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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/177 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  11 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2023ފެބުރުވަރީ  23 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 މުޙައްމަދު ާޝޔާން )ސެޓާން / ކ. ތުލުސްދޫ(  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A100792)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0750/2012)ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

 ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  (ތުލުސްދޫ.  ކ/    ސެޓާން)މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ާޝޔާން  

ލިމިޓެޑުގައި އެސިސްޓަންޓް އޮފީސް މެނޭޖަރެއްގެ  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް    (A100792:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ

 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
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އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން   މުޙައްމަދު ާޝޔާން  ވަނަ ދުވަހު   2022މާރިޗު    10  އަންނަނިކޮށް،މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  

ވަކިވުމަށް އެދި އީމެއިލްކުރުމުން، މުޙައްމަދު ާޝޔާން ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މާލެ އޮފީހުގެ މަޤާމަކަށް  

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތަކާއެކު "ޓްރާންސްފަރ" ކުރުމަށްފަހު،    01އިން ފެށިގެން    2022މާރިޗު    26

ގައި މުޙައްމަދު ާޝޔާން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ ލިޔުން ދީފައިވާކަމަށާއި، އެ ލިޔުމުގައި މުޙައްމަދު    2022ޖޫން    09

ާޝޔާން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮބޭަޝން ފުރިހަމަނުކުރެވުންކަމަށާއި، ޕްރޮބޭަޝން 

ބަލާ  ނުކުރެވުނުކަމަށް  މަސައްކަތްތައް  ފުރިހަމަ  ޙަވާލުކުރެވޭ  ނުނިކުތުމާއި،  މަސައްކަތަށް  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިސް  ފައިވަނީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ނޯޓިސް   14، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއިވަގުތަށް ނުނިންމުމުންކަމަށް

ގެ ތެރޭގައިކަމަށާއި، މުޙައްމަދު ާޝޔާން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެ  ނުދީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތު

މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ފަހުން، މުޙައްމަދު ާޝޔާންގެ ވަޒީފާ ދާއިމީ ވެއްޖެކަމަށް ބެލެވިދާނެފަދަ ޙާލަތެއްގައިކަމަށްވާތީ، 

ޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތިކަމަށް މުޙައްމަދު ާޝޔާން، ސްވިލްސޯލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ވަ

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި، މުޙައްމަދު ާޝޔާން  

މަާޤމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި، މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ހުރި މަާޤމަށް ނުވަތަ އެ މަާޤމާ އެއް ފެންވަރުގެ އެހެން  

ާޝޔާން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރެވޭ ދުވަހާ ހަމައަށް މުސާރަ އާއި 

  2022ޕްޓެންބަރު  ސެ  11އިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް އެދި ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  

 

 

 

 

 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
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 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ޒުހައިރުގެ ރައުޔު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  (ތުލުސްދޫ.  ކ/    ސެޓާން)މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ާޝޔާން   .1

މައްސަލަ    )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  (A100792:  ނަންބަރު  ކާޑު

އިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޓްރަހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ  

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ  ލިމިޓެޑު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް    ،ނަޒަރުކުރުމުން

ގައި އެސިސްޓަންޓް އޮފީސް މެނޭޖަރެއްގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ  ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  

ގޮތުގައި   މުސާރައިގެ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރި  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  އައި  އާއި  ރ  -/8000އަދާކުރަމުން  ރުފިޔާ(  )އަށްހާސް 

  15ރ )ހަތަރު ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިބެމުން އައި ކަމަށާއި، އެފަރާތަކީ  -/4500އި  އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގަ

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި ޕްރޮޖެކްޓް އެސިސްޓެންޓެއްގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ    2020ނޮވެމްބަރު  

އެގޮތުން   ފަރާތެއްކަމަށާއި،  އައި  ދު  2022މާރިޗު    10އަދާކުރަމުން  އެދި  ވަނަ  ވަކިވުމަށް  ވަޒީފާއިން  ވަހު 

އެހެނިހެން   އިތުރުން  ނުދެވުމުގެ  އަޅާލުން  ނުދެވުމާއި،  ވަގުތު  އާއިލާއަށް  ސަބަބަކީ  އީމެއިލްކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، 

)ދޭއް(    02މަށާއި، އެ އީމެއިލްއަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭކަމަށާއި، އެ އީމެއިލް ކުރިތާ  ގުޅިގެންކަމައްސަލަތަކާ  

ސް ފަހުން ފޯނު ކޯލެއް އައި ކަމަށާއި، އެ ކޯލުގައި ތިބީ ކުންފުނީގެ މާލެ އޮފީހުގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު ޙުސައިން ދުވަ

ސިމާދު އާއި އޮފީސް މެނޭޖަރު ރިފާސާ ފާއިޒު ކަމަށާއި، އޮފީހުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކެނޑެން  

ސު  ފަރާތުން  ދެ  އެ  ގުޅިގެން  ސަބަބާ  އައުމާމެދު  ބޭނުންވާ  މަާޤމަކަށް  އޮފީހުގެ  މާލެ  އެއަށްފަހު  ވާލުކުރިކަމަށާއި، 

ސުވާލުކުރުމުން އެފަދަ މަާޤމެއް ަޤބޫލުކުރާނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި، އެފަދަ މަާޤމެއް  

މާރިޗު   23ށަހެޅުމެއް ލިބިފައިނުވާތީ  ހަމަޖައްސައިދެވޭތޯ ބަލާނެކަމަށް ބުނުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ހު



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

24 ގެ 4 ޞަފްޙާ       
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
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ޔަީޤންކަމަށާއި،    2022 ލިބޭނެކަން  މަާޤމެއް  އޮފީހުން  މާލެ  ގުޅުމުން  ފާއިޒަށް  ރިފާސާ  މެނޭޖަރު  އޮފީސް  ގައި 

  2022މާރިޗު    26ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އެއަށްފަހު  

ފެ ޕްރޮބޭަޝން    01ށިގެން  އިން  މަސްދުވަހުގެ  އެމްޕްލޮއިމަންޓްއެއް  މުއްދަތަ)އެކެއް(  އޮފް  ލެޓަރ  އޮތް  ކާއެކު 

ލިބުނުކަމަށާއި، އެ ސިޓީގައި ބުނާ ގޮތުންނަމަ އެއީ "ޖޮބް ޓްރާންސްފަރ" އެއްކަމަށާއި، އެ ލިޔުން ލިބުނު ދުވަހު 

މާރިޗު އާ ހަމައަށް ހާޒިރީ ހަދާފައިވާތީ،    10ސާރަ ލިބުނުއިރު  އޭގައި ސޮއިކޮށް ފޮނުވާފައިވާނެކަމަށާއި، މާރިޗު މަހުގެ މު 

ރިފާސާ ފާއިޒަށް މެސެޖަކުން އެކަން އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި، އޭގެ ޖަވާބުގައި އެފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޖޮބް ޓްރާންސްފަރ  

ށާއި، އޭގެ ފަހުން އެޕްރީލް މަހުގެ  ހެދީ ކަނޑާނުލައި އަދި އަލުން ވަޒީފާއަށް ނެގުމުގެ މަރުޙަލާތައް ކަޑައްތުކުރުމަށްކަމަ

މުސާރަ ލިބުނީ ޕްރޮބޭަޝން މިންގަނޑުންކަމަށާއި، ލެޓަރ އޮފް އެމްޕޮއިންޓްމަންޓުގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން ޕްރޮބޭަޝން 

އަށް އެ މުއްދަތު ހަމަވާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް   2022އެޕްރީލް    26)އެކެއް( މަސް ދުވަސްކަމަށްވާތީ،    01މުއްދަތަކީ  

ގައި ޙުސައިން ސިމާދުއަށް ވައިބަރއިން    2022ޖޫން    03ގެ މުސާރަވެސް ޕްރޮބޭަޝން މިންގަނޑުން ލިބުމުން  މޭ މަހު

ޙުސައިން   ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި،  ނޫންކަމަށް  ކަމެއް  ބަލައިގަނެވޭނެ  މިއީ  ފޮނުވައި،  ސްކްރީންޮޝޓެއް  މުސާރައިގެ 

ވަނަ    2022ޖޫން    05ވެސް އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނުވާތީ  ގަޑިއިރު ފަހުން  36ސިމާދުގެ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރުކުރާތާ  

ފަހުން  އިނުމުން  ބައްދަލުވުމެއްގައި  އެފަރާތް  ގުޅުމުން  ފަރާތުން ސިމާދުއަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހެނދުނު  ދުވަހުގެ 

ނިމުމުންވެ މުއްދަތު  ޕްރޮބޭަޝންގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅުމުން  ސިމާދު  އަދި  ސް  ގުޅާފައިވާކަމަށާއި، 

ކަން  ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި،  ނޫންކަމަށް  ގޮތެއް  ވާނެ  ވެގެން  އެކަން  އެއީ  ދީފައިވާތީ،  މުސާރަ  ޕްރޮބޭަޝންގެ 

 ފަހުން ގުޅާލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގާތުގައި ސިމާދު ބުނިކަމަށާއި،  ލާލުމަށްފަހުހިނގާފައިވާގޮތް ބަ

މިގޮތަށް މުސާރަ ދީފައިވާތީ އާއި، އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޖަވާބެއް ނުލިބެނީސް އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުނިކުތުމަށް 

  18:09ގަސްތުކޮށް އެދުވަހު ހަވާލުކުރި މަސައްކަތަށް އިޖާބަދީފައި ނުވާނެކަމަށާއި، މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން އެދުވަހުގެ  

ފީހަށް ޙާިޟރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި އެ ދުވަސް ޖަހާފައިވާކަމަށާއި، ޖެހިގެން އައި ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮ

މެންދުރު   އެދުވަހުގެ  ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،  ޖަވާބެއް  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ސިމާދުގެ  ހާއިރު ކަން  11:45ދުވަހުވެސް 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

24 ގެ 5 ޞަފްޙާ       
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
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މުވައްޒަފަކު ނެތްކަމަށާއި، އެތަނުގައި އިނދެ    އޮފީހަށް ގޮސްފައިވާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެވަގުތު އޮފީހުގައި އެއްވެސް

ވަރަކަށް މިނެޓްފަހުން ގުޅާނެކަމަށްބުނެ މެސެޖް ލިބުނުކަމަށާއި، ސިމާދު އާއި ރިފާސާ އާއި    20ސިމާދުއަށް ގުޅުމުން  

ޕްރޮބޭަޝން   ސުވާލުކުރުމުން،  ބެހޭގޮތުން  ގޮތާ  އުޅޭ  ވެގެން  ގުޅާފައި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެފަރާތް 

ގައި އޮފީހަށް   2022ޖޫން    05މިފައިވާކަމަށާއި، ލިބުނު މުސާރައާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށް ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި،  ނި

ނުނިކުތީ އެކަމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެންކަމަށް ބުނުމުން، މިހާރު ތިއީ ސުލޫކީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލިދާނެކަމަށް 

ނަމަވެސް ބުނިކަމަށާއި،  ފާއިޒް  އޮފީހަށް   2022ޖޫން    05  ރިފާސާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހަކީ  ވަނަ 

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެޅިފައިކަމަށް  ފިޔަވަޅު  އެއޮތީ  ނިންމާފައިވާތީ،  ގޮތުގައި  ދުވަހެއްގެ  ޙާޟިރުނުވާ 

އިވެލުއޭަޝނަށް ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިންމާލަމުން  ކޯލު  ފޯނު  އެއްޗެއް ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި،  ދޭންޖެހޭ  ފަހު 

ގައި ރިފާސާ ފާއިޒް    16:32ދޭނެކަމަށާއި، ނުދީ ނުހުންނާނެކަމަށް ޙުސައިން ސިމާދު ބުނިކަމަށާއި، އެދުވަހުގެ ހަވީރު  

ވައިބަރ ގްރޫޕުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހަށް ޙާިޟރުވާނަންތޯ ސުވާލުކުރުމުން، އިއްޔެ މަސައްކަތަށް ހާޒިރުނުވި 

ވަ ނުކުންނާނެކަމަށް ސަބަބު  މަސައްކަތަށް  މާދަމާ  ދެކޭކަމަށާއި،  ބަޔާންކޮށްދެވިއްޖެކަމަށް  ސާފުކޮށް  ރަށް 

ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި، މިއަދުވެސް ކޮންފަރެންސް ކޯލް ހިނގި ވަގުތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިނީ އޮފީހުގައިކަމަށް  

ފަހުން   އޭގެ  މަސައްކަތްތައް   2022ޖޫން    12އަދި    2022ޖޫން    11ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި،  ކުރަންހުރި  ގައި 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    17:13ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު    2022ޖޫން    09ހަވާލުކުރުމަށްފަހު،  

ފާއިޒް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވައިބަރއިން ފޮނުވިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެ ޅި  ވަކިކުރިކަމުގެ ލިޔުން ރިފާސާ 

ދުވަހުގެ   ހޮނިހިރު  އޮފީސް ސާމާނުތައް  ދީފައިވާ  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ގެނައުމަށް    14:00ފަރާތަށް  އޮފީހަށް  ގައި 

އެންގިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި  

ފުރިހަމަނުކުރެވުންކަމަށާއި، ޕްރޮބޭަޝން ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނުކަމަށް ބަލާފައިވަނީ ނޯޓިސް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮބޭަޝން  

ދިނުމަކާނުލައި މަސައްކަތަށް ނުނިކުތުމާއި، ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ވަގުތަށް ނުނިންމުމުންކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތުގެ    ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ނޯޓިސް ނުދީ  14ާޤނޫނުގެ  



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

24 ގެ 6 ޞަފްޙާ       
 

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

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

 

ތެރޭގައިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ފަހުން ކަމަށާއި،  

، އެހެންކަމުން ނޯޓިހެއް ނުދީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ދާއިމީ ވެއްޖެކަމަށް ބެލެވިދާނެފަދަ ޙާލަތެއްގައިކަމަށާއި

ވަޒީފާއަށް  ކުންފުނީގެ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިނުކުރެވޭނެކަމަށާއި،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އައުމަށްފަހު އެ ދުވަސް ފިޔަވައި އިތުރު ދުވަހަކު ވަޒީފާއަށް ޙާިޟރުނުވެ ހުރި ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި، އެ ދުވަހު  

އެކަމުގައި    ވަޒީފާއަށް ބަލާނަމަ،  ކުންފުނިން  މައްސަލައެއްކަމަށް  އަޚްލާީޤ  ނުވަތަ  ސުލޫކީ  އެއީ  ޙާިޟރުނުވުން 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށްކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކުންފުނިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ    19ޢަމަލުކުރަންވާނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  އެފަދައިން ނޫންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހު

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  21

ނުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ   .2

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    27

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެއްވެސް  

، ނަޭޞޙަތްތެރިވުމެއްނެތި، ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ އާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން އިންޒާރެއް ދިނުމެއްނެތި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަލަހައްޓަންޖެހިފައިވާ ޢާއިލާއަށް ނުހަނު ގިނަ ގެއްލުން  

އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން މި ކުރިމަތިވެފައިވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ

މުއްދަތުގެ މުސާރަ ނަގައިދިނުމަށާއި، ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ފާއިތުވިމައްސަލަ ނިންމުމާ ހިސާބަށް  

 އިދިނުމަށެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، އެކަމުގެ އިންސާފުވެރި އެކަށީގެންވާ މާލީ ބަދަލެއް ނަގަ

މި މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަކީލު، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ   2.1

ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ާޝޔާން އަމިއްލައަށްކަމަށްވާތީ، 

ރަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ކަންކަން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، އާއި، މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދޭގޮތް އިތު

ނޫންކަމަށް  ހަމައަކުން  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
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 އިތުރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް ކަނޑައެޅުމާއެކު، ވަޒީފާ އިއާދަކުރުމަށާއި، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދޭތީ، އެކަންކަން 

އެދިފައެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް އެދިފައިވަނީ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ކަމަށްވާތީ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ދެވިގެންދާނެތީ،  ފުރުަޞތު  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އެކަމަށް  އާއި، 

ސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އެފަރާތުން އެދޭގޮތަށް އުނި އިތުރު ގެނައުމުގެ ފުރުަޞތު ޓްރައިބިއުނަލުން  ފަރާތަށް މައް

ފޯމުގައި   އިްޞލާޙުކޮށްފައިވާ  އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  ދީފައިވާނެއެވެ. 

ވަކިކޮށްފައި ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޚިލާފަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނީ 

އަނބުރާ  މަާޤމަށް  ހުރި  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއާ އެއް ފެންވަރުގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ވަޒީ ހޯދުމަށާއި،ފަރާތް  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  ލިބެންޖެހޭ  މުއްދަތުގައި  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަކި    ފާއިން  ވަޒީފާއިން 

ކުރެވުނުއިރު ލިބެމުންދިޔަ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން  

ހޯދުމަށާއި،   ހަމައަށް  ދުވަހާ  ވަޒީފާދޭ  އަލުން  މުސާރަ  ފެށިގެން  މުއްދަތުގެ  ފާއިތުވި  ނުނެރި  ވަޒީފާއަށް 

ލިބިގަތުމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  

 ކިބައިން ލިބިގަތުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށެވެ.  

ހުށަހެޅި    2.2 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ފޯމުގައި  އިްޞލާޙުކޮށްފައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފަރާތުން 

ލިބިގަތުމަށް   މުސާރަ  މުއްދަތުގެ  ފާއިތުވި  ނުނެރި  ވަޒީފާއަށް  ދިނުމަށާއި،  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  ފަރާތަށް 

އިްޞލާޙުކުރުމަށް އެދުނުއިރު ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފައިވީނަމަވެސް، މިކަންކަމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޯމު  އެދި

އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ނުކުތާތަކެއްކަމަށް ނުވާތީ އާއި، އެ ނުކުތާތައް 

 ފަރާތަށް ދީފައިނުވާތީ، މި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން މި މައްސަލައިގެ ޝަކުވާއަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާެބހޭ    ސްވިމްސޯލް .3

' ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން، މައްސަލަ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާުބ ހުށަހަޅާ ފޯމު



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
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ގައި، އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ނުދީ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދުނުކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން  2022މާރިޗު  10ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ސިމާ ޙުސައިން  ޑިރެކްޓަރު  ދާއި، އޮފީސް މެނޭޖަރު ރިފާސާ ފާއިޒް، މައްސަލަ  މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގް 

ދިނީ ކީއްވެތޯ އަހާފައިވާނެކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން މައްސަލަ    ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅައި، ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން އިސްތިއުފާ

ގައި ޖޮްބ އިންޓަވިއުއެއްކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ    2022މާރިޗު    15ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ ބޭނުންކަމުގައި ުބނުމުން،  

މުން، ހަމަ އެދުވަހު އޭގައި ސޮއިކޮށް  ގައި ލެޓަރ އޮފް އެމްޕްލޮއިމަންޓް ލިުބ  2022މަރިޗު    26ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދަޢުވާގައި  

  07ވައިަބރ ކޮށްފައިވާނެކަމަށް ުބނެފައިވީނަމަވެސް، އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވަނީ  

ދަޢުވާގައި    2022އެޕްރީލް   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  މުސާރައާމެދު   2022ޖޫން    03ގައި  އޭނާގެ    ގައި 

ގައި، އޮފީސް މެނޭޖަރު    2022ޖޫން    04ވީ އިރުވެސް ޖަވާެބއް ނުލިޭބކަމަށް ުބނާއިރު،    2022ޖޫން    05ޝަކުވާކޮށް،  

 ރިފާސާ ފާއިޒު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވައިަބރއިން ޖަވާުބދީފައިވާނީ އަންނަނިވިގޮތަށް ކަމަށާއި، 

“It’s in the evaluation process like I already explained” 

ކަމަށް ޖަވާުބދީފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ    ”unacceptable“އަދި މިހެން ރިފާސާ ލިޔުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

  06އަދި    2022ޖޫން    05ގައިކަމަށް ުބނާއިރު،    2022ޖޫން    05ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނުދަނީ ހަމައެކަނި  

ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުވެފައިނުވާކަމަށާއި، ދެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ގައިވެސް މައްސަލަ ހު  2022ޖޫން  

ގެ ރޭގަނޑު ރިފާސާ ފާއިޒު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅުމުންކަމަށާއި، މައްސަލަ   2022ޖޫން    06ޚަަބރެއް ލިިބފައިވަނީ  

 ޤަޫބލުކުރަން އުދަނގޫކަމަށް ުބނާއިރު، އަސްލު އޭރު އިވެލުއޭޝަން  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޖަވާުބގައި އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ދާކަމަށް

ކުރިއަށް ދަނީކަމަށާއި، ރިފާސާ ފާއިޒުގެ ފަރާތުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕްރޮބޭޝަންގެ ރިވިއު އީމެއިލް، ޑިރެކްޓަރ 

ފޮނުވާފައިވަނީ   ފަރާތުން  2022މޭ    23ސިމާދުއަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތު ގައިކަމަށާއި،  ޕްރޮބޭޝަން  އެފަރާތުގެ   

)އެކެއް( މަސް ދުވަހު ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެފައިވާތީ، ވަޒީފާ ދާއިމީވެފައިވާކަމަށް    01ހަމަވިފަހުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނާންގައި  

  09ވަނިސް  )އެކެއް( މަސްދުވަސް ފާއިތު ނު  01ުބނާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 'ޓާމިނޭޝަން ލެޓަރ' ފޮނުވާފައިވަނީ  

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޭބންކް އެކައުންޓަށް ޖޫން މަހުގެ މުސާރަ   2022ޖޫން    21ގައިކަމަށާއި،    2022ޖޫން  



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

24 ގެ 9 ޞަފްޙާ       
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ދުވަހަށްވާ ފައިސާ އާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ަބދަލުގައި،    13.5އާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ  

 ވަހަށް ލިެބންޖެހޭ މުސާރަވެސް ޖަމާކޮށްފައިވާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. )އެކެއް( މަސްދު 01

ަޤނޫނާ އެއްގޮތަށްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  .4

 ވައިދެއްވުމަށެވެ. ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި މައްސަލަ ނިންމަ

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

  02މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ފުރުަޞތުގައި

ނަމަވެސް، ހެކިވެރިންގެ ކިބައިން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވީ  ފަރާތެއް ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި  )ދޭއް(

މައްސަލައި ހިމެނެނީ،  ތެރޭގައި  ދެފަރާކަންކަމުގެ  ކަންކަމާއި،  ނެތް  ގުޅުން  މަޢުޫޟޢާ  ޚުޫޞމާތް ގެ  ދެމެދުގައި  ތުގެ 

ލިޔެކިޔުމުން ކަންކަމާއި،  މި    ހުރިފެންނަން    އުފެދިފައިނުވާ  ކަމަށްވާތީ،  ހެކިން    02ކަންކަން  ޝަފަހީ  )ދޭއް( 

 ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމާފައިވާނެއެވެ. 

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

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

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

  27އްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެ

އޮތުމުން ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ާޝޔަން  ،ވަނަ  ވަޒީފާއިން    މުޙައްމަދު  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ޑިވްސް  މޯލް  ސްވިމްސޯލްވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކުރުމަށް ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  .7

ދީފައިވާ ވަކިކުރެވުނު ސަބަބެއްގެ    ފަރާތުން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި  އެ  ބަލާއިރު،  ލިޔުމަށް 

 ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

24 ގެ  10 ޞަފްޙާ      
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“Further to our meeting of 5th & 6th June 2022; We regret to inform that your probation was 

not successful due to the following reasons; 

1- Being absent to work without notice 

2- Completion of tasks assigned on timely manner” 

 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި HC-A/280/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު މިފަދައިންކަން އެނގެން އޮންނައިރު، 

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

ވަކިކުރުމާގުޅިގެން ހުށަހެ   ، ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޢަލީ  ވަޒީފާއިން    ، ޅުމުންޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

ފަ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މެރިން  ޕްރިސިޝަން  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ފޮނުވި  ރާތުން  ވަކިކުރުމަށް 

ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި އެސަބަބުތަކަށް  ވަޒީފާއި   ، ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  ލިއުމުގައި  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުކަމަށް  ވަކިކުރި  ން 

ހުށަހަޅައި ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ގެއްލިގެން  ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޙައްޤުތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ  އެސަބަބުތަކަށް 

 ، ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު    ،  ޖެހޭނީމިމައްސަލާގައިވެސް ބަލަން   ، އެހެންކަމުން

 "…  ، އަދި އޮތްނަމަ އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯކަމާއި  ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެސަބަބު އޮތްތޯއާއި ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ގުޮތގައި   ަމްއސަަލެއްއަގިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަސަބުބގެ  ުހށެަހޅޭ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވތީ، ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގން  މިފަަދިއްނ 

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ބަަލްނޖޭެހީނ ަވޒާީފިއން ަވިކޮކށޭްދ ިޗުޓަގއި ބާަޔްނޮކށަްފިއވާ ސަަބބްަށަކާމިއ، 

ރައްދުވި ވަކިކޮށްފައިވަނީ    މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  މި ފަރާތުގެ  ބަލާހިނދު،  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  މުއްދަތުގައިތޯ  ޕްރޮބޭަޝންގެ 

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

 ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ށްކަމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަ

 ’S/LOE/20-011 ‘Letter of Employmentސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު    7.1

ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމުން  ފުރަތަމަ  ލިޔުމަށް  ޕްރޮޖެކްޓް    އެންމެ  މަޤާމަކީ  ހޮވިފައިވާ  ވަޒީފާއަށް 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

24 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
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ކަމާއި، މުސާރަ ހިނގާނީ    2020ނޮވެންބަރު    04ތާރީޚަކީ    ށާއެސިސްޓެންޓެއްގެ މަޤާމުކަމާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފަ

)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ    03ވަޒީފާއަށް "ރިޕޯޓް" ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންކަމާއި، ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި  

ނޮވެންބަރު   07އްދަތެއް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާއި، މި ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  މު

 ގައިކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  2020

ނަންބަރު    7.2 ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  (        2021ފެބުރުވަރީ    24)  S/JPL/21-002ސްވިމްސޯލް 

‘Job Permanent Letter’    ީ15ލިޔުމަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނަގާފައިވާ ތާރީޚަކ  

އާ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    2021ފެބުރުވަރީ    12ކަމާއި، އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން    2020ނޮވެންބަރު  

ފެންވަ  މަސައްކަތުގެ  ބެލުމަށްފަހު،  ފެންވަރު  ޕްރޮބޭަޝންމަސައްކަތުގެ  ފެންނާތީ،  ރަނގަޅުކަމަށް  މުއްދަތު   ގެރު 

އިން    2021ޖަނަވަރީ    26ކުރުކޮށްލުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޕްރޮޖެކްޓް އެސިސްޓެންޓެއްގެ މަާޤމަށް  

ކުންފުނިން  ފެށިގެން ހަމަޖެހިފައިވާކަމާއި، ވަޒީފާ ދާއިމީވެފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  

 އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އީމެއިލްއެއްކޮށް،   2022މާރިޗު    10އޭގެ ފަހުން    7.3

ވަގުތާ އަޅާލުން ޢާއިލާއަށް  ވަކިވާން އި،  ވަޒީފާއިން  އަމިއްލައަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބޭނުންވާތީ،    ދޭން 

 ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ    ފަރާތުންގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި    އެދުމާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އަމިއްލައަށް    7.4

ފަރާތާ އެނގެން    ހުށަހެޅި  ބަހުން  ދެފަރާތުގެ  އަދާކުރެވޭނެ  ވާހަކަދައްކާފައިވާކަން  ވަޒީފާ  މާލޭގައި  އޮންނަކަމާއި، 

އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ މާލެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަން ނުކުތުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް  

ހު މައްސަލަ  ކުންފުނިން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ށަހެޅި މައްސަލަ 

ކޮށްފައިވާ އީމެއިލްތަކެއް މި މައްސަލަގައި މައްސަލަ    ގުޅޭ ކަންކަން މަްޝވަރާކުރުމަށްފަރާތުގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާ  

ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،   ފަރާތުން  ފާއިޒަށް   2022މާރިޗު    13ރައްދުވި  ރިފާސާ  ފަރާތަކުން  ކިޔާ  ވެރެނާ  ގައި 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

24 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
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ޒް ލީވްއަށްދާ މުއްދަތުގައި ރިފާސާ ފާއިޒް ކުރާ މަސައްކަތްތައް އަދާކުރުމަށް  ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި، ރިފާސާ ފާއި

އި، ފްލޯރިއަންގެ ޚިޔާލަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މި މަސައްކަތް ށާއެހެން މުވައްޒަފެއް ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންވާކަމަ

މިވަގުތުވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބަކީ  އަދާކުރަމުންދާ    ހަވާލުކުރުންކަމަށާއި،  ވަޒީފާ  ކުންފުނީގައި 

ފަރާތަކަށްވެފައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްވެސް ވަޒީފާއެއް ބޭނުންވެފައި ހުންނާނެތީކަމަށާއި، ސައިޓުގައި މަސައްކަތް  

ށް  ނުކުރިނަމަވެސް، މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނަމަ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވެދާނެކަމަ

ފައިވާ  ފޮނުވާކިޔާ ފަރާތަކަށް    ވުލްފްގެންގް ގައި ރިފާސާ ފާއިޒުގެ ފަރާތުން    2022މާރިޗު    15ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

މަޝްވަރާތައް   ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްކުރުމާ  އޮފީހުގައި  މާލެ  ފަރާތާއެކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އީމެއިލްގައި، 

   ވުލްފްގެންގް ވަނަ ދުވަހު ރިފާސާ ފާއިޒުގެ ފަރާތުން  2022މާރިޗު    20ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ކުރެވެމުންދާކަމަށް  

 ކިޔާ ފަރާތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި، 

“Me and Simad had in-person interview with Shayan yesterday and have good impression 

on him.” 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ  ނެގުމުގެ  މިފަދައިން  ވަޒީފާއަށް  އަލުން  ވަކިވެ،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މާއި، 

ބަދަލުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެހެން ވަޒީފާއަކަށް "ޓްރާންސްފަރ" ކުރުން މާ ރަނގަޅުވާނެކަމަށް މައްސަލަ  

މަސް    03މަސް ދުވަހާއި،    01ފަހު  ހުށަހެޅި ފަރާތް ކައިރީގައި ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި، "ޓްރާންސްފަރ" ކުރުމަށް

ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް "ޕްރޮބޭަޝން" ގައި ބަހައްޓާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ވަޒީފާ   ކަމަށާއި،  ވަޒީފާ  މެނޭޖަރެއްގެ  އޮފީސް  އެސިސްޓެންޓް  ވަޒީފާއަކީ  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ކަމަށާއި، މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް ހިމެނޭގޮތުން   2022މާރިޗު    25ރަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަކީ  އަދާކު

ހަމަޖެހިފައިވާކަމަ-/12,500ޖުމްލަ   ދިނުމަށް  ރުފިޔާ(  ސަތޭކަ  ފަސް  )ބާރަހާސް  ގުޅިގެން ށާރ  މިކަންކަމާ    އި، 

ބޭނު ފާހަގަކުރަން  އެކަވުލްފްގެންގް  އޮތްނަމަ  ކަމެއް  ފަރާތަށް ންވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފާހަގަކުރުމަށާއި،  މެއް 

ހުށަހެޅުމާމެދު   ފަރާތް   ވުލްފްގެންގްގެ ހުށަހަޅާފައިވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަާޤމަށް  އެ  ނެތްނަމަ،  މައްސަލައެއް 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

24 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
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ނުވާފައިވާ  ރިފާސާ ފާއިޒު ފޮހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންކަން ރިފާސާ ފާއިޒު ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތުގެ  ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ގައި ވުލްފްގެންގް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި މައްއީމެއިލްގެ ޖަވާބު

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން)އެކެއް( މަސް ދުވަސް ހަމަޖައްސަން  01ގޮތުގައި 

ނަންބަރު    7.5 ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ލިޔުމަށް   ’S/LOE/22-001  ‘Job Transferސްވިމްސޯލް 

ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެސިސްޓެންޓް އޮފީސް މެނޭޖަރެއްގެ މަާޤމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާއި، ޕްރޮބޭަޝން  

މާރިޗު   26އިވާކަމާއި، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚަކީ  ފަ ކަނޑައަޅާ)އެކެއް( މަސް ދުވަސް    01މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި  

ޖުމްލަ    2022 ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  އާއި  މުސާރަ  ރުފިޔާ( -/12,500ކަމާއި،  ފަސް ސަތޭކަ  )ބާރަހާސް  ރ 

ރައްދުވި    ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމާއި، އެ ސިޓީގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކަށް މައްސަލަ

ކަމާއި، އެ ލިޔުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   2022އެޕްރީލް    07ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  

ގައިކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،   2022އެޕްރީލް    07ރިފާސާ ފާއިޒު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވަނީ  

އެދުވަހު   ފަރާތަށް  ޖަހާފައި  ”transfer“ހަމަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމެއް  ވާ 

އެޕްރީލް  07ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ 

މި ތާރީޚުން ފެށިގެންކަމާއި، ކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ    2022

 ގައިކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  2022މޭ  07އެހެންކަމުން ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތު ހަމަވާނީ 

ހުސައިން ސިމާދުއަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ،ގައި ރިފާސާ ފާއިޒު  2022މޭ    23  7.6

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ މާލެ އޮފީހާ ގުޅުނުކަމަށާއި،    2022މާރިޗު    26

ގައި   2022މޭ    05މުން  ގައިކަމަށާއި، އެހެންކަ  2022އެޕްރީލް    06ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަން ފަށާފައިވަނީ  ފަރާތް  

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ   2022އެޕްރީލް    26މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތު ހަމަވާނެކަމަށާއި،  

އެއީ   ކަމަށާއި،  ފެންނަ  ދޭން  ކުރިއެރުން  މުސާރައިގެ  ފަރާތަށް  ފަސްސަތޭކަ( -/12,500ހުށަހެޅި  )ބާރަހާސް  ރ 

ސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަށްކަމަށާއި، އެކަމާ މަްޝވަރާކުރުމަށް އެދިފައިވާކަން  ރ )ފަނަރަހާ-/15,500ރުފިޔާއިން،  



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

24 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
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އޮންނަކަމާއި،   މުއްދަތު    2022އެނގެން  ޕްރޮބޭަޝން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަހު  މޭ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް، ޕްރޮބޭަޝންގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުސާރަ ދީފައިވާކަމަށް މަ

ބުނެފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ހަމަޖައްސާފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވަނީ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ޕްރޮބޭަޝން  

އްދަތުގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދެމުން ގެންދިޔަ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  މު

ސިޓީއަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ    ’Job Transfer‘މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ވަންސް" ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ޕްރޮބޭަޝން ނިމުމުން  ގޮތުގައި ލިބޭ މުސާރަ އާއި، "ފިކްސްޑް އެލަ

ބަދަލެއް   އޮންނަކަމާއި، ނަމަވެސް އެފަދަ  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ބަދަލުގެނެވިދާނެކަމަށް  ރިވިޔުކުރުމަށްފަހު 

ހުށަހެޅި  މައްސަލައިގައި  މި  އަންގާފައިވާކަން  އެކަން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށް ގެނެވި،  ފައިވާ 

 ބެލުމުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްދީފައިވާ ޗިޓުގައި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ތާރީޚެއްގެ ގޮތުގައި   7.7

ޓްރައިބިއު  2022ޖޫން    08 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ  ޖަހާފައިވީނަމަވެސް،  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ނަލަށް 

ގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   2022ޖޫން    09ފޯމުގައި އެފަރާތަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ ލިޔުން ލިބިފައިވަނީ  

އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ  

ޖޫން    09މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާނީ    ' ޓާމިނޭަޝން ލެޓަރ'ފޯމުގައިވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

ވަޒީފާއިން    2022 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ގައިކަމަށް 

ފަހުން،  )އެކެއް( މަސް ދުވަސް ފާއިތުވި    01ނޑައަޅާފައިވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ކަ

  ވަނަ   14  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  ގައިކަން  2022ޖޫން    09

 ގައި،( ހ) މާއްދާގެ
 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

24 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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  އެއްބަސްވުމުގައި   ވަޒީފާގެ   މުއްދަތެއް   ދިގުނޫން   މަސްދުވަހަށްވުރެ (  ތިނެއް )   3  މުއްދަތުކަމުގައި   ވަގުތީ   ގެންގުޅޭ   ވަޒީފާގައި   ވަގުތީގޮތުން "  

 ." ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ 
 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އެހެން މަާޤމަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ "ޖޮބް   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  މިފަދައިން

ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި، ދެފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލުގައި ދައްކާފައިވާ    ގޮތުގައިކަންޓްރާންސްފަރ" އެއްގެ  

ބެލުމުންވާހަކަތަކަ ޢާންމުގޮތެއްގައި މުވަ  ށް  އޮންނަކަމާއި،  އިޖުރާޢަތްތަކުގެ  އެނގެން  ވަޒީފާއަށް ނެގުމުގެ  އްޒަފަކު 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ވަޒީފާއަށް އިޢުލާންކުރުމާއި، އިޢުލާންކުރާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރުމާއި،  

މުގެ އުޫޞލުން  ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުވަޒީފާއަށް  

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނަގާފައިނުވާކަން އެނގެން  

ހުށަހެޅި    7.8 މައްސަލަ  ޗިޓުގައި  ވަކިކޮށްދީފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މަށް  މަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާކަފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރު

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް  

ާޤނޫނު  އެ ޗިޓުގައި  ،  ލަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއިލިޔުމެއް މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަ

ޖޫން    11ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ނޯޓިސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި    25)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު  

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ    2022ޖޫން    10ގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ދޭނެކަމަށާއި،    2022ޖުލައި    10އިން    2022

ށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮ

ގެ މުއްދަތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މުސާރަ ސްލިޕަށް ބެލުމުން،   2022ޖޫން    25އިން ފެށިގެން    2022މޭ    26

ރ )ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ރުފިޔާ،  -/5769.23"ޓާމިނޭަޝން އެޖަސްޓްމަންޓް" ގެ ގޮތުގައި  

އޮންނަކަމާއި،  ދީފައިވާކަންތޭވިސް ލާރި(   މައްސަލައިގައި އެނގެން  ބެލުމުން  މި  ލިޔެކިޔުންތަކަށް   ހުށަހެޅިފައިވާ 

 ވާކަންމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޯޓިސްގެ ބަދަލުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައި

 ނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

24 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
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ދާ މުވައްޒަފެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ދެ ހާލަތެއްގައިކަމާއި،  ން ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދަށު  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .8

ވަކިކުރާ   ވަޒީފާއިން  ނުދީ  ނޯޓިސް  ހާލަތާއި،  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަށްފަހު  ނޯޓިސް  އެނގެން  އެއީ  ހާލަތްކަން 

 ަޤިޟއްޔާގައި: HC-A/77/2013 އޮންނަކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު

ހެިމޭނ ުމވްައަޒަފުކ، ޯނޓިހްެއ ިދނަުމާކ ނުލިައ ަވީޒފިާއްނ ަވިކކުރޭެވނީ ހަމެައަކިނ    "... ަވީޒފާއެާބޭހ ާޤޫނަންށ ަބލާއުިރ، އެޤޫާނުނެގ ތަަރހިައގެ ތޭެރގިައ 

 ެއނޭގކަމިާއ، ..."                     ަވނަ މާއާްދގިައ ަބާޔްނޮކްށފިައާވ  ާޙަލުތގިައ އެމާއާްދގިައ ަބާޔްނޮކްށފިައވާ ޮގތުގަެމިތްނަކްނ   23ާޤޫނުނެގ    ަވީޒފާއެާބޭހ 

 ާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއ

"  ަވިކުކުރްނ  ނަުލިއ  ިދުނަމާކިއ  ޯނޓެިހްއ"   ާމއާްދ  ަވަނ   23  ެގ(  ާޤޫނުނ  ވަޒާީފާއބޭެހ)   2/ 2008  ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  8.1

  ުފރަިހަމެވެގްނަކަމްށ  ަޝުރެޠްއ  ެދ  ަވިކުކެރޭވީނ  ަވޒާީފއްިނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެނިތ  ިދނެުމްއ  ނިޯޓްސ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ިމ

ަޤިޟްއާޔ އިަދ ެއޫންނ ވެސް   HC-A/208/2010އިަދ  HC-A/24/2010 ަންނބުަރ ަހިއޯކުޓެގ ިދވިެހާރްއޭޖެގ

 ( ަޝުރަޠީކ  ދެ  ެއ  ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކާމިއ،  ަހިއޯކުޓްނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަމްއސަަލަތުކަގިއ  (  1ަވޒާީފާއބޭެހ 

( ަވޒާީފަގިއ އިތަުރްށ ބެެހއުްޓަމީކ ެއކީަށެގްނާވ ހަަމަތަކށް ބާަލިއުރ،  2ަމަސްއަކުތެގ ައޚާްލުޤ ެއކީަށެގނުްނުވްނ އިަދ ) 

 ްއަކަމްށ ަވޒީފާ ޭދ ަފާރަތްށ ނެުފންުނަކްނ ފަާހަގުކރެެވެއެވ. ުކެރޭވެނ ަކެމ

ާޤޫނުނ ަންނަބރު    ، ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/208/ 2010ެވ ަބާޔނޮްކށަްފިއވާ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓގެ ަންނަބރު  ިއްސ 8.2

މި ާމއާްދެގ ަދުށްނ   ،ަވަނ ާމއާްދ "ޯނޓެިހްއ ދުިނަމާކިއ ނަުލިއ ަވިކުކުރްނ"   23)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ެގ    2/ 2008

( procedural fairnessޯނިޓްސ ިދުނެމްއ ނިެތ ުމަވްއޒަފުަކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ިއޖާުރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ) 

ޢަދުުލެވިރަކ ަމުއޟީޫޢ  ) އިަދ  ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކާމިއsubstantive fairnessްނ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހަކުމަގިއ   ) ، 

ަވިކުކެރޭވ ޙަާލުތަގިއ ަވޒާީފިއްނ  ިދުނެމްއ ެނތި  (  procedural fairnessިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ )   ، ޯނިޓްސ 

ެބ ަވިކުކުރްނ  ަވިކކިުރ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއ  ިޑްސިމސްަލ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވުނާވަނަމ  ައންފަެއރ  ެލޭވީނ 

(unfair dismissal.ެއްއެގ ޮގުތަގިއަކަމްށ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހއޯިކުޓްނ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ ) 

ާއ ުގޭޅޮގތްުނ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބރު    (substantive fairness)ިއްސެވަބާޔޮކށަްފިއާވ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ   8.3

2014/HC-A/88  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފަގިއ ިއތަުރްށ ބެެހއުްޓުމްނ ަވޒީފޭާދ ަފާރަތްށ ުނަވަތ ަވޒީފާ    ްއާޔގިައަގިޟ



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

24 ގެ  17 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ބާަލ  ަފާރތްުނ  ަވޒީފާދޭ  ިލބާިދެނަކމްަށ  ެގއުްލްނަތެކއް  ަތނަށް  އަޚާްލުޤ    ، އާަދުކާރ  މަަސްއަކުތެގ  ެއުމަވްއޒެަފްއގެ 

ެއންިނުމަމްށ ާވސުިލުވަމްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރތްުނ ތްަޠީބުޤުކރި    ، ަރނަގުޅ ޫންނަކަމްށ ަވޒީފޭާދ ފާަރުތްނ ިންނުމުމަގިއ

ަވޒީފޭާދ ަފާރަތްށ ަހަމ ެފްނަނ ެފުނެމްއެގ ަމްއަޗްށ ެއަކނި   ، ަހަމައީކ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމެއްއަކަމްށ ާވްނޖޭެހެނަކަމާށިއ

ަގިޟްއާޔަގއި    HC-A/24/2010ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިނކެުރޭވެނަކްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއކުޯޓެގ ންަނަބރު  

ަވަނ ާމއާްދ ެގ )ހ( ގެ    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ    ، އިަދ  ، ަކނަޑައަޅިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކން ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ

  ، ަދުށްނ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ ެދަވަނ ަޝުރުޠަކަމްށާވ

ަވީޒފާގިައ ިއތަުރްށ ެބހްެއޓަުމީކ  ހަަމަތަކްށ ަބލާއުިރ   ، "އުެމވްައަޒަފުކ  ަވީޒފޭާދ ފާަރތްަށ ުނެފުންނ" ެވސް    ، ެއަކީށެގްނވާ  ކެުރޭވޭނކަމްެއކަަމްށ 

ީށެގްނވާ ހަމަައަކްށ  ފިުރހަަމާވީނ އުެމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގައި ިއތަުރްށ ެބހްެއޓަުމީކ ކެުރޭވނެކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް ުނެފުނުނ ހަމަައީކެވސް ެއަކ 

 ... " ، ްށ ެބލުުމްނ ެއނޭގކާަމިއ ެވެގްނަކން އެމްާއދަާއ 

 މިފަަދިއްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ(   23ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކނަުލިއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނަކމްަށ ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނެގ   8.4

ތްަފޞުީލޮކށްދުެމްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ފަަދ ަސަބެބއް އްޮތަކަމށް ބެލޭެވެނ ޙަާލތަްތްއާއިއ )ށ( ަގިއ  

ވ. ަހުއިސްނގ   ިއްސާމއްީލ  ަމސްޢުޫދ)  SC-A/27/2014ުސްޕީރްމ ޯކުޓްނ ިންނމަާފިއާވ، ެއ ޯކުޓެގ ަނނަްބރ  

ަވަނ    33އިަދ    32ްތ ިނުމުނޮގުތެގ ިރޕުޯޓެގ  ިޑވޮެލްޕަމްންޓ ަފިއޭންންސ ކަޯޕރަޭޝްނ ިލިމެޓްޑ( ަޤިޟްއާޔެގ ަޝރަީޢ

 ، ުނުކާތަގިއ ަބާޔްނުކެރވަިފިއަވީނ

ފަދިައްނ ައުދުލވެރި    ]ޯނިޓްސނީުދ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފިާއްނ ަވިކކެުރޭވީނ، ަވީޒފާއެާބޭހ ާޤޫނުނެގ  ަވަނ މާއާްދެގ )ހ( އިާއ )ށ( ގިައ ުބެނފިައާވ           

 ެބްއ ޮއްތކަަމްށ ެބލޭެވީނ ެދ ހަާލތްެއގެައވެ. އީެއ: ަސބަބްެއ ޮއެވެގްނެނވެ. އުަދުލވިެރ ސަަބ 

(i)  .ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލކީ އަަމލްެއ ކުުރްނ 

(ii)  .ިޚާޔާނެތްއ ެވފިައުވްނ 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   
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އަަމަލކީ   ޣައުިރުސޫލކީ  ަވިކކުުރން    (misconduct)ޮކނެްމޮކނެްމ  ަވީޒފިާއްނ  ިދނުމްެއެނިތ  ނިޯޓްސ  ުމވްައަޒަފކު  ސަބުަބްނ  އަަމލްެއގެ  އެ 

ަވަނ މާއާްދގެ ަދުށން    23ަވނަ މާއާްދގެ ަދުށން ހުއަްދކާުރ ކަަމަކށް ނެުވ ިހނގިައާދނެެއެވ. ަވީޒފާއެާބހޭ ާޤޫނުނެގ    23ަވީޒފާއެާބޭހ ާޤޫނުނގެ  

ަވޒީފިާއްނ  ުމވްައަޒަފކު  ިދނުމްެއެނިތ  އަަމލްެއ    ޯނިޓްސ  ޣައުިރުސޫލކީ  ފުާޅަކނޮްބުޑ  އަަމަލީކ  ުމވްައަޒފުކިުރ  ހުއަްދާވީނ   gross)ަވިކކުުރން 

misconduct)    ީކަަމްށ ާވނަމެައެވ. ެއ ައަމީލ ޯނިޓސް ިދނެުމްއެނިތ ުމވްައަޒަފކު ަވީޒފިާއްނ ވިަކކުުރްނ ހުއަްދާވފަަދ ފާޅަުކްނ ޮބުޑ ޣައުިރުސޫލކ

ަޒުފކިުރ ައަމަލީކ ެދ ފާަރުތެގ ދެމުެދގިައ ޮއްނަނނެްޖޭހ ަވީޒާފގެ ގުުޅްނ އްެއޮކްށ ެކނޭޑ ިމްނވުަރެގ ސީރަިއސް  ައލެަމްއކަަމްށ ެބެލޭވީނ، ުމވްައ 

އަަމަލީކ )  ޣައުިރުސޫލކީ  ާވނަމެައެވ. ުމވްައަޒުފގެ  އެއަްބްސވުުމެގ ޖުައހީަރ ޝުަރތަކާ  1ައަމލްެއ ކަަމށް  ަވޒާީފގެ  ( ެދ ފާަރުތެގ ދެމުެދގިައވާ 

( ެއ ކަަމީކ ަވީޒފާދޭ ފާަރތިާއ ުމވްައަޒފިާއ ެދމުެދގިައ ޮއްނަނ ަވީޒފެާގ ގުޅުުމގިައ ހެިމޭނ ޮއްނެމ މިައަގނޑު  2ްށ ާވނަަމ، ނަުވތަ ) ިޚާލުފކަމްެއ ކަަމ 

 އެ  ( ެއ ކަަމީކ 3ިސަފކަަމްށާވ ެދ ފާަރުތެގ ދެމުެދގިައ ޮއްނަނނެްޖޭހ ިއތުބުާރ ައިދ އާަމާންތތިެރަކްނ ގްެއޭލފަަދ ކަމްެއކަަމްށ ާވނަަމ، ުނވަަތ ) 

ާވނަަމ، ެއ    ުމވްައަޒަފުކ ަވޒީފޭާދ ފާަރަތށް އާަދކަުރނެްޖޭހ ަވީޒފެާގ ިއްލިތޒުާމަތކާ ައާސީސޮގތްުނ ުނަވތަ ސާީދޮގތްެއގިައ ިޚާލފު ކަމެއް ކަަމްށ 

 ާދނެއެެވ.[  ައަމަލކީ ޯނިޓްސ ިދނުމްެއެނިތ ަވީޒފިާއން ަވކިކުރަުމްށ ހުއަްދވާެދޭނ ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމލްެއ ކަަމްށ ެބެލިވ 

 ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  ެއަކީށެގްނާވ   ެއުމަވްއޒަަފކާމުެދ  ަތާބުނވަާނަމ  ިމްނަގނޑަުތކްަށ  އަޚާްލީޤ  ަމަސްއަކުތެގ  ަތާބވްާނޖޭެހ  ުމަވްއޒަަފުކ 8.5

  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ   19  ެގ(  ާޤޫނުނ  ވަޒާީފާއބޭެހ)   2/ 2008  ަންނަބުރ  ާޤޫނުނ  ާބުރ   ެއުޅުމެގ  ިފަޔަވުޅ  ިއޞާްލީޙ

  ެއޅާިދޭނ   ޮގުތްނ   ެއުޅުމެގ   ިފަޔަވުޅ   ިއޞާްލީޙ  ިއްސެވަބޔްާނުކެރވަިފިއާވ  ، ިލިބެގްނާވކާަމިއ  ަފާރަތްށ   ަވޒީފޭާދ

 ؛ެތޭރަގިއ  ިފަޔަވުޅަތުކެގ

 އިަދ   ؛ ަނޭޞަޙތެްތިރުވްނ .1

 އިަދ   ؛ ިލުޔުމްނ ިއްނާޒުރ ިދުންނ .2

 އިަދ   ؛ ުދވަަހްށުވެރ ިދުގންޫނ ުމއަްދަތކްަށ ުހްއުޓުވްނ)ސަާދ(    14ަވޒާީފެގ ަމަސްއަކަތށް ުނުކތްުނ   .3

 ؛ ުހިރ ަމާޤަމްށުވެރ ަދްށ ަމާޤަމަކށް ުމަވްއޒުަފ ބަދުަލުކުރްނ .4

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން އެނގެން އޮންނަކަން    19އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ާޤނޫނުގެ    ހިމެނޭކަން

 އެވެ. ފާހަގަކުރެވެ



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

24 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ުކިރްނ އަެފާރަތްށ ނިޯޓްސ ދުިނަމށްފުަހ ުނަވަތ ނިޯޓްސެގ ުމއަްދަތްށާވ ަފިއާސ   8.6

ަވިކުކެރޭވީނ ާޤޫނުނ ަނނަްބރު   ަވނަ    21)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤނުޫނ( ެގ    2/ 2008ިދުނަމށްފުަހ އަެފާރްތ ަވޒާީފިއން 

 ؛ަވަނ ާމއާްދަގިއ  21ެއގުޮތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ    ، ާމއާްދެގ ަދުށްނަކާމިއ

ގެ އަޚުލާޤާއި  ]މުވައްޒަފުގެ  މަސައްކަތުގެ ޤާބިލުކަން ނުވަތަ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު ވެސް އޭނާގެ މަސައްކަތު 

ވާ އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ލައިގެންމެނުވީ،  ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިންގުމާ ގުޅިފައި 

 ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.[ 

ވަނަ މާއްދާއަށް  21)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2/ 2008ާޤނޫނު ނަންބަރު ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،  މި ޢިބާރާތުން

ރިޢާޔަތްކުރުމުން މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ާޤބިލުކަން ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅު ކުރުމަށް  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅިނަމަވެސް، މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ    19އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ާޤނޫނުގެ  

ދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ާޤބިލުކަން އެ މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި ނެތުމަކީ މުވައްޒަފު  އަޚްލާުޤ ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ އަ

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުމުގައި ޢަދުލުވެރި ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްކަން އެނގޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކޮކށްފިައަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ަމްއސަަލެއްއަގިއ،   ުހށެަހޭޅ   ަވިކޮކްށގްެނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 8.7

  ެއީއ   ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ،   ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ   ަސަބެބްއ   ެއަކީށގްެނާވ  ުނަވަތ   ިންނުމަމުކްނޯތ

ބުެލްނއަދުުލެވިރަކާމ  މުަޢޟީޫޢ ާގިއްމުކެރވަިފިއޭވޯތ  އަދުުލެވިރަކްނ  ިއްޖރިާޢ  ަހިއޯކުޓގެ  ިއ،  ިދވެހާިރްއޭޖެގ  ަކްނ 

ވަަނ ަގިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ،    HC-A/24/2010ަވަނ ަގިޟްއާޔިއްނާނިއ،    HC-A/134/2010ަންނަބުރ  

ިމޮގުތްނ މުަޢޟީޫޢ އަދުުލެވިރަކަމީކ ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢުަދުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ  

ާރ ައާސެސއެްގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއންމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  ިއުތުރްނ ެއ ިހާޔުރުކ

ިންނުމަމަކށް   ަވިކުކުރަމްށ އަދުުލެވިރ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  ާޤިއުމުކުރަމީކ  ިއްޖރީާޢ އަދުުލެވިރަކްނ  ެއޭގަކާމިއ، 

ިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއްޖާރުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިދވިެހާރްއޭޖގެ  ާވސުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގ



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

24 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ާބވުަތެގ އެެހން   ންިނަމވަާފިއާވ ިމ  ޯކުޓން  ަގިޟްއާޔަތުކންނިާއ އެ  ެދްނެނުވނު  ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަާފިއާވ ިއްސވެ 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ އްޮނނަަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ދަީފިއާވ ިޗުޓަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  ެހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހަށ 8.8

ބާަޔްނޮކށަްފިއއުޮތުމްނ، ަމްއސަލަ    ްނަކަމްށުމަކާމެއުކ ުފރަިހަމނުުކެރުވަވީނ ްޕޮރބަޭޝްނ ާކިމާޔުބަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއ

ަވަނ ާމއްދާ    21)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ގެ    2/ 2008ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ    ަވީނުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވކިކޮށަްފިއ

 ަކަމށް ުބަރެވެވެއެވ. ަނ ާމއާްދެގ ދުަށްނވްެސ ޫންނަވ  23އިަދ  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ޕްރޮބޭަޝންގެ   ކުންފުނީގެއްދުވި  . މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރ9ަ

ފަހުންކަން  ފާއިތުވި  މުއްދަތު  )އެކެއް( މަސް ދުވަހުގެ    01ކަނޑައަޅާފައިވާ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ގޮތުގައި  

އާއި، ޕްރޮބޭަޝން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރިހަމަނުކުރެވޭ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭނީ އެ   އެނގެން އޮންނާތީ

ކުރިންކަމަށްވާތީ،  މުވައްޒަފެއްގެ   ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ޕްރޮބޭަޝންގެ  ޕްރޮބޭަޝން 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ  މަޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު  ފުރިހަމަނުކުރެވޭކަމަށް ބުނެ  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ނުދެކޭތީ،   ގޮތެއްކަމަށްޢަދުލުވެރި  

ޢަދުލުވެރިކަ މަޢުޫޟޢީ  ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   (substantive fairness)ން  މުވައްޒަފަކު 

 ާޤއިމްކުރުމަކާނުލައިކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

 (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  އިމުކުރަންޖެހޭޤާ   ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު.  10

ޢަދުލުވެރިކަން  ާޤ އިޖުރާއީ  ބަލަން    (procedural fairness)އިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ 

 ،ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު  HC-A/209/2010ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

(procedural fairness)    .ެބުރަވެވެއެވ ލާޒިމުނުވާކަމުގައި  ކަނޑައެޅުން  ނަޒަރުކޮށް  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   
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އިޖުރާއީ    ،އެހެންނަމަވެސް އަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާިޞލުވުމުގައި އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ  އަދި  އިންސާފުވެރި 

ތޯ ހުލާސާކޮށް ނަމަވެސް ނަޒަރުކުރުން މުހިންމުކަމުގައި  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭ  (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން  

ރައްދުވި    ،ބުރަވެވޭހިނދު މޯލްޑިވްސްމައްސަލަ  ލިމިޓެޑު  ސްވިލްސޯލް  ފަރާތުންޕްރައިވެޓް  ހުށަހެޅި    ގެ  މައްސަލަ 

ބާލާއިރު ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ޢަދު ،  ފަރާތް  ލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ 

(procedural fairness)    ިާޤއިމްކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގައ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ޢަދުލުވެރިކަންވަޒީފާއިން   އިޖުރާއީ  ޤާއިމްކުރުމެއްނެތިކަމަށް   (procedural fairness)  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

 ބުރަވެވެއެވެ. 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ފަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .11   މައިޟޫޢީ ރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި 

 (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން އިޖުރާޢީ    އަދި  (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން  

ވަކިކުރެވިފައިވާތީ ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ    ، ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި  ވަޒީފާއިން  ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  އެއީ 

 މުގައި ބުރަވެވެއެވެ. އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަ  (unfair dismissal)އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  ،ގޮތުގައި

ަހަމެއއް    ަނަގއެިދޭވެނ  ަތްއ އެދަިފިއާވ ާޤޫނނީ ަފުރާވ   ިލބިިދުނމްަށސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަމްއ  ިމ ަމްއސަަލިއެގ ެތެރިއްނ  .12

ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ ަދުށން    29)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ    ، ނަަޡުރުކާރިއުރ  ޮއްތޯތ

ެއ ަޙއްލަުތކާ  ، ެއަކީށެގްނާވ ަސބެަބްއ ނިެތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ަސަބުބްނ މަުވްއޒަަފްށ ިލޭބ ާޤޫނީނ ަޙއުްލތަަކާށިއ

 ؛ ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/555/2016ުގޭޅޮގުތްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއކުޯޓެގ ަނނަްބުރ  

ުފރަތަަމ ަބލްަނވާނީ އުެމވްައޒަަފކު ވަކުިކރިއުިރ ުހރި ަވޒީފާގައި ައލްުނ ެބހެއްޓަުމށް  ... އުަމރެުނރުމުގައި ަވީޒފާއެާބހޭ ޓްރިައބުިއނުަލން  "

 "... ، ުނވަަތ އަެވޒީފާއާގޭުޅ ުނވަަތ އޫެނންވްެސ ެއކަށެީގނާްވ ަވޒީފާއެއްގިައ ބެހެއްޓަުމށް ކަމަށިާއ 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

24 ގެ  22 ޞަފްޙާ      
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ިހނގަާފިއާވ ޮގަތށް ބާަލިއުރ، ަމްއސަަލ  ިމ ިޢާބާރުތްނ ކަނަޑައުޅްއވަާފިއވާ ުއޞަޫލްށ ރާިޢަޔްތޮކށް، ިމ ަމއްސާަލަގިއ ަކްނ

ަމުއޟީޫޢ   ަވކުިކުރުމަގިއ  ަފރާތް  ެއ  ަވޒާީފިއން  ަފާރތެުގ  ަރއުްދވި  ަމްއސަަލ  އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ަފރުާތން  ުހށެަހިޅ 

ޢުަދުލެވިރަކްނޢަދުުލެވިރަކ ިއުޖރީާޢ  ުބަރެވެވްނ    ާމިއ،  ަފާރްތ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ނެތީަތ، 

ާޤނުޫނ ަނނަްބުރ   ޚިލަާފްށ   2/ 2008ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ   އަެކީށެގްނާވ ސަަބެބއް  )ަވޒީފާާއބޭެހ ާޤޫނނު( އާ 

ަވަނ ާމއާްދގެ )ހ( ެގ ދުަށްނ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ ަމްއސަަލ    29ަކނަޑައަޅއި، ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނެގ    ެނިތަކަމްށ 

ުނވަަތ އެ ވަޒާީފާއ ެއްއ ެފްނަވުރެގ އެެހން ަވޒާީފައަކްށ ަމްއސަަލ  ަވޒާީފައށް    ަރއުްދިވ ުކނުްފީނަގިއ އާަދުކަރމުނިްދަޔ

ަފާރތް ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކުރަމާށިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރަތީކ ެއްއެވްސ ޙެާލްއަގިއ ވަޒާީފިއްނ ަވިކވަެފިއވާ  ުހށެަހިޅ  

ަވިކުކިރ ާތީރުޚން ެފިށެގން އަެފާރުތެގ ަވޒާީފގެ  ަފާރެތްއަކުމަގިއ ުނބުެލމާަށިއ، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ  

  ުމނިްދަޔަކްނަތއަްތްއ އުަލްނ ަހަމޖޭެހ ތީާރާޚ ަހަމައްށ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރއުިރ އާަދުކަރ

ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރތްަށ ޭދްނޖެހޭ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ައީކ ަމާޤުމެގ ުމާސަރ ާއިއ ިޢާނޔްަތތަަކްށާވ ަފިއާސ

 ަމްއސަަލ ިންނަމްނ ެފެނެއެވ.   ަފިއާސަކަމްށ ަކނަޑައަޅއި، ިމ

ށަްފިއާވތީ  ަވޒާީފިއްނ ވިަކޮކަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ެއކަށެީގްނާވ ަސަބެބްއނިެތ   12.1

މްަށ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރުތން އެދަިފިއީވަނަމެވްސ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާތް  ޢަދުުލެވިރ ބަދެަލްއ ަނަގއިިދުނ

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ އަެފާރްތ އާަދުކަރުމްނ ިދަޔ ަމާޤަމްށ އަެފރްާތ ައނުބާރ ުރޖަޫޢޮކށް، ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކިރ  

  ، ްނާއއި ިޢާނޔްަތަތއް ނަަގއިިދުނުމ  ާތީރުޚން ެފިށެގން ަވޒާީފައށް އަނުބާރ ުރޖަޫޢުކާރ ާތީރޚާ ަހަމައްށ ުމާސަރ

މި    ަޤބުޫލުކެރޭވީތ، ަނަގއެިދިވްއެޖަކަމްށ    ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ޢަދުުލެވިރ ބަދެަލްއ

ބަދުަލެގ ޮގުތަގިއ އުިތރު ަފިއާސެއްއ  ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތްށ 

 ޢަދުުލެވިރ ޮގެތްއ ަކުމަގިއ ނެުދެކެމެވ.   ނަޑއުެޅަމީކިދުނަމްށ ަކ

  



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
  VTR/2022/177މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޝާޔަން ރައްދުވާގޮތަށް   

                                            

24 ގެ  23 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

ވާހަކަތަކަ ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ  ބެލިއިރު،    ށްމަޖިލީހުގައި  ާޝޔާން  ރިޢާޔަތްކޮށް   (ތުލުސްދޫ.  ކ/    ސެޓާން)މުޙައްމަދު 

ޕްރައިވެޓް    (A100792:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި) މޯލްޑިވްސް  ލިމިޓެޑުގައި  ސްވިމްސޯލް 

ވަނަ ދުވަހު މުޙައްމަދު   2022މާރިޗު    10  އަންނަނިކޮށް،އެސިސްޓަންޓް އޮފީސް މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  

މުން، މުޙައްމަދު ާޝޔާން ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ާޝޔާން އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި އީމެއިލްކުރު 

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތަކާއެކު    01އިން ފެށިގެން    2022މާރިޗު    26ލިމިޓެޑުގެ މާލެ އޮފީހުގެ މަާޤމަކަށް  

ކަމުގެ ލިޔުން ދީފައިވާކަމަށާއި،  ގައި މުޙައްމަދު ާޝޔާން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި   2022ޖޫން    09"ޓްރާންސްފަރ" ކުރުމަށްފަހު،  

ޕްރޮބޭަޝން  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ގޮތުގައި  ސަބަބެއްގެ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ާޝޔާން  މުޙައްމަދު  ލިޔުމުގައި  އެ 

މަސައްކަތަށް  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިސް  ބަލާފައިވަނީ  ނުކުރެވުނުކަމަށް  ފުރިހަމަ  ޕްރޮބޭަޝން  ފުރިހަމަނުކުރެވުންކަމަށާއި، 

ާޤނޫނުގެ  ނުނިކުތުމާ ވަޒީފާއާބެހޭ  ނުނިންމުމުންކަމަށާއި،  ވަގުތަށް  މަސައްކަތްތައް  ޙަވާލުކުރެވޭ  މާއްދާގައި    14އި،  ވަނަ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިކަމަށާއި، މުޙައްމަދު  މުވައްޒަފަކު  ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ނޯޓިސް ނުދީ  

ާޝޔާން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ފަހުން، މުޙައްމަދު ާޝޔާންގެ ވަޒީފާ ދާއިމީ ވެއްޖެކަމަށް 

ސް ާޝޔާން،  މުޙައްމަދު  ޙާލަތެއްގައިކަމަށްވާތީ،  ވަޒީފާއިން ބެލެވިދާނެފަދަ  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ވިލްސޯލް 

  ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތިކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ 

މަށް ނުވަތަ އެ މަާޤމާ އެއް ފެންވަރުގެ އެހެން ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި، މުޙައްމަދު ާޝޔާން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ހުރި މަޤާ 

މަާޤމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި، މުޙައްމަދު ާޝޔާން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ 

ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ރުޖޫޢަކުރެވޭ ދުވަހާ ހަމައަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް އެދި ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވް

 މި މައްސަލައިގައި، ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2022ސެޕްޓެންބަރު  11ރައްދުވާގޮތަށް 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސް 
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، (substantive fairness)  މާއިޢަދުލުވެރިކަ ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއިން   މުޙައްމަދު ާޝޔާން

  ، މުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވޭތީއި ާޤ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  (procedural fairness)  އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން

)ަވޒާީފާއބެހޭ    2/ 2008ަވިކޮކށަްފިއަވނީ ާޤޫނުނ ަންނބުަރ  ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް  ަމްއސަަލ  

 ަކނަޑައޅިައ،    ެއކީަށެގްނވާ ަސަބެބއް ނިެތަކަމްށ  ާޤޫނުނ( ާއ ޚިލަާފްށ

ާޤޫނުނެގ   ުކނުްފީނަގިއ    29ަވޒާީފާއބޭެހ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ދުަށްނ މްައސަަލ  ެގ  )ހ(  ާމއާްދެގ  ަވނަ 

އެ    ަމާޤަމްށއާަދުކަރުމނިްދަޔ   ެއްއ ުނވަަތ  ަމާޤަމަކްށ ެފްނަވުރެގ    ަމާޤާމ  ުހށެަހޅި    އެެހްނ  ައނުބރާ  ަފާރްތ ަމްއސަަލ   

ުރޖަޫޢުކުރަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ ެއްއެވސް ޙެާލްއގިައ ަވޒާީފިއްނ ަވިކވަެފިއާވ ަފރެާތްއަކުމަގިއ ނުބުެލަމާށިއ،  

  ަހަމައްށ   ާތީރާޚ   ުރޖަޫޢުކާރާރތް ަވޒާީފައށް ައނުބާރ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރި ާތރުީޚން ެފިށެގން އަެފ

 އް ަނގައިިދުނަމްށ ަކނަޑއަަޅިއ، ުމާސަރ ާއިއ ިޢާނޔްަތަތ  ަޙްއުޤާވ އަެފާރަތށް  ަވޒީފަާގިއ ުހިރަނަމ  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ    ަމްއސަަލ

  21( އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(  2023ފެބުރުވަރީ    23)  ިމއުަދ  ެއްނމެހިައ ަކްނަކްނ    ަބާޔްނުކެރުވުނ ިއްސެވ

ބަންދުނޫން(  އެކާވީސް) )ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު،  ފުރިހަމައަށް  ދުވަހުގެތެރޭ  )ތިނެއް(   03( 

މްޯލިޑްވްސ ްޕަރިއެވްޓ   ްސިވްމސްޯލދުވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް ިލިމެޓުޑެގ
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު      

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް 


