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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 ލާސާ: ހު މައްސަލައިގެ  

ނަންބަރު:    ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު)  (ހދ.ކުޅުދުއްފުށި / ވޭވީވޯކް)هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު  މި މައްސަލައަކީ

A115417)    ެއިން ފެށިގެން    2019ޖަނަވަރީ    01މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގ

މަސްދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ނުދީ  )ތިނެއް(    03ނޯޓިސްއެއް ނުދީ އާއި  ލިޔުމުން އެއްވެސް    ،އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  ވަޒީފާ

)ތިނެއް(    03އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ  ވަޒީފާ  ތީ،  އިވާވަނަ ދުވަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ  2022ޖަނަވަރީ    16

މުސާރަ ޢަބްދު  މަސްދުވަހުގެ  މުޙައްމަދު  އެދި  ލިމިޓެޑަށް   ފަރާތުން  ގެهللاދިނުމަށް  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް   މޯލްޑިވްސް 

   މުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.ޅުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެ 2021އޮގަސްޓު  16އްދުވާގޮތަށް ރަ

 

 VTR/2022/72 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން   މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ރީ ވަފެބްރު 13 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022އޮގަސްޓް  31 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ވޭވީވޯކް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި() هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A115417ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު: )

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0239/2009)ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް
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 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު  ގެ ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  )  (ހދ.ކުޅުދުއްފުށި / ވޭވީވޯކް)هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް( ވަޒީފާއާބެހޭ  ތަހާ)މީގެފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ގޮތުގައި މު   (A115417ނަންބަރު:    ކާޑު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން

 ރައްދުވި )މީގެފަހުން މައްސަލަ    ގެމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް ، މަށާއިމުކަ ގާމަ  ޑްރައިވަރެއްގެ  ބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް(ތަހާފަރާތުގެ ގޮތުގައި މު 

  2022ޖަނަވަރީ    16ކަމަށާއި،  ގައި    2019ޖަނަވަރީ    01ކީ  ހަ ކުރެވިފައިވާ ތާރީއްޔަނުއަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

މަ  ރާތްއެފަ ގައި   އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރެވުނުއިރު  މަހަކު ގާވަޒީފާއިން  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ               މުގެ 

 ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް ފަސް) ރ.5،760/-

ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ނުދީ    03ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ލިޔުމުން އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއްނުދީ އާއި  

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީކަން 

  03އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ  އެފަރާތް    ، އެދިފައިވަނީފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .2

 ނަގައިދިނުމަށެވެ.  )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ
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ވަޒީފާއާބެހޭ  .3 ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

  02 ހުށަހެޅި ފަރާތަކީމައްސަލަ  އިރު،  ނަޒަރުކުރާ އަށްޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' 

އާ ހަމައަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި    2022ޖަނަވަރީ    16އިން ފެށިގެން    2019  ޖަނަވަރީ

ވަޒީފާއަދާކުރި ފަރާތެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ  

މުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ  މައްސަލަ ޑްރަގް ކޯޓުގައި ސާބިތުވެ އެކޯޓުން ހުކުމްކުރު

ވަނަ މާއްދާގައި    22ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތް ވަކިކުރީކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ    ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  25ބަޔާންކުރާ ނޯޓިސްގެ ބަދަލުގައި އެގާނޫނުގެ  

އެއީ އެފަރާތް ވަޒީފާއަދާކުރި މުއްދަތަށް ބަލާ  ކަވާފައިސާދީފައިކުރިން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްގެ ބަދަލުގައި    01މަށާއި، 

ހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް މުއްދަތަށްވާ ފައިސާކަމަށާއި، މި ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަ

 މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޖަމާކޮށްފައިވާނެކަ
 

ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ،އެދިފައިވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ   25ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ އެގާނޫނުގެ    22

މަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ  ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނެތްތަނެއް  ޖެހޭދަކޮށްދޭންވަޒީފާ އިއާ 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އެއްވެސް ފައިސާއެއްނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް

 
 

ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ދެވުނު  ން ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ގެމައްސަލައާ ގުޅި  މި .5

 ނުވެއެވެ. ތުގައި، ދެ ފަރާތުންވެސް ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައިސަފުރު

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން    ، ުލުވަމްށަޓަކިއިސާލައަކްށ ާވަސދުުލެވިރ ަފިއައ  ، ުހށެަހޅަިފިއާވ ިމ ަމްއސާަލަގިއ .6

ފަ  ހުށަހެޅި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ  ނަންބަރު  ގާރާތް  އެއްގޮތްވާ    2008/2ނޫނު  އާ  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

  އީ އިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟގާގޮތުގެމަތިން، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެ،  

އިޖުރާއަތުތައް ގާ ދުލުވެރިކަން  އަ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އިމުކުރުމަށްފަހު، 

ަދޮކށޭްދްނޖޭެހތޯ  އަެފާރުތެގ ަވޒާީފައށް ިއާއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި،  

 . ބަަލްނޖެެހެއެވ  )ިތެނއް( މުަހެގ ުމސަާރ ަނަގއެިދވާިދެނޯތ  3  ުނަވަތ

ޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތަށް ދީފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަ .7

116-K5/OTH/2022/31  (16    ީ2022ޖަނަވަރ)   ެކުށުގ ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން،  ލިޔުމަށް 

އޮތުމުގެ   މައްސަލައެއް  ސާބިތުވެފައިވާ  ބޭނުންކުރިކަމަށް  މަސްތުވާތަކެތި  ވަޒީފާގެ ރެކޯޑުގައި  އެފަރާތް  ސަބަބުން 

ނިކުތުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ    ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވަދެމަސްއ  

ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ   ސަލާމަތާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލިކަމަށާއި،  ކޮމިޓީން  ސުލ ކީ  މައްަސލަ  ކަންތައްތައް  ލިބިފައިނުވާ 

ބަލަހައްޓާ މުއައްަސސާއަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދޭތެރޭ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ވާކަމަށާ އަދި އެފަރާތަށް ވަޒީފާ  

ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް އެމުއައްސަސާއިން ނުދެކޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި ކުށުގެ ރެކޯޑްގެ ސަބަބުން    މެދިނުމަކީ އެން

  ވަޒީފާއާބެހޭ ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަްސވުމާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް އަދާނުކުރެވޭތީ   ދެފަރާތުގެ ދެމެދު

  ގޮތުގެ   އެއްގޮތްވާ  މާއްދާއާ  ވަނަ  25  އެގާނ ނުގެ  ބަދަލުގައި  ނޯޓިސްގެ   ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި   ވަނަ  22  ގާނ ނުގެ

އިން    2022ޖަނަވަރީ    16ނުމަށްފަހު  ފައިާސދި  ބަދަލުގައި  ގެނޯޓިސް  ދޭންޖެހޭ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މަތިން

 ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ފެށިގެން 

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  .8

ލަތުގައި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ  ހާވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ  ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި

ން ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެ  28ނޫނުގެ  ގާވަޒީފާއާބެހޭ    ހައްގު
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ވަނަ    27ނޫނުގެ  ގާމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ގޮތުގައި އެ  

އޮތުމުން ކަނޑައަޅާފައި  ޢަ  ،މާއްދާއިން  ވަޒީފާއިން   هللاބްދުމުޙައްމަދު  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ރައްދުވި މައްސަލަ  މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  މޯލްޑިވްސް    ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ގެއެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/280/2014 ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރުދި .9

ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު  ސަބަބު  ަވކިކުރި  ަވޒީފާއިން  އޭނާ  ސިޓީގައި  ފޮުނިވ  ަވކިކުރުމަށް  ަވޒީފާއިން  ޢަލީ   ، "ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

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

ލިއުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސަބަބު ފިޔަަވއި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަން  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ފޮުނިވ

 މުވައްޒަފު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި   ، ަނމަެވސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެޭވނެކަމާއިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިީވ މެރިން ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑްެގ

ހުށަހަޅައި  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަަވއި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ލިއުމުަގއި  ަވކިކުރި  ަވޒީފާއިން  އެސަބަބުތަކަށް ،  ސަބަބުކަމަށް 

 ،ެގން ހިނަގއިދާނެކަމެއްކަމާއިރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުަވއްޒަފުްނެގ ޙައްޤުތައް ެގއްލި

ަވކިކުރުމަށް ފޮނުިވ ސިޓީަގއި އޭާނ ަވޒީފާއިން   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން  ، މިމައްސަލާަގއިެވސް ބަލަން ޖެހޭނީ  ، އެހެންކަމުން

ފާއިން ަވކިކުރުމަށް އެކަށީެގްނާވ  އަދި އޮތްަނމަ އެއީ ަވޒީ  ، އެސަބަބު އޮތް ތޯއާއި  ޙަޤީޤަތުަގއިެވސް  ، ަވކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު 

 " … ، ސަބަބެއްތޯކަމާއި 

ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ބަޔާންކޮށް  އިބާރާތުން  އެ   ،މި  ގޮތުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  ( 2022ޖަނަވަރީ    16)  K5/OTH/2022/31-116ފަރާތަށް ދީފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު  

ގެން  ގައިވާ ސަބަބުތަކަށާއި، އެފަރާތަށް ނޯޓިސްގެ ބަދަލުގައި ފައިސާދީ ހަމަ އެދުވަހު ވަކިކޮށްފައިވާކަން އެނ ލިޔުމު

ނަންބަރު  އޮތަތީ،   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ިޟއްޔާއަށް ގަ  HC-A/280/2014އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި    ،ވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ  މައްސަލާގައި  މި  ،ޔަތްކޮށްއާރި

އެސަބަބު އޮތްތޯއާ އަދި  ތުގައިވެސްހަގީގަ  ،ލިޔުމުގައި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

 އެވެ. ވެއޮތްނަމަ އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯކަމުގައި ބުރަވެ 
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ަވިކޮކށަްފިއަވީނ    ، ްއސަަލެއްއަގިއަމ  ުހށެަހޭޅ   ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ޒަަފުކުމަވްއ .10 ަވޒާީފިއން  ދުުލެވިރ  ައުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސަބެބްއ  ެއަކީށގްެނާވ  ުނވަަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

ިއުޖާރީއ    (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައ  ީއަމުއޫޟ  (procedural fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައއަދި 

 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ    ، ިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނާގ

ަމުއޫޟަގ ިމޮގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ަވޒާީފިއ  ، ދުުލެވިރަކމީަކައ  ީއިޟްއާޔިއްނ  ދޭ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަވޒާީފ  ވިަކުކުރަމްށ  ން 

ދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ  ައފަަދ   ާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރިހަފާރަތުކްނ  

  ާޔުރުކރާ ައާސެސްއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނކްަނ ިހިއުތުރްނ އެ  

ަވިކުކުރަމްށ    ، ިއުމުކުރަމީކާގދުުލެވިރަކްނ  ައިއުޖާރީއ    ، ެއނޭގަކާމިއ ަވޒާީފިއްނ  ިންނުމަމަކްށ  ައުމަވްއޒަަފުކ  ދުުލެވިރ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ުލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތއް ުފރަިހަމުކުރްނަކްނިސާވ

ިންނާމ ެދްނެނުވުނ  ަހިއޯކުޓްނ  ިއްސެވ  ެއަގަފިއާވ  ިންނާމ ިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  އެެހްނ  ޯކުޓްނ  ިމާބަވުތެގ  ަފިއވާ 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 
 

  ނިޯޓްސެގ  ަބާޔްނުކާރ  ާމއާްދަގިއ  ަވަނ  22  ާގޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ   .11

ަވަނ ާމއާްދާއ ެއްއޮގްތާވ ޮގުތެގ މިަތން ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ުކިރްނ ޭދްނޖޭެހ ޯނިޓްސގެ   25ބަދުަލަގިއ ެއާގޫނުނެގ 

ަފާރުތެގ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  ަފިއސިާދުނަމށްފުަހަކަމްށ  ބަދުަލަގިއ 

  2022ަޖަނަވީރ    16ަގިއަކާމިއ، ެއ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ    2019ަޖނަަވީރ    02ަފިއަވީނ  ިޅަވޒާީފައްށ ުގ

(  2ަވަނ މާއަްދެގ )ހ( ެގ )   22ޫނުނެގ  ާގަކާމިއ، ަވޒާީފާއބޭެހ  ަގިއަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވ

ބަހައްޓާފައިވާ   ށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައިއެއްއަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި ފަސް އަހަރަަވަނ ަންނަބުރަގިއ  

ދުވަހުގެ އެއްމަސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް  ދޭންޖެހޭނެކަމުގައި  ފަރާތަށް  ނޯޓިސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   1ތީ 

ދޭންޖެހޭ  ނޯޓިސް  މަސްދުވަހުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ    )އެކެއް(  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   Summary‘ހިނދު، 

Statement’  ީރ. )ފަސްހާސް ހަތް  5،760/-ފައިވަނީ  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޯޓިސްގެ ބަދަލުގައި ދ

 ަވނަ ާމއާްދެގ )ނ( ަގިއ،   23ޫނުނެގ  ގާ ަވޒާީފާއބޭެހ  ފިޔާ( ކަން އެނގޭކަމާއި، ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރު 
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ަވކިކުރުން"   ދިނުމަކާނުލައި  ަވޒީފާެގ'ނޯޓިހެއް  ނުަވތަ  ޮގތުެގމަތިްނ،  ޤާނޫުނގައިާވ  މަތިްނ   މާނަކޮށްދެނީ،  ޮގތުެގ  އެއްބަސްވުމުަގއިާވ 

ނުލައި، ުނަވތަ އެ ނޯޓިސް ދޭްނޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް   ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން މުަވއްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ 

 '.، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ބާޠިލުކުރުމެެވއެއްބަސްުވން ނޯޓިސް ދިުނމަށްފަހު، ަވޒީފާެގ

 ވަނަ މާއްދާގައި، 25ނޫނުގެ ގާވާކަމާއި، އެމި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި

ފެށިެގން އެނޯޓިސްެގ މުއްދަތު   'ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމުެގ ޮގތުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިުނމުެގ ބަދަލުަގއި، އެނޯޓިސްެގ މުއްދަތު ފެށޭ ދުަވހުން

އެހެނިހެން މުސާރައާއި  ލިބިދޭްނޖެހޭ  އެމުވައްޒަފަކަށް  ހަމައަށް،  ަވޒީފާދޭ   ނިމޭދުަވހާ  ދިުނމަށްފަހު،  އޭނާއަށް  ހަމައަށް  ޢިނާޔަތްތައް، 

 '.ފަރާތަށް، އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެވިދާެނއެެވ

އިވަނީ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ބަދަލުގައި ދީފަމި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޯޓިސްގެ  

ދީފައިނުވާތީ،    ’Productivity Incentive Allowance‘އަސާސީ މުސާރަ އެކަނިކަމާއި، ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގެ  

ަވަނ ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނުކާރ ނިޯޓްސގެ   22ަވޒާީފާއބޭެހ ާގޫނުނެގ ށްފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކި

ަވަނ ާމއާްދާއ ެއްއޮގްތާވ ޮގުތެގ މިަތން ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ުކިރްނ ޭދްނޖޭެހ ޯނިޓްސގެ   25ދުަލަގިއ ެއާގޫނުނެގ ަބ

ަވަނ ާމއާްދެގ    23ޫނުނގެ  ާގބެހޭ  ބަދުަލަގިއ ަފިއސިާދުނަމށްފުަހަގިއަކަމްށ ުބަރުނެވޭވތީ، ިއްސެވބަޔްާނުކެރުވުނ ަވޒާީފާއ

ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޯނޓެިހްއ ިދުނމާަކނަުލިއ ަވޒާީފާއބޭެހ  ޔްަތޮކްށ ަމްއސަަލ  ާއ)ރ( އްަށ ިރ

 . ަވނަ ާމއާްދެގ ަދށްުނ ަކުމަގިއ ަކނަޑއަަޅްނޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ  23ޫނުނެގ  ާގ
 

ަފާރުތްނ ުހށަހިެޅ  ިމ .12 ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ  ަފާރުތްނާނއި  ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ިލެޔިކުޔނަްތަކާށއި،   ަމްއސަަލާއ 

 ޔްަތުކުރުމްނ ައްނނިަނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.ާއްއިކ ވަާހކަަތަކށް ިރަމްއސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ ެދ

މަސްއޫލިއްޔަތު .12.1 އެފަރާތުގެ  ބެލުމުން،  ބަޔާނަށް  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ޕްރޮކިއުމަންޓް  މައްސަލަ  ތެރޭގައި  ގެ 

އުޅަނ ބެލެހެއްޓުމާއިސެކްަޝނުގެ  އޮޕަރޭޓްކޮށް  )ބަނދަރު(ނާއި ދުތައް  ޕޯޓުން  ލިމިޓެޑްގެ  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް   ،

މުދާ ގެންދިއުމާ އަދި އެކަމުގައި މުދާތަކަށް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިވުމާއި، މެނޭޖަރުން    ހުޅުލެއަށް  ހުޅުމާލެއިން  އާއިމާލެ

ކްަޝންތަކުން/ޔުނިޓްތަކުން ގެންގޮސް ގެނައުމާއި މިހުރިހާ  ދާތައް އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން/ސެއަންގާގޮތެއްގެ މަތިން މު

 .، ތިމާވެއްޓާއި ކޮލިޓީ ނެގެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެކަމެއްގައި ސިއްހަތާއި، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ 'މާލޭ   .12.2

 17ފާހަށް އެދޭ ފޯމު' ފުރާފައިވާކަމާއި، މި ފޯމު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް  ކޮމާަޝލް ހާބަރަށް ވަންނަ  

މްޕްއިން އެނގޭކަމާއި،  މު ބަލައިގަތް ކަމުގެ ސްޓޭގައި ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފޯމުގައި ޖަހާފައިވާ ފޯ  2021ޖުލައި  

 ހަގަކުރެވެއެވެ. ވެސް ފާލާފައިވާކަން އެއް މި ސްޓޭމްޕްގެ މަތީގައި ގަލަމުން ރަސްގެ

ތުގެ ކުށުގެ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މޯލްޑިވްސް   .12.3

ޕްރޮސިކި  ބެލުމުން  މައްސަލަ  ރިކޯޑަށް  އެޖެންސީގައި  ޑްރަގް  ނޭަޝނަލް  އަދި  އޮފީސް  ޖެނެރަލްގެ  އުޓަރ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މަށްހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު ހުރިކަ

ކުށުގެ .12.4   ނޭަޝނަލް   އަދި   އޮފީސް  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ފޯމުގައި  ބަލާ  ރެކޯޑް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

 މާލޭ '  ލިމިޓެޑްގެ  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ހުރުމުން،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްސަލަ  އެޖެންސީގައި  ޑްރަގް

ބަލައިގަނެފައިނުވާކަމަށާއި، (  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ)'  ފޯމު  އެދޭ  ފާހަށް  ވަންނަ  ހާބަރަށް  ކޮމާަޝލް

އްދަ ލިބިފައިނުވާކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ބަރަށް ވަނުމުގެ ހުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮމާަޝލް ހާ

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން   .12.5 ރައްދުވި  ބަޔާނެއް  ގައި    2021ސެޕްޓެންބަރު    28މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނަގާފައިވަނީ  ވާއިރު،ނަގާފައި ބަޔާން  ފަރާތުގެ  އެފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ރެކޯޑް"   މައްސަލަ  އެއް    "ކްރިމިނަލް 

ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އައިސްގެންއޮތްކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ސަމާލުކަމަށް  މައްސަލަ  ކަމަށް 

ޑްރަ ނިކުތްއިރުވެސް  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅި  ކޯޓުގައި  ގް 

 އޮތުމުން، އޮތްކަން އެނގޭކަމާއި ނަމަވެސް ހުށަހެޅި ޕޮލިސް ރެކޯޑްގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް

"ކްލިއަރ" ގަބޫލުކުރީކަމަށް    މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ވީކަމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ފަ  .12.6 ރައްދުވި  ވާމައްސަލަ  ރެކޯޑެއް  ކުށުގެ  އެއްވެސް  ސިޔާސަތުގައި  ވަޒީފާނުދޭކަމަށް ރާތުގެ  ނަމަ 

ބަޔާނަށް    2021ސެޕްޓެމްބަރ    28ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަގާފައިވާ  ގައި 

ވާކަމާއި  ބެލުމުން އެނގެއެވެ. އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ފަރުވާގައި ބައިވެރިވެފައި

ހިއްސާކޮށްފައިވާކަ މެނޭޖަރަށް  އެފަރާތުގެ  ފަރާއެކަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާމަށް  ކަން  ތުން 

 ހަގަކުރެވެއެވެ. ފާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕޮލިސް ރިކޯޑުތަކުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތްކަމަށް އެފަރާތުން ބަޔާންކޮށް   .12.7

ހު  2022ފެބްރުއަރީ    08 ރެކޯޑެއްނެތްކަމަށް ގައި  ޕޮލިސް  ސެޓްފިކެޓުގައިވެސް  ޕޮލިސް  ށަހަޅާފައިވާ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ. 

ފަރާތް   .12.8 ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއަށް    2019ޖަނަވަރީ    01މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 

ވަދެ  އި"ކުރީގަ  އައްޔަނުވުމަށްފަހު، އެމް.ޕީ.އެލްއިން  ކަސްޓަމަށް  ހުއްދައާއި  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އިންނަނީ  ފަ 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދިން    2021ސެޕްޓެމްބަރ    28އެއްކޮށް" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ގަވާއިދުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުޅިގެން މައްސަލަ  އެނގޭކަމާއި،  ބަޔާނުން  

ހުށަހެޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ ފާސް ހެދުމަށްޓަކައިހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮމާޝަލް ހާބަރަ 

ގެ ސަބަބުން "ކޮމާަޝލް ހާބަރަށް ވަންނަން އެދޭ ފޯމު" ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ހުރުމުކުށުގެ ރެކޯޑް    ފަރާތުގެ

ފަރާތުގެ ބަހުން   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވިކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި

 އެނގެއެވެ.   

މައްސަލަ   .12.9 މި  ރެކޯޑްގެ  ކުށުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަމާލުކަމަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުން ދީފައިވާ    2018  ންބަރުޑިސެ  04  އައުމާއެކު، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ "ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑް" އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ފަހުން ހުށަހެޅި 

ތަފާތުތަކެ މައުލޫމާތުގައި  ވާ  ގައި  ފޯމް"  ބަލާ  ރެކޯޑް  "ކުށުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ހުރުމުން  މައްސަލަ  އް 
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެކަން ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް 

ގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ "ކުށާއި   2018މެއިލްއެއް ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އަދި އެއީމެއިލްގައި  

ބައި ރަތް ގަލަމުން ކަނޑައި ޑިޕާޓްމަންޓުން ސޮއިކޮށް، ޑްރަގް   ގައި ހިމެނޭ ޑްރަގް ކޯޓު  ދަރަނީގެ ރެކޯޑް" 

ކޯޓުގައި މައްސަލައެއްނެތްކަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ މިކަން އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް އެދުމުން، އެފަރާތުން ދިން 

  ޑިސެންބަރު  04  ޖަވާބުގައި، ކުށުގެ ރެކޯޑްގައި ޑްރަގް ކޯޓު ހިމެނޭތީ އެކޯޓުގެ ރެކޯޑް ހިމެނީކަމަށާއި ނަމަވެސް

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ   2018

އުނިކުރީކަމުގައި  ރެކޯޑް  ކޯޓުގެ  ޑްރަގް  އޮތުމުން  ބަލާގޮތަށް  ރެކޯޑް  ކޯޓުތަކަކުން  ވަކި  ފޯމުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.   

ފުލުހުންގެ   .12.10 ފަރާތަށް  ދުމަތުހި ދިވެހި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފޮނުވާފައިވާ    2021ޑިސެންބަރު    30ން  ގައި 

މު  D1/116/2021/97-171ނަންބަރު   އެ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އްސަސާއަށް  އަ ސިޓީގައި، 

ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،  ކަންތައްތަކެއް  ހުރި  ކަންބޮޑުވުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކުންފު ނުދެކޭކަމަށް  ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް  އެންމެ  ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ  ވަޒީފާ  ނީގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ’PETTY CASH REIMBURSEMENT SHEET‘މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   .12.11

މުދާ ގެންދިއުމަށް އެކި ދުވަސްތަކުގައި  ތަކަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މާލޭ ކޮމަރަޝލް ހާބަރުން  

 ހަގަކުރެވެއެވެ. ޕެޓީ ކޭްޝއިން ހަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާ

ަނނަްބރު    (substantive fairness)  ދުުލެވިރަކްނައ  ީއަމުއޫޟ .13 ަހިއޯކުޓެގ  ުގޭޅޮގުތްނ   HC-A/88/2014ާއ 

 ، ަގިޟްއާޔަގިއ

ެބހްެއޓުމުން ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ނުަވަތ ަވީޒާފ އާަދކާުރ ތަނަްށ ގްެއލުންަތކްެއ ލިބިދާނެކަަމްށ ަވީޒފޭާދ  "....ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގިައ ިއތަުރްށ  

ަބާލ ަރ  ، ފާަރތުން  އްަޚލުާޤ  ަމސްައަކުތެގ  ނިންމުުމގިައއުެމވްައަޒފްެއެގ  ފާަރތުން  ަވީޒފޭާދ  ާވިސުލވަުމްށ    ، ނގުަޅ ނޫންކަަމށް  އެނިންމަުމްށ 
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ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ހަަމ ފެންނަ ފެނުމްެއެގ މްައަޗްށ   ، ަވީޒފޭާދ ފާަރތުން ަތޠްބުީޤކިުރ ހަމަައީކ ެއަކީށގެންާވ ހަމައްެއކަަމްށ ާވްނެޖހޭނެކަަމށިާއ

ނަންބުަރ   ހިައޯކުޓެގ  ިދެވހިރާއޭްޖެގ  ަވކިނުކެުރވޭނެކަން  ަވީޒފާއިން  ުމވްައަޒަފުކ  ކަނޑައަޅިައ    HC-A/24/2010ެއކަނި  ަގޟްިއާޔގިައ 

 ، ަބޔާންޮކްށފިައާވކަން އެނގެން އޮންނަކަމިާއ

"އުެމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގިައ ިއތަުރްށ    ، ވަނަ މާއާްދ ެގ )ހ( ގެ ަދށުން ފިުރހަަމވާނެްޖޭހ ެދވަނަ ޝުަރުޠކަަމްށާވ  23ަވީޒފާއެާބޭހ ޤާނޫނުެގ    ، އިަދ

ކެުރވޭނޭކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ނުފެނުން" ެވްސ ފިުރހަަމވާނީ އުެމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގިައ    ، ެއަކީށގެންާވ ހަަމަތަކްށ ަބލާއުިރ  ، ެބހްެއޓަުމީކ

ައްށ ެބލުމުން  ިއތަުރްށ ެބހްެއޓަުމީކ ކެުރވޭނެކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ނުފެނުނު ހަމަައީކެވްސ ެއަކީށގެންާވ ހަމަައަކްށ ެވގެންކަން އެމާއްދާ 

 ...  ، އެނޭގކަމިާއ

"އުެމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގިައ ިއތަުރްށ    ، ވަނަ މާއާްދ ެގ )ހ( ގެ ަދށުން ފިުރހަަމވާނެްޖޭހ ެދވަނަ ޝުަރުޠކަަމްށާވ  23ަވީޒފާއެާބޭހ ޤާނޫނުެގ    ، ިދައ

ަޒަފުކ ަވީޒާފގިައ  ކެުރވޭނޭކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ނުފެނުން" ެވްސ ފިުރހަަމވާނީ އުެމވްައ  ، ެއަކީށގެންާވ ހަަމަތަކްށ ަބލާއުިރ  ، ެބހްެއޓަުމީކ

ައްށ ެބލުމުން  ިއތަުރްށ ެބހްެއޓަުމީކ ކެުރވޭނެކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ނުފެނުނު ހަމަައީކެވްސ ެއަކީށގެންާވ ހަމަައަކްށ ެވގެންކަން އެމާއްދާ 

 " ... ، އެނޭގކަމިާއ

 ަފިއާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ިމ ފަަދިއްނ ަކނަޑައާޅ

  މޯލްޑިވްސް  ތެރޭގައި  މަސްއ ލިއްޔަތުތަކުގެ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްަސލަ  ބެލުމުން  ކަންކަމަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު .14

  ކުށުގެ   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިމެނޭއިރު،  ގެންދިއުން  މުދާ  ސްޓޯރއަށް  ހުޅުލޭ  ބަދަރުތަކުން   ލިމިޓެޑްގެ  ޕޯޓްސް

 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުލިބޭތީ،  ރާތަށްއެފަ   ހުއްދަ  ވަނުމުގެ  ހާބަރަށް  ކޮމާަޝލް  މާލޭ   ސަބަބުން  އޮތުމުގެ  ރިކޯޑެއް

  އުޅަނދެއް  އެހެން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ަސބަބުން  މިކަމުގެ  އަދާނުކުރެވޭހިނދު،  އްޒިންމާތަ  މަގާމުގެ  ފަރާތުގެ  އެ

  ރައްދުވި   މައްަސލަ  ކުރަންޖެހި،  ހަރަދުތަކެއް  އިތުރު  މަަސއްކަތްކުރުމަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިހިފަ  ކުއްޔަށް

މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން   ،ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީ ފަރާތުން ރައްދުވި  މައްސަލަ ގެއްލުންވެފައިވާކަން ފަރާތަށް

މެދުވެރިވެގެން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ސަބަބެއް   (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީމައުޫޟއެކަށީގެންވާ 

 އިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. ގާ
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މައްޗަށް  .15 އެފަރާތުގެ  ކުރިން،  ވަކިކުރުމުގެ  މުވައްޒަފު  ބެލެވޭނީ،  ގާއިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ 

ހު ހުންނަ  ދެވެން  )އޭރަކި  މައުލޫމާތު  ކަންކަމާބެހޭ  ފަރާތުން  ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ  ވަޒީފާދޭ  ތަފްސީލަކާއެކު(  ރިހާ 

ނުމަށްފަހު، އެމައްސަލަ  ވުމުގެ ފުރުސަތު އެފަރާތަށް ދިއެމުއްޒަފަކަށް ދީފައިވުމުގެ އިތުރުން އެތުހުމަތުތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީ

ހުށަހެޅިފައިމިވާ   ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު،  ގަިޟއްޔާތަކުގައި  އެކި  ހައިކޯޓުގެ  މައްސަލައިގައި ތަހުގީގުކުރުމަށްފަހުކަމަށް 

އެފަރާތާމެދު ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންކަމާ   ގައިގައި ނަ   2021ސެޕްޓެމްބަރ    28މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަޔާނެއް  

ގައި ސުލޫކީ ކޮމިޓީން އެމައްސަލަ    2022ޖަނަވަރީ    11ގުޅިގެން ސުވާލުކޮށް އެފަރާތުގެ ބަޔާނެއް ނެގުމުގެ އިތުރުން  

 ވާކަން އެނގެން އޮތުމުން، އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. ބަލައި ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާފައި

 
 

 އިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު، ގާދަލުވެރިކަން އަ އީ އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާމަ .16

ނަންބަރު   .16.1 ހައިކޯޓުގެ  ނަންބަރު  ގާ  ،ިޟއްޔާގައިގަ  HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2008/2ނޫނު 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް    ،ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަކިކުރުން"   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

 (procedural fairness)        ލުވެރިކަންދުއަދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ  

ނޯޓިސް  ، ފައިވާކަމާއިއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ގާ  (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ   އީއަދި މައުޫޟ

ވަކިކުރެވޭ   ވަޒީފާއިން  ނެތި  އިޖުރާއީ  ހާ ދިނުމެއް    (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އަލަތުގައި، 

 ލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:ހާމު ން އާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ގާ

ލަކާއެކު، ސީ ލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުއު މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މަ .1

 ؛ދިނުމަށްފަހުއެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން 

ތެއްގައި ސަތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރުސައެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރު  .2

 ؛ތު ދިނުމަށްފަހުސައެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރު

 ؛ކުރުމަށްފަހުގީގުހުއެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަ .3



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް
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 ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެ ތުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ަޝރު  23ނޫނުގެ  ގާވަޒީފާއާބެހޭ   .4

ތަ މުވައްޒަފަކު  ގީގަ ހުކުރެވޭ  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ކަށް 

 އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

ވަކިކުރެވޭ   ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  އިސްވެބަޔާންކޮހާ ނޯޓިހެއް  އިޖުރާއަތުތައް  ށްލަތުގައި،  ފައިވާ 

އިޖުރާއީ   އިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ގާ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ 

އެފަދަ   ވަޒީހާ ބެލެވޭނެކަމާއި  އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލްލަތެއްގައި  ކުރުން  ވަކިކުރި   (unfair dismissal)  ފާއިން 

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ
 

ުރުކެރުވުނަކާމިއ، ަމްއސަަލ  ިޟާހ  ރޭިލަޝްނައްށ  ީއެއްމޕޯްލިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ   .16.2

ޫލާމތު ެއ ަފާރަތށްދީ، ެއ ތުުހަމތަުތާކ ުގިޅެގން  ުއަމުތ ުކެރުވުނ ަކނަްތުކެގ ަމުހުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއޗްަށ ުތ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ  ުތ ެދުވުނަކްނ  ަސަގިއ ވަާހކަަދްއާކ ަޖާވބާުދީރުވުމެގ ުފުރުއދާިފ

ުރޮކށް ެދެކުވުނ  ިޟަގިއ ާހ  2021ެސްޕޓްެނަބުރ    28ާރްތ ެއްމޕޯްލީއ ރޭިލަޝްނައްށ  ުހށެަހިޅ ަފަމްއސަަލ  

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ  ްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތ ޮއްނނީާތ،    ެއނެގްނ  ްނ ްންސްކރްިޕުޓވަާހަކަތުކެގ ްޓާރ

ގެ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތއެކަމާ ގުޅޭގޮތުން  ،  ދީލަކާއެކުސީލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުއުމަ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ    ތާީއިއދަީފިއާވަކަމްށ ުބަރެވޭވެތްއ  ަސބެަހްއ ހަޯދިއ ަޖާވބާުދީރާވްނ ުފރު 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވތީ   ަސަބުބ  ަވިކުކެރުވުނ  ަވޒާީފިއން  ަފާރްތ  ެއ  ިލުޔުމަގިއ  ދަީފިއާވ  އަެފާރތްަށ  ަވިކޮކްށ 

ަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކެރުވުނަކން ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ަސބާަބެއުކ އްަނގަާފިއާވަކަމށް  ަމްއަސ

ަޖަނަވީރ    ER-DC/2021/047   (11  ީތާއިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ ންަނަބުރ ުބަރެވޭވ

ިނ2022 ަމްއސަަލ  ޮކެމީޓިއްނ  ެގ ސޫުލީކ  'ެއްމ.ޭއ.ީސ.އްެލ  މި  (  ިއްނ  ިރޕްޯޓ'  ޮގުތެގ  ަމްއސަަލ  ްނިމ 

ކިކޮށްފައިވަނީ  ވަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލައް ެއކަުލވާލަާފިއާވީތ،  ރޯިޕެޓ  ުހީގުގޮކްށ ަތުހގުީހަތ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2022/72މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު

                                             

 

15 ގެ  14 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:  
 

 

އިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ  ގާވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރުމުގައި    23ނޫނުގެ  ގާވަޒީފާއާބެހޭ  

 ިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ. ާގ (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން އަ

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ  ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ޔަތްކޮށްއާރި  މަށްކަންކަ އެންމެހާ   ބަޔާންކުރެވުނު އިސްވެ .17

ވަކިކުރުމުގައި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީ  އެފަރާތް   ވަޒީފާއިން  ލިމިޓެޑުގެ   އީ އިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟގާފާއިން 

އިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން  ގާދުލުވެރިކަން  އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ  އަ

ނަގައިދިނުމަށް )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ    03ނުވަތަ    މަށްކުރުއަމަށް އަނބުރާ ރުޖޫ ގާއެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަ

ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ    މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ

 ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 އްސަލައިގެ ނިންމުން: މަ
 

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

ބެލިއިރު ރިއާޔަތްކޮށް  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކި  ޢަބްދުވޭވީވޯކް ކުޅުދުއްފުށި، ހދ.   ،ދެފަރާތުން  މުޙައްމަދު  ދިވެހި  )هللا ، 

މުވައްޒަފެއްގެ  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ   (A115417ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

  03ނުދީ އާއި  އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ލިޔުމުން އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް    2019ޖަނަވަރީ    01ގޮތުގައި  

ނުދީ   ފުރުސަތެއް  މަސްދުވަހުގެ  އަނބުރާ    2022ޖަނަވަރީ    16)ތިނެއް(  ވަޒީފާ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  ގައި 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ދިނުމަށް އެދި    03އިއާދަކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ  

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  2021ޓު އޮގަސް 16ރައްދުވާގޮތަށް 

ބޭނުންކުރުމުގެ هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު  ތުހުމަތުކުރެވުނު މަސްތުވާތަކެތި  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެފަރާތުގެ މައްޗަށް  ވަޒީފާއިން 

ތު ލިބުމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  މައްސަލަ ޑްރަގް ކޯޓުގައި ސާބިތުވެ އެކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވާ މައުލޫމާ

 ގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު،  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުމަތިންކަމަށް ބަޔާންކޮށް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2022/72މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަ ހު هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު

                                             

 

15 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ބަދަރުތަކުން ހުޅުލޭ ގެ ވަޒީފާގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ  ފަރާތު  ހުށަހެޅި  މައްަސލަ

ސްޓޯރއަށް މުދާ ގެންދިއުން ހިމެނޭއިރު، މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން މާލޭ ކޮމާޝަލް  

ކަން  އަދާނުކުރެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ ފަރާތުގެ މަގާމުގެ ޒިންމާތައް  ފަރާތަށް ނުލިބޭހާބަރަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ އެ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެހެން އުޅަނދެއް ކުއްޔަށް ހިފައި މައްަސލަ ހުށަހެޅި  މިކަމުގެ ަސބަބުން   ނގެން އޮތްއިރު،އެ

މައްަސލަ މައްަސލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ގެއްލުންވެފައިވާކަން  ދުތަކެއް ކުރަންޖެހި،  ފަރާތުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އިތުރު ހަރަ

ށްދީފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  ކޮސާބިތުރައްދުވި ފަރާތުން  

 ވަކިކުރުމުގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިަކަން ގާއިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ، 

އަދި  ދުލުވެރިކަން  އަ  އީމައުޫޟބެއް މެދުވެރިވެގެން  މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަ

އަދުލުވެރިކަން   ޢަބްދުއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް  ގާއިޖުރާއީ  މުޙައްމަދު  އަމުރެއް  هللاކަނޑައަޅައި،  ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ  ގެ 

ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި  ގެ މައްޗަށް ކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑު މައްސަލަ ރައްދުވި  

 މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 
     

                 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ                                              

 


