަކން ައނަްގއޭިދ ާކުޑ ންަނަބރު:   ާއިމނުަތ ޫޒާނ، ރްަލެގާޖ މއ.  ( ާއިއ، މެާލ / A041657ަންނަބރު: 

A039645  )  ެދްނެނުވުނ އިަދ  ެހިކްނ   02ެއެވ.  ެހިކަބސް    )ޭދްއ(  ާހިޒުރެވ  ްޓަރިއިބުއނަަލށް  ަވޒާީފާއބޭެހ 

 އާަދޮކށަްފިއެވެއެވ. 

(  A041657ެއޮގުތްނ މެާލ / މ. ަހީނޯކމްްބ، ަޙމޫްދްނ ޚަލްީލ )ިދވިެހަރްއިޔތްެއަކްނ ައްނަގއޭިދ ާކޑު ަނނަްބރު:   7.2.1

ްޓަރިއިބުއނުަލަގިއ ެހިކަބްސ އާަދުކަރުމްނ   ަފާރަތީކ  ުޖމަުލޮގެތްއަގިއ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ުހށެަހިޅ  ުބނަެފިއަވީނ ަމްއސަލަ 

ބުޭފާޅަކަމާށއި  ެއްމ.ީޓ.ީސ.ީސެހިކެވިރާޔ   ުހްނެނިވ  ޮގުތަގިއ  ެވިރެއްއެގ  ެހިކެވިރާޔެގ  ަމަސްއަކްތުކިރިއުރަގިއ  ަގިއ 

ަފާރަތކީ   ުހށެަހޅި  މެީހްއެގ.ީސއްެމ.ީޓ.ީސަމްއސަަލ  އިޙާްލްސެތިރ  ތުެދެވިރ  ފަާހަގުކެރޭވަކަމާށިއައށް  ގުޮތަގއި     ،

ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަބއްދުަލޮކްށ  ަވިކްނ  ސްޓުާފްނާނ  އެެހްނ  އިަދ  ެހިކެވިރާޔ  ެއްޗއީޯޑ  ިޑާޕރްޓަމންްޓެގ  ޭއުރެގ 

ަރްސީމ ެއްއެވްސ ިލުޔެމްއ ިމަކމާ    ަނަމެވްސ  ، ަފާރްތ ެސްކަޝްނ ބަދުަލުކަރްނ ިންނމަާފިއާވ ވަާހަކ ެއްނިގަކަމށިާއ

ނެުފްނަނަކަމާށިއ ެސްކަޝްނ  ، ުގިޅެގްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ިއްނާކުރުކިރަކ  ަމްއސަަލ    ްނބަދުަލާވްނ 

ަވަރްށ ިގަނ ބުޭފުޅްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތާ    ، ފަާހަގުނުކެރޭވަކަމާށިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ބަދުަލުކުރަމށް 

ަކިއީރަގިއ    ، ެއނޭގަކަމާށިއާޔައށް  ެހިކެވިރަބއްދުަލުކާރަކްނ   ބުޭފުޅްނ  ަވަޑިއަގްނަނާވ  ބައްދުަލުކަރްނ  ެއޮގތްުނ 

ާޤިއްމޮކށެްދްއުވުމްނ   ާމަޙއެުލްއ  ެއަކީށެގްނވާ  ަމަސްއަކްތުކރެާނ  އެދަިފިއަވީނ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަކަމާށިއ، ބަދުަލާވެނަކަމ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ   ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ  ށް  ބަދުަލުކަރ ުކނުްފިނން  ަތަނކީ   ަފާރތް  ްނ އުެބނާ 

ގްެނޮގްސ ބެެހއޭްޓ ަވުރެގ ަތެނއް    ަމަސްއަކތާ ުގުޅނުްހރި އަާލތަްތްއ ހަިފިއެގްނ  ެގްނގޭުޅަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  

ފަާހަގުކާރަކަމަކާށިއ ަފުތން  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ޮކްނެމ  ، ޫންނަކަމްށ  ަހަމުނޖިެހެގްނ  ަވަރަކްށ  ެވްސ  ެއަކްނަތއް 

ުޗްއޓަީގިއ ުހިރ ުދަވްސަތްއ ިފަޔަވއި    ިއ ަތެކްއ ިދަޔަކަމާށުދަވްސ )އެެހްނ ުދަވސް  އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް 
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ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފރްާތ ބަދުަލުކިރ ިއުރަގިއ ުހީރ ސިީނައރ ެޓްކިނކްަލ    ، އޮފަީހްށ ަވަޑިއަގނަްނާވކަަމާށިއުދވުަހ(  

ބަދުަލުކީރ   އިަދ  ަމާޤުމަގިއަކަމާށިއ  ެމޭނަޖރައްށަކމާަށިއެމޭނަޖރެގ  ަވކި  ިއ  ަގެއްމ.ީޓ.ީސ.ީސ  ، ްޕޮރެޖކްޓް 

  ، ގިައ ުހްނަނަކަމާށިއެއްމ.ީޓ.ީސ.ީސެލވްެލައުކްނ ަމްއަޗްށ ިތއަްބާވ ބުޭފުޅްނަންށ ަވިކ ކަހަަލ ެއޭރްނޖަްމްންޓްސަތެކްއ  

މްަޝަވާރައްށ ައްނަނ    ިއުތުރ،  ަވިކ ޮގަތަކްށ ުކިރމީަތަގިއ ޮގނިޑެއްއ ޭބނޭްދ ޮގތްަށ  ިއެއީއ ަވިކ ަސިއެޒްއެގ ޭމަޒާކ

ހަަމޖެހަިފ ޭއރު  ެއޭރްންޖަމންްޓްސ  ގަޮތށް  އީިށނެްދޭވ  ަކމާަށިއ  ިއބުޭފުޅްނންަށެވްސ  ުހށެަހިޅ    ، ުހްނަނ  މްައސަަލ 

ބަދުަލުވ ނަހާަދަކަމާށިއ  ަމްށަފާރްތ  ބަދުަލާވެނަކަމްށ    ، ެދޮކުޅ  ާޤިއްމޮކށިްދުނުމން  ާމަޙއެުލްއ  ަމަސްއަކްތުކެރޭވނެ 

ބުނަާކަމާށިއ ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ެހ  ، ަމްއސަަލ  ޯއަވރ  ޭހްނޑް  އުިރ  ެއްނިގ  ނޭުދަކަމާށއި    ުދަމްށ ބަދުަލާވން  ވުަގުތ 

ަމާޤަމަކްށ،  ޮބޑު  ިޒްނާމ  ާމ  ިލުޔެމްއ  ، ަކމާަށިއ  ބަދުަލުކީރެވްސ  ެއްއެވްސ  ެފނަިފިއުނާވަކަމާށިއބަދުަލުކިރަކުމެގ    ،  

ިހނގަާފ ަކެމްއ  ހުރާިހ  ައނަގބުަހްނ  ިހނަގ  ، ުހިރަކަމާށިއިއބަދުަލޮކްށ  ްޕޮރެޖްކޓް  ިއެއަކްނ  ދަިޔީއ 

ީމިޓްނ،  ީމިޓްނގެއްއަގިއަކަމާށިއ ްޕޮއެޖކްްޓ  ޮއްނަނ  ަފްންކަޝންަލ  ޑާިޕރޓަްމްންޓެގ  ީމިޓްނގެއއެްގ  ައްޕޑްޭޓ  ގ 

ބަަދ އަަލްށ  ވާިދުޅެވ  ީމިޓްނގ ްސްޓަރްކަޗރަކަމްށ  ަދްއކިާލ  ޮގތްަށ  ުހރާިހ    ، ަކަމާށިއެއްއުލުކިރ  ިމމީޓްިނގަގިއ 

ެގެނވަިފިއަކަމާށިއ ުހީރ  ބަދުަލަތްއ  ެއ  އިަދ  ައްނގަާފިއާވެނަކަމާށއި  ެގނުެވުނަކްނ  ިމބަދުަލ    ، ެއްނެމަންށެވްސ 

ޕިޮލީސަގ  ޮގުތްނަހނާދްނާވެހިކެވިރާޔ   ެމޯމެއްއ    ަނަމެވްސ  ުދަވްސަކަމާށިއ  7ީނ  ޮއްނާނ  ިއކިުރްނ  ޭޑޓްަށ  ބްެކ 

ަގ ިތްއބިެވ ާގްތަގނަޑކަށް  ެއްމ.ީޓ.ީސ.ީސ  ަކްނއެެހްނަކުމން ެއ ެމމޯ ޕިޮލސީ ބަދުަލެވެގްނ ިދަޔ  ިއާވަކަމާށިއ، ެނރަަފ

ުމަވްއޒުަފްނ ެމޯމެއްއކްަނ  ަންށުހރާިހ  ަރއުްދާވ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެއެމޯމައީކ  ެއނޭގެނަކަމށް  ެވްސ 

 ަގޮކށަްފިއެވެއެވ. ފަާހ  ެހިކެވިރާޔ

ާޖރްަލެގ 7.2.2 މއ.   / މެާލ  ަނނަްބރު:  ،  އިަދ  ާކޑު  ައްނަގއިދޭ  )ިދވިެހަރްއިޔެތއަްކްނ  ޫޒނާ  (  A039645ާއިމަނތު 

އާަދުކަރުމްނ ެހިކަބްސ  ްޓަރިއިބުއނުަލަގިއ  ަވޒާީފ    ުޖމަުލޮގެތްއަގިއ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ުކިރްނ  ެހިކެވިރޔާ  ުބނަެފިއަވީނ 

ަފާރްތ    ، ަގިއަކމާަށިއެއްމ.ީޓ.ީސ.ީސއާަދުކީރ   ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ޮގުތަގއި  ޮބްސެއްއގެ  އަަހރު    15ެހިކެވިރާޔގެ 

ަހަމައްށެވްސ    ، ުއުޅުނަކަމާށިއ ުދވާަހ  ފުަހ  ެއްނެމ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަމަސއަްކެތްއެވްސ  ުހރާިހ 

ބުޭފެޅއަްކަމާށިއ  ތުެދެވިރަކާމެއުކ އިޮފޝްަލޮކްށ  ،  ުހިރ  ބަދުަލުކިރކްަނ  ަމާޤުމ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ައްނ ީއެމއުިލ-ޭނނުގުނަނަމެވްސ  ެއނގަިފިއާވަކަމާށިއއިޮފޝްަލޮކްށ  ަވިއަބރިއްނ  ޯނޭޕަގިއ    ، ްނާނިއ  ެހކެިވިރާޔ 
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ިހނަގއިިދަޔގުޮތ ަކްނަތްއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ީސީސ  ޮޑިކުއަމްނ  ެގުހިރިއުރ  ެހިކވިެރާޔައްށ  ްޓސަްތްއ 

ުނ  ، ޮކށަްފއުިހިރަކަމާށިއ ޑާިޕްޓަމނަްޓށް  ައެނއް  ިޑޕާރްޓަމްނުޓން  އެެހން    ވަަތ ެއއް  ތަަނށް  އެަނއް  ެއްއަތންުނ 

ރުުހުމަގ ެދެކިވ  ވަާހަކ  ަރނަގަޅށް  ަވަރށް  ުމވްައޒުަފްނާނ  ބަދުަލުކާރިއުރ  ުކުރުމްނ  ިއ  ަވޒާީފައަކްށ  ެއަކނަްތްއަތއް 

ެގ ުބެނެވން    ަނމެަވްސ  ، ނާްދަކަމާށިއމާިހަތަނށް  ކޮށަްފިއާވަކަމްށ  ަފާރާތމުެދ ކްަނަތއް  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ެއޮގަތށް 

ަފާރުތެގ ރުުހެމްއ ހަޯދ  ، ެންތަކަމާށިއ ަފާރްތ   ިއަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ެއަކމާ    ުނވަަތ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ެދޭކ ޮގެތއް 

ބަަލ ޮގުތން  ޭނނޭގަކަމާށިއ   ިއުގޭޅ  ުގިޅެގްނ    ، ސުާފުކރަިކްނ  ބަދުަލުކުރާމ  ަމާޤުމ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ެއނޭގަކަމާށިއ ުހށެަހިޅަކން  ެއަކން  ޮކެމީޓައށް  ުހށެަހޅި    ، ްގީރަވްންސ  ަމްއސަަލ  ަފރުާތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ެއަމްއސަަލ ީސީއޯއ  ުކނުްފީނގެ  އިަދ  ޮކިމީޓ  ެއްޗާއރު  ުސަޕަވިއަޒރ،  ަމްއސަލަ    ، ުހށަަހޅަާފިއާވަކަމާށިއ  ަފާރުތެގ 

ޮޑިކުއަމނެްޓ  ުހށެަހިޅ ުހރިހާ  ޮފުނވަާފިއާވ  ެހިކެވިރާޔައށް  ަމްއސަަލ    ްއަގިއެވްސަފރުާތން  ޚިލަާފްށ  ޕިޮލީސާއ  ުހރީ 

ުނުކުރަމްށަކމާަށިއ ެއޮގތަށް  ެއަކނަްތްއަތއް  ުކާރީތ  ަކނަްތްއ  ަފާރާތމުެދ  ަކަމަކށް    ، ުހށެަހިޅ  އާަދުކުރުމެގ  ަވޒާީފ 

ުހށެަހިޅަމްއަސ ަމާޤުމެގ    ަލ  ުހިރ  އުޭރ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  އަދި  އްިނާކުރޮކށަްފިއުނާވަކަމާށއި  ަފރުާތްނ 

އާަދުކަރުމނިްދަޔަކަމާށިއ ަރނަގަޅްށ  ަވަރްށ  ެމމޯ    ، ިޒްނާމަތްއެވްސ  ިއްނާޓންަލ  ައުރވަާލިއެގްނ  ައަވްސ 

ާޓރެގ ަފާރަތށް  މްައސަަލ ުހށެަހިޅ  ުކނުްފިންނ ްސޭޓްނާޑޑް    ، ްޓޮކްށ ެނރަެފިއަކަމާށިއެބްކޭޑްޓކްޮށެވްސ ުކނުްފިނން 

  ، ެމޭންޖަމްނުޓްނ ެއުކާރ މަަސްއަކްތ ެއަކީށެގްނާވ ޯވްކ ސޭްޓަޝްންސަކަމާށިއއަިވީނ  ާފްސޮކށަްފ  ޯވްކ ްސޭޕްސަތެކްއ

ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  އެނިގެގްނ  ސޭްޕްސްށ  ަފާރަތ   ެހިކެވިރާޔައްށ  ޯވކް  ކަނަޑެއެއކީަށެގްނާވ  ައަޅއިިދުނަމށް  ްއ 

 ެށެވ. ށެަހިޅަކަމުހ

ވަޒީފާއިން   .8 މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މައު ވަކިކުރުމު  ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ  ކުރިން  ޢަދުލުވެރިކަން  ގެ  ރައްދުވި    (substantive fairness)ޫޟޢީ  މައްސަލަ 

 ފަރާތުން ާޤއިމްކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، 

ޢަދުލުވެރިކަން   .1 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާދޭފަރާތުން 

(substantive fairness)  ީބެލެވޭނ   ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ؛ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި 



 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
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 ޢަދުުލެވރި   ުހއަްދުކރާފަަދ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވީޒާފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ައސެާސްއ  ިޚާޔުރުކާރ  ަވިކުކުރަމްށ

 ؛ިއުތުރްނ   ަސަބަބކްަށުވުމެގ

 ؛އިަދ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ  ުއްނުސުރަތްއ  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ދަށްުނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ .2

  ތްަޠީބުޤކޮށަްފއާިވ   ަފާރުތްނ   ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ   ުމަވްއޒުަފ  ދުަށްނ   ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ   ެއ .3

 ؛ާވަނަމަކްނ  ަހަމައކްަށ  ެއަކީށެގްނާވ  ަހަމައީކ

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

 ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ިންނަމވަާފިއާވ ިމ  

ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ   8.1

އްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ  ނޯޓިހެއް ދިނުމެއް ނެތިކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވަ 

ނަންބަރު   ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ޙާލަތުތަކުގައެވެ.   23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ؛އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

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

  ނުފެންނަ   ވަޒީފާދޭފަރާތަށް   ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް  ،ބަލާއިރު   ހަމަތަކަށް   އެކަށީގެންވާ  ،ބެހެއްޓުމަކީ   އިތުރަށް   ވަޒީފާގައި   އޭނާ  ،ނުވުމާއެކު 

 .[ ޙާލަތުތަކުގައެވެ 

 މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ، ވަނަ  23އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  8.2

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

 . ޙާލަތުތަކުގައެވެ   އަންނަނިވި 

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

 .[  ވެފައިވުން   ޚިޔާނާތެއް  (2)

 23މިފަދައިން ކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   8.3

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



 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
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ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  އެ  ނިންމާފައިވާ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    SC-A/27/2014ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން 

ތް  ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަ  ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް( )އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު

 ؛ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

  ބުނެފައިވާ   ގައި (  ށ )   އާއި (  ހ )   މާއްދާގެ   ވަނަ   23  ޤާނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ވަކިކުރެވޭނީ   ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު   ޓިސްނުދީ ނޯ " 

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

(i)  ުކުރުން   އަމަލެއް   ޣައިރުސުލޫކީ   ފާޅުކަންބޮޑ . 

(ii)  ްވެފައިވުން   ޚިޔާނާތެއ . 

  ވަޒީފާއިން   ދިނުމެއްނެތި   ނޯޓިސް   މުވައްޒަފަކު   ސަބަބުން   ޢަމަލެއްގެ   އެ   (misconduct)  ޢަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ   ކޮންމެކޮންމެ 

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

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

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

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

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

  ކަމަކީ   އެ (  2)   ނުވަތަ ،  ވާނަމަ   ކަމަށް   ޚިލާފުކަމެއް   ޝަރުތަކާ   ޖައުހަރީ   އެއްބަސްވުމުގެ   ވަޒީފާގެ   ދެމެދުގައިވާ   ފަރާތުގެ   ދެ (  1) 

  ދެމެދުގައި   ފަރާތުގެ   ދެ   ސިފަކަމަށްވާ   މައިގަނޑު   އޮންމެ   ހިމެނޭ   ގުޅުމުގައި   ވަޒީފާގެ   އޮންނަ   ދެމެދުގައި   މުވައްޒަފާއި   ފަރާތާއި   ވަޒީފާދޭ 

  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ   މުވައްޒަފަކު  އެ   ކަމަކީ   އެ (  3)   ނުވަތަ  ،ވާނަމަ   ކަމެއްކަމަށް   ގެއްލޭފަދަ   އަމާނާތްތެރިކަން   އަދި   އިތުބާރު   އޮންނަންޖެހޭ 

  ނޯޓިސް   ޢަމަލަކީ   އެ  ،ވާނަމަ   ކަމަށް   ކަމެއް   ޚިލާފު   ސީދާގޮތެއްގައި   ނުވަތަ   އަސާސީގޮތުން   އިލްތިޒާމުތަކާ   ވަޒީފާގެ   އަދާކުރަންޖެހޭ 

 " . ބެލެވިދާނެއެވެ   ކަމަށް   ޢަމަލެއް   ޣައިރުސުލޫކީ   ފާޅުކަންބޮޑު   ހުއްދަވެދާނޭ   ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން   ދިނުމެއްނެތި 

 ިޢާބާރުތްނެނވެ. ިމ  

"ވަޒީފާއިން  8.4 ދީފައިވާ  އެފަރާތަށް  ގޮތުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި 

ބަލާއިރު،   އަށް  ލިޔުން"  އަންގާ  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަކިކުރިކަން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި މައްސަލަ  ސަބަބެއްގެ 

ތެއްގައ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ ސެކްަޝން ބަދަލުކުރަން ނިންމި ދުވަހުން  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮ 

ބަދުަލުކިރ ެސްކަޝްނެގ ަވޒާީފ ަބާޔުނަގިއ ަމްއސަލަ  ފެށިގެން ކުންފުނިން އަންގާ އެންގުންތަކަށް އިޖާބަނުދިނުމާއި،  



 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
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ަކްނ ޮސިއުނުކރާތީ  ަފާރުތން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ުހށެަހިޅ  އޮންނައިރު،  ނަންބަރު  އެނގެން  ހައިކޯޓުގެ   2012/HC-

A/280 ި؛ަޤިޟއްޔާގައ 

  ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު   ސަބަބު   ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން   އޭނާ   ސިޓީގައި   ފޮނުވި   ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު "...  

  ، ހުށަހެޅުމުން   މައްސަލަ   ޓްރައިބިއުނަލަށް   ވަޒީފާއާބެހޭ   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ، ވަކިކުރުމާގުޅިގެން   ވަޒީފާއިން   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

  ޕްރިސިޝަން   ސަބަބުތަކެއް   އެހެން   ފިޔަވައި   ސަބަބު   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ލިއުމުގައި   ފޮނުވި   ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

  ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފު   ، ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި   އެސަބަބުތަކަށް   ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް   ފަރާތުން   ލިމިޓެޑްގެ   ޕްރައިވެޓް   މެރިން 

  އެސަބަބުތަކަށް ، ހުށަހަޅައި   ސަބަބުތަކެއް   އެހެން   ފިޔަވައި   ސަބަބު   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ލިއުމުގައި   ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން   ސަބަބުކަމަށް 

 ، ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި   ގެއްލިގެން   ޤުތައް ޙައް   މުވައްޒަފުންގެ   ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ 

  ވަޒީފާއިން   އޭނާ   ސިޓީގައި   ފޮނުވި   ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ، ޖެހޭނީ   ބަލަން   މިމައްސަލާގައިވެސް   ، އެހެންކަމުން 

  އެކަށީގެންވާ   ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން   އެއީ   އޮތްނަމަ   އަދި   ، އޮތްތޯއާއި   އެސަބަބު   ޙަޤީޤަތުގައިވެސް   ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު   ސަބަބު  ވަކިކުރި 

 "… ،ސަބަބެއްތޯކަމާއި 

ސަަބބުގެ   8.5 ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއން  ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ހުށެަހޭޅ  ަވިކޮކްށެގން  ަވޒާީފިއްނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވތީ،  މިފަަދިއްނ 

ިޗުޓަގއި   ަވިކޮކށްދޭ  ަވޒާީފިއްނ  ބަަލްނޖޭެހނީ  މި  ޮގުތަގިއ  ޮއުތުމން،  އެނެގްނ  ަސބަބްަށަކްނ  ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ 

ަގިއ   ިލުޔްނ"  ައނާްގ  ަވިކުކިރަކްނ  "ަވޒާީފިއްނ  ދަީފިއާވ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ 

 ުވެނެވ. ަބާޔްނކޮށަްފިއވާފަަދ ަޢމެަލްއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ޮކށަްފއޭިވޯތ ބާަލިއުރ އްަނަނިނިވ ަކންކްަނ ފަާހަގުކެރ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުންފުނިން އަންގާ އެންގުންތަކަށް އިޖާބަނުދޭކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި   8.6

ވާސިލްވި   ވަކިކުރުމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ލިޔުމުގައި 

ނަ  ރިޕޯރޓަށް  ތަޙްީޤުޤ  ކޮން އިދާރީ  ކުންފުނީގެ  ސީދާ  އިޖާބަނުދިނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޒަރުކުރާއިރު، 

ވަނަ ދުވަހު   2020ސެޕްޓެމްބަރު    21ނެތްނަމަވެސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ   އެންގުމެއްގެ ވާހަކަކަން ބަޔާންކޮށްފައި

ފަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަހުން  ބަދަލުކުރި  ސެކްަޝން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްމައްސަލަ    ފިޔަވަޅު  ޗަށްރާތުގެ 

( ގެ ދަށުންކަން  ށވަނަ މާއްދާގެ )  12އަޚްލާީޤ މިންގަނޑާއި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޕޮލިސީގެ    އަޅާފައިވަނީ 

 ؛އެ މާއްދާގައިވަނީ ،އެނގެން އޮންނައިރު



 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
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މިންގަނޑު    -ހ "  ޚިލާފްަށ، ަވޒީފެާގ މްަސއިޫލއްޔުަތ    2ސުލޫކީ  ގަވިާއދުތާަކއި  ވަަނ މްާއާދއާ  ޤާނުޫނތާަކއި  ތަބާވްާނޖެހޭ  ައދާކުުރމަުގއި 

 ތަކުރާރޮުކށް ޚިލާފުވުން" -ކްުނފުނެީގ އެންގުންތާަކިއ ކުންފުނެީގ ޕިޮލސީތާަކ ގަސްތުގިައ ޚާިލފުވްުނ 

ިރައށް  ަގއި ަވޒީފޭާދ ަފާރަތާށއި ުނވަތަ ަވޒާީފ ދޭ ަފާރުތެގ ިވޔާަފ  13މިފަަދިއްނަކްނ ެއނެގން ޮއްނަނއުިރ، ެއާމއާްދެގ   8.7

ިއުތރު   ިދާމެވްއެޖަނަމ  ހަާލެތއް  ިމިއްނ  ަބާޔނޮްކށްފިައާވިއުރ،  ޙަާލތަުތއް  ބެެލޭވ  ިލބާިދެނަކމްަށ  ެގއުްލްނަތެކްއ 

 ިއްނާޒަރާކނަުލިއ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކެރޭވެނަކްނ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވިއރު، ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއަވީނ، 

ްށ  ކުންފުނީގިައ ެދމިހުރާިހ ހިނދުަކ، ަވޒީފާގެ ާވޖަިބށް ފަރުވާތެރިވާނެކަަމާށއި، ކުންފުނެީގ ގާަވއިދުތަަކށް ަޢމަލުކަުރމްުނ ގެނިްދޔަުމ (  10") 

 ެއްއބަސަްވމެެވ." 

 ަވަނ ާމއާްދަގިއ،   4މިފަަދިއްނަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނއުިރ، ސެެލީރ ެއްންޑ ެބނިެފޓް ޕިޮލީސެގ   8.8

“A lateral transfer occurs when an employee moves from one position to another within the 

same salary level and band .In such instances, there will be no change in salary and 

allowances set for the position or to the condition of work will be subjective to vary or cancel 

if the position or condition of work is changed” 

ބަދުަލުކެރވުުނ ެސްކަޝްނެގ ައއު    ަމށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތން ފަާހަގޮކށަްފިއާވިއުރ، މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކ 8.9

ހަަދއި   ެދޮކުޅ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ޮގެތްއަގިއ  ބޮޑު  ާފޅަުކްނ  ުބެނ  ަކަމށް  ަދިތ  ަޤބުޫލުކަރްނ  ަމްސއިޫލްއަޔުތ 

ަރްއ ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ައްނގަާފިއާވަކިއްނާކުރޮކްށ  ަފާރަތްށ  ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.    ަމްށވްެސުދިވ 

 ؛ަގިއ ފުޮނިވ ީއެމއްިލަގިއ  2020  ޫޓަބުރ ޮއްކ   12ެއޮގުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތަށް  

"I am not driven enough to accept my new responsibility" 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،   8.10 ނަންބަރު  މިފަދައިން  ހައިކޯޓުގެ  ަޤިޟއްޔާއަށް   HC-A/395/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ބަލާއިރު، މި ަޤިޟއްޔާގައި، 

  ސެކްޝަނުން   އެއް   އަދި  މަޤާމަށް   އަނެއް   މަޤާމުން   އެއް   މުވައްޒަފުން   މީހުންގެ   އެ   ފަރާތުން   ވަޒީފާދޭ   އޮވެގެން   ސަބަބެއް   މަޤްބޫލު " 

  މުވައްޒަފު .  ކަމެކެވެ   އޮންނަ   ބަލައިގަނެވެން   ކުރަންޖެހިދާނެކަމީ  ބަދަލު   ބުރާންޗަށް   އަނެއް   ބުރާންޗުން   އެއް   ނުވަތަ   ސެކްޝަނަށް   އަނެއް 



 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2021/81މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢިޔާޟް ރައްދުވާގޮތަށް އަޙްމަދު 
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  ކުރުމުގެ   ބަދަލު   ބުރާންޗަށް   އަނެއް   ބުރާންޗުން   އެއް   ނުވަތަ   ޑިޕާޓްމަންޓަށް   އަނެއް   ޑިޕާޓްމަންޓުން  އެއް   އިދާރާއެއްގެ   އަދާކުރާ   ވަޒީފާ 

  ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފެއްގެ   ގޮތުން   މި .  މަފްހޫމެވެ   ދަންނަ   ތަކުން   ޤާނޫނު   ވަޒީފާއާބެހޭ   އޮތުމަކީ   ގައި އަތު   ފަރާތެއްގެ   ވަޒީފާދޭ  ޙައްޤު 

  ކަނޑައެޅިގެން   އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ   އެކަން  ،ޙައްޤަކީ   އޮންނަ   ލިބި   ފަރާތަށް   ވަޒީފާދޭ   ގެނައުމަށް   ބަދަލެއް   ފަދަ   ބުނެވުނު 

  ބަޔާންކޮށްފައި   ޢިބާރާތުން   ސަރީޙަ   އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ   ގެނެވިދާނެކަމަށް   އެގޮތަށް   އެބަދަލު   ޙާލަތެއްގައި   ނެތް   މަނާކޮށްފައި 

  އަދި  .ޙައްޤެކެވެ   ލިބިގެންވާނެ   ފަރާތަށް   ވަޒީފާދޭ    (employer the of right Implied)  ގޮތުން   ޟިމްނީ   ނެތްނަމަވެސް 

  ތެރެއަށް  ކުރުމެއްގެ   ކުރާ   ބަދަލު   ބުރާންޗެއް   ނުވަތަ   ސެކްޝަން   ވައްޒަފެއްގެ   މު   އެއްގޮތަށް   އިޖުރާއަތުތަކާއި   އުޞޫލުތަކާއި  ހަމަޖެހިފައިވާ 

  އެހެންނަމަވެސް .  ނޫނެވެ   ކަމެއް   ކޮށްގެންވާނެ  މެނުވީ   ޙާލަތްތަކެއްގައި   ނާދިރު   ވަނުމަކީ   ކޯޓުތަކުން   ނުވަތަ   ޓްރައިބިއުނަލުން   ވަޒީފާއާބެހޭ 

  އޮވެގެން   ނިޔަތެއް   ނުރަނގަޅު   ފަރާތުގެ   ވަޒީފާދޭ  ،ބޭނުމަކީ   ގެނައުމުގެ  ބަދަލެއް   އެފަދަ   ވަޒީފާއަށް   މުވައްޒަފުގެ   ފަރާތުން   ވަޒީފާދޭ 

  ނިންމުމެއްގެ   އެފަދަ   ހުރެއްޖެނަމަ   ސަބަބުތަކެއް   ކުރެވޭ   ޤަބޫލު   އޮތްކަމަށް   ބޭނުމެއް   ދިނުމުގެ   އުނިކަން  ޤަޞްތުގައި   ޙައްޤަށް   މުވައްޒަފުގެ 

  ގޮތުން   މި .  ގޮތެކެވެ  ކުރެވިދާނެ   ކަން   ގައި   ޙާލަތްތަކެއް   އިސްތިސްނާ   ކަނޑައެޅުމަކީ   ގޮތް   ކޯޓުތަކުންވެސް   އަދި   ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްޗަށް 

  ޚިލާފުވެފައިވޭތޯ   ގޮތާއި   އޮންނަ   އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ   ކުރިކުރުން   ބަދަލު   ވަޒީފާ   މުވައްޒަފުގެ  ބެލުމުގައި   ބަލާ   މައްސަލަތައް   އެފަދަ 

  ދިނުމުގެ   ގެއްލުމެއް   މުވައްޒަފަށް   އެކަމަކީ   ބެލުމާއި   އޮވެގެންތޯ   ނިޔަތެއް   ނުބައި  ބޭނުމެއްގައި   އެހެން   ގެނައީ   ބަދަލެއް   އެފަދަ  ،ބެލުމާއި 

  އެހެންވެސް   ފޮރުވިފައިވާ   ނޫނީ   ބެލުމާއި   ކުރިކަމެއްތޯ   ކުރުވުމަށް   މަސައްކަތް   ގޮތުގައި   ނާޖާއިޒު  ބެލުމާއި   ކަމެއްތޯ   ކުރި   ގޮތުން 

  މެދު   ކުރުމާއި  ކުރި   ބަދަލު   ވަޒީފާ   މުވައްޒަފުގެ   ބެލިގެން   މައްޗަށް   ކަންކަމުގެ   އެންމެހައި   މިފަދަ   ބެލުމާއި   ކުރިކަމެއްތޯ  ބޭނުމެއްގައި 

 ".ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ   ގޮތެއް   ކޯޓުން   އަދި   ޓްރައިބިއުނަލުން   ވަޒީފާއާބެހޭ 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   2020ންބަރު  ސެޕްޓެ  21ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،  މިފަދައިން   8.11

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ސެކްަޝން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެފަރާތަށް އެންގުމުން ަޝކުވާ ކޮމިޓީން ގޮތެއް 

ަޤބޫލުކުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު  އާ  ޙަވާލުވެފައިވާ  އަޙްމަދު  ނިންމަންދެން  ގޮތެއްގައި  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ބުނެ  ދަތިކަމަށް  ން 

 ؛އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުންދެކޮޅު ހަދައި އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން  ޢިޔާްޟ

“I am  not driven to accept my new responsibility assigned until I get a justification from 

grievance the other hand, it’s against my principle to attend office and just stay idle” 

  ހެކިންގެ ،  އޮތްއިރު  އެނގެން   އީމެއިލްތަކުން  ބަދަލުކުރެވިފައިވާ  ދެމެދު  ދެފަރާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   މިފަދައިން 8.12

 އަދާކުރުމަށް   މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ  ބަދަލުކުރެވުނު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހެކިބަހުގައި 

 ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   އީމެއިލްތަކަކީ  ދެންނެވުނު،  ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށް
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  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން   އީމެއިލްތަކަށް  އެ  ،ޙާލު   ނުކުރާ  އިންކާރު  އެފަރާތުން  އީމެއިލްތަކެއްކަން  ކޮށްފައިވާ

  ސާބިތުވާ   ހެކިން  ކިތާބީ  މިޙާލަތުގައި  ތީބުރަވެވޭ  އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށް  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ  ފަރާތް

   ،ބުރަވެވޭކަމާއި ނަފީނުވާކަމަށް ހެކިބަހުން  ހެކިންގެ ކަންކަން

އިތުރުން،  8.13 ޖަވާބު  މީގެ  ަޝކުވާގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ގްރީވަންސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އޮކްޓޫބަރު    26މައްސަލަ 

ގައި އެފަރާތަށް ލިޔުމުން ދީފައިވާކަން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަބްލިކް    2020

ނަންބަރު   ފޯމު  ަޝކުވާ  އަށް 2020  އޮކްޓޫބަރު  GR-01/2020  (26ލިމިޓެޑުގެ  ފޯމު"  ޖަވާބު  "ގްރީވަންސް   )

އޮންނަކަމާއި،   އެނގެން  އިލްތިމާސްއަށް  ބެލުމުން  ސީ.އީ.އޯއަށް  ކުންފުނީގެ  ނިންމުން  ކޮމިޓީގެ  ގްރީވަންސް  އަދި 

 2020ނޮވެންބަރު    01ހުށަހަޅާފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅާފައިވާ  

 ސިޓީއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތްއިރު، ސީއީއޯގެ ނިންމުންވެސް ގްރީވަންސް ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ތާރީޚުގެ

އެއަށްފަހު   އަދި  ނިންމުމާއި  ކޮމިޓީގެ  ގްރީވަންސް  ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އައިކަމަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށް   ގައިވެސް  2020ނޮވެންބަރު    15ސީއީއޯގެ ޖަވާބަށްފަހު  

ހޭންޑްއޯވަރ ހެދުމަށް އެދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އީމެއިލްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން  

 އޮންނަކަމާއި، 

ބަޔާނުގައި   8.14 ވަޒީފާ  ދެންނެވުނު  ަޖާވއަދި  ީއެމއްިލެގ  ެއ  ެއްނުގުމން  ަޙވުާލުނޮކށް  ޮސިއުކުރަމްށ  ބާަޔން  ަވޒީފާ  ުބަގއި 

ިއްނާޒުރގެ ެކްނސްަލ ުކުރުމްނ ެމުނީވ ޮފުނވަާފިއާވ ަވޒާީފެގ ަބާޔުނަގިއ ޮސިއުނުކެރޭވެނަކަމށް    ، ިފަޔަވުޅ ައޅަާފިއާވީތ

ެއނެގން   ބުނަެފިއާވަކްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަބާޔުނން  ދަީފިއާވ  ަތްޙީޤަޤްށ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

  ވަޒީފާގައި  މެނޭޖަރ  ސީނިއަރ   ޑިވަލޮޕްމަންޓްގެ  އެންޑް  ޑިޒައިން  ސާރވެއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،ޮއަތީތާއިއ

  ޑްރެޖިންގ   އެންޑް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ބަދަލުކުރެވުނު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސްއޫލިއްޔަތްތަކާއި  އަދާކުރަންޖެހޭ

  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،އަޅައިބަލާއިރު  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ  މަާޤމުގެ  މެނޭޖަރ  ޕްރޮޖެކްޓް   ސީނިއަރ  ޑިވިޜަންގެ

ގެނައީ    އިސްފައިވާކަން  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑު  މަސައްކަތްތަކަށް  ކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  އިދާރީ  ފަރާތް ބަދަލު  އެ  ނުވަތަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބޭއިންސާފުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޙައްެޤއް ގެއްލުވާލަންކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ބުރަވެވެއެވެ.ފަރާތު ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާކަން  އެންގުންތަކަށް   ން  އަންގާ  ކުންފުނިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 



 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
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ނުވެ ހެދުމަކީކިޔަމަން  ދެކޮޅު  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާގެ      ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ 

ހު މައްސަލަ  މާއްދާއަކާ  ޖައުހަރީ  އަދި  އެއްބަސްވުމުގެ  އާއި،  ބުރަވެވޭތީ  ސަބަބެއްކަމަށް  ޚިލާފުވި  ފަރާތުން  ށަހެޅި 

ކުންފުނިން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ކިޔަމަންނުވުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ ޙާލަތެއްކަމަށް  

  ވަޒީފާއިން  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  އެއީ ،ބުރަވެވޭތީ

  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ސަބަބަށްޓަކައި  ބުރަވެވޭ  ޙާލަތެއްކަމަށް  ވަކިކުރެވޭނެ

 ާޤއިމްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން  މަޢުޫޟޢީ ފަރާތުން  ރައްދުވި

ޢަދުލުވެރިކަން   .9 އިޖުރާޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    (procedural fairness)މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު،

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   9.1

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި   ،ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން"  23ާޤނޫނު( ގެ 

ޢަދުލުވެރިކަން އިޖުރާޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މައުޫޟޢީ    (procedural fairness)  މުވައްޒަފަކު  އަދި 

ނޯޓިސް ދިނުމެއް   ،ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި   (substantive fairness)ން  ޢަދުލުވެރިކަ

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން    (procedural fairness)ނެތި 

 ން އެންމެ ކުޑަމިނުން:ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާންމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތު

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

 ؛މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

އަދި އެފަ  .2 އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު  ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު  ދަ ފުރުަޞތެއްގައި އެ  އެ 

 ؛މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު 

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3



 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
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ރެވޭ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ަޝރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެ ކު  23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .4

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

 ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، 

  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަންއިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާޢީ  

 ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިޖުރާޢީ 9.2 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ޢަދުުލެވިރަކްނ   އެގޮތުން 

(procedural fairness)    ،ބާަލިއުރ ވަކިކުރެވޭ  ާޤިއްމޮކށަްފިއޭވޯތ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  އަދި 

 procedural)ހާލަތުގައި، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން 

fairness)  ުކ ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ހާލަތެއްގައި  އެފަދަ  ބެލެވޭނެކަމާއި  އަންފެއަރ  ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް  ރުން 

ހައިކޯޓުން    (unfair dismissal)ޑިސްމިސަލް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލެވޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  އެއްގެ 

 ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މި  9.3 ވަޒަންކުރުމަށް  ާޤއިމްކޮށްފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅިފަރާތް  މައްސަލަ 

ުގިޅެގން  އްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  މަ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއަޗށް ތުުހަމުތުކެރވުުނ ަކްނަކމާ 

ަފާރްތ   ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިހްނގަާފިއާވަކާމިއ،  ތުަޙީޤެޤްއ  ަބޔެާނއީްދ،    2020ޮނެވމަްބރ    26އާިދީރ  ަގއި 

ދަީފިއާވަކާމިއ،   ުފުރަޞުތ  ަބާޔެނއް    2020ެވްމަބރ  ޮނ  26ަޖާވބާުދީރުވުމެގ  ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަގއި 

ަފާރުތން   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ހުޯދަމްށ  އީެހެތިރަކްނ  ަފާރެތްއެގ  އެެހްނެވްސ  ުނަވތަ  ަވކެީލްއެގ  ދަީފިއާވިއުރ 

ެނަތތާީއިއ،   ެއނެގްނ  އެއެދަިފިއާވަކްނ  ލިޔުމުގައި  ވަކިކުރިކަމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ފަރާތް    މައްސަލަ 

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮންނާތީ،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ސަބަބު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   (procedural fairness)ވަކިކުރުމުގައި 

 ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 
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މައްސަލަ  މި   .10 ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ނުކުތާތަކަށް  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ބަލައި  ގޮތަށް  ހިނގާފައިވާ  ކަން  މައްސަލައިގައި 

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް   ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

ރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް މި މައްސަލަ ރައްދުވި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

 ބުރަވެވެއެވެ. ނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކޮމްޕެ ންގކޮންޓްރެކްޓި

ތާރީޚުގައި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން    2020  ންބަރުޑިސެ  02އިރު ސުލޫކީ ޢަމަލާ ގުޅިގެން  ޣަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   .11

ތާރީޚުގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ    2019ޖޫން    17ފަރާތުގެ ޙަރަދުގައި،    ވަކިކުރެވިފައިވުމުން، މައްސަލަ ރައްދުވި

ހުށަހެ މައްސަލަ  ފަރާތުން    ޅިދަށުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރެއިން  ޙަރަދުގެ  ކޯހުގެ  ކޮށްފައިވާ  ފުރިހަމަ    02ފަރާތް 

އަދާނުކޮށް  2020  ންބަރުޑިސެ ނިޔަލަށް  ޢަ  ،ތާރީޚުގެ  ހަތްހާސް  -/307,508,99  ދަދަށްވާބާކީ  )ތިންލައްކަ  ރ. 

ލާރި( އަށް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ  ރައްދުވިއްފަހަރާ  އެކީ އެ   ފަސްސަތޭކަ  ހުށަހެޅި  ފަރާ  މައްސަލަ  ތަށް ދެއްކުމަށް މައްސަލަ 

މައްޗަށް  ފަރާތު ނަޒަރުކުރާއިރު،ގެ  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  މައްސަލަ    އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  މައްސަލައަކީ  މި 

ދުވި  މިމައްސަލައިގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ރައް  ،ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއަކަށްވާތީ

ފަރާތުން ހެދި ކޯހުގެ ބާކީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ބަލާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް   ފަރާތުން އެދިފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި

 އި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. ކަނޑައަޅަ
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 : ނިންމުން   މައްސަލައިގެ 

  ބިެލ   ަމްއސަަލ  ިލެޔިކުޔނަްތަކާށިއ   ުހށެަހިޅ   ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ   ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ެދނަްފެހ 

މާލެ، މ. އެމެތިސްޓް، އަޙްމަދު  ،  ބިެލިއުރ  ވަާހަކަތަކާށިއ ެހިކްނެގ ެހިކބަހަށް ރާިޢަޔްތޮކްށ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ  ަމޖިލުީހަގިއ

)ދިވެހި ފެށިގެން    އިން  1997އޮގަސްޓް    A060843))  1:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން   ޢިޔާްޟ 

މެނޭޖަރެއްގެ   ޓެކްނިކަލް  ސީނިއަރ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ  ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް 

ލެޓަރަލް   ގުޅިގެން  ބަދަލަކާއި  ގެނައި  އޮނިގަނޑަށް  ކުންފުނީގެ  ދަނިކޮށް  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  މަާޤމުގައި 

ޢިޔާ   ޓްރާންސްފަރއެއްކަމަށް އަޙްމަދު  މެނޭޖަރަކަށް  ބުނެ  ޕްރޮޖެކްޓް  ސީނިއަރ  ސެކްަޝންގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  ްޟ 

ބަދަލުކުރި ކުރުން ަޤބޫލުނުކުރެވޭތީ  ކުއްލިގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމުން، ކުންފުނީގެ އުޫޞލުތަކާއި ޚިލާފަށް އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ

ހުށަހެޅި   ސީއީއޯއަށް  ކޮމިޓީއަށާއި  ގްރީވަންސް  ބަލައިދިނުމަށް  ނުނިންމަނީސް،  އެކަން  ވަކިގޮތެއް  ގުޅިގެން  ަޝކުވާއާ 

ޚިލާފަށް   ވަޒީފާއިން    2020ޑިސެމްބަރު    02ާޤނޫނާއި  ޢިޔާްޟ  އަޙްމަދު  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  ގައި 

ވަޒީފާއިން   އެފަރާތް  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނޫނާ  އަދި  ޚިލާފަށް  އިޖުރާއަތުތަކާއި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ޙާލަތެއްގައިވަ ާޤއިމުކޮށްފައިވާ  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  އިޖުރާއީ  ނޫންކަން    ކިކޮށްފައިވަނީ 

ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ޢިޔާްޟއަކީ  އަޙްމަދު  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ސާބިތުވާކަމަށް 

ވަޒީފާއަ ހުރި  ކުރިން  ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތަށް ފަރާތެއްކަމުގައި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކުރުމަށް  އަނބުރާ  އަލުން  ށް 

ހަމައަށް ލިބެމުން    އަންގައި އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، އަޙްމަދު ޢިޔާްޟ އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާ އަލުން އަނބުރާ ލިބުމާ

އަމުރުކޮށް  އަންގައި  އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް  އެކީ  ގަނޑުކޮށް  ޢިނާޔަތްތައް  ޢިޔާްޟ  އައި މުސާރައާއި  އަޙްމަދު  ދިނުމަށާއި، 

އެފަރާތަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  އެ  ލިބިފައިވާނަމަ  ގެއްލުމެއް  އެއްވެސް  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން 

ކޮންޓްރެކްޓިންގ   އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް  ޢިޔާްޟ  އަޙްމަދު  އެދި  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  އަންގައި  ދިނުމަށް 

 ބްލިކް ލިމިޓެޑްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، ކޮންޕެނީ ޕަ

 މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ  ފެށިގެން  އިން  2020  ސެޕްޓެންބަރު  21  ށްފައިވަނީވަކިކޮ  ވަޒީފާއިން  ޢިޔާްޟ  އަޙްމަދު

 އޮފީހުގައި  ގޮތްގޮތަކަށް  އަމިއްލަ،  ނުދީ  އްބާރުލުންއެ،  ނުކޮށް  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް،  ދެކޮޅުހަދައި  އަދާކުރުމަށް

  ާޤނޫނު   ދިނުމަށްފަހު  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އަދި  ޙިއްސާކޮށް  އެފަރާތާ  މަތުތައްހުތު  ކުރެވޭ   އެފަރާތާމެދު  އުޅެމުންދާތީ
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 މައްސަލަ  ބުނެ  ދަށުންކަމަށް  ގެ(  1) ގެ  (ށ )  އާއި  (ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  23(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު

 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު،   ރައްދުވި

ޢިޔާްޟ ނަންބަރު    ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އަޙްމަދު  ގެ  2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(    ވަނަ  23  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

އެކަށީގެންވާ  ޙާލަތެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ   މާއްދާގައި ޓްރާންސްޕޯޓް   އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  މެދުވެރިވެ،  މޯލްޑިވްސް 

ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީއާއި ލިމިޓެޑުން  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ  ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އަޙްމަދު    މައްސަލައިގައި  މި   އަދި،  އެންޑް 

  ޢަދުުލެވިރަކން   ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ  ޖެހޭާޤއިމުކުރަން   ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ޢިޔާްޟ

ޢިޔާްޟގެ    ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ   ިމ،  ުބަރެވޭވީތ  ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ   ިމ   ައުމެރްއ  ފަަދ  އެދަިފިއާވ  ަފާރުތްނއަޙްމަދު 

ލިމިޓެޑުގެ    ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ  ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް    ުކާރނެ   ަމްއަޗްށމޯލްޑިވްސް 

 . ިންނަމއީިފެމެވ  ަމްއސަަލ  ިމ  ަކނަޑއަަޅިއ  ެންތަކަމްށ   ަހަމެއްއ

 1444މުޙައްރަމް  17

 2022އޮގަސްޓު  15

 ނިންމީ  ބަލައި މައްސަލަ މި

  

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު                                                    

 މެންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ                                               

 

 
 

 


