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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 /VTR/IJ/2022-59200ނަންބަރު: 
 

 

 އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް 
 

 
 VTR/2022/189 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ސުޙާ ޢަލީ، ރޯސަނީހައުސް، ހއ. ތަކަންދޫ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A352740)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މަދީނާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް -އަލް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 (C10712021)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 
 

ޢަލީގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް  -އަލްފަރާތުން    ސުޙާ  އެ މަދީނާ  މައްސަލައަށް  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް 

ކުރިއަށް ގެންދެ  ންމައްސަލައެއްގޮތަށް ޓްރައިިބއުނަލު  މި މައްސަލައަކީ  ،ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޖަވާުބދާރީވިއިރު ވޭނެގޮތަށް ަބލައިގަނެ 

މައްސަލަ ނޫންކަމަށާއި،  ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމު އިޞްލާޙުކުރުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް  

 ނައްސަށް އެއްގެ އެއިން އެއްވެސް މާއްދާތަފާތު އެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ތަފާތު އެކި މާއްދާތަކަށް ހަވާލާދީފައިވީނަމަވެސް، ހުށަހެޅި ފޯމުގައި 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ ނައްސާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހިލާފުވެފައިވަނީ ކޮން އަސާސަކުން ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު، އެ މާއްދާއިން 
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ވާކަމަށާއި، ނުވަތަ ކޮން ހަމައަކުން ކޮން މިންވަރަކަށް ކަމެއް މަސައްލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސާފުކޮށްދެވިފައިނުނުވަތަ ކޮން ގޮތަކުން  

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މާއްދާގެ    42ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މީހެއްގެވަނަ  'ކޮންމެ  ގައި  ޙައްޤުތަކާ  )ހ(  ވާޖިުބތައް މަދަނީ  އި 

އަދި ދައުވާ ލިޭބ   ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި،ތުގެ މަދަނީ ޙައްޤު  ' މިފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާކަނޑައެޅުމުގައި

ކުރެވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް އުންސުރަކީ ދައުވާއަކީ ކޮަބއިކަން   މަދަނީ ވާޖިުބތައް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިންސާފުން ޝަރީއަތްފަރާތުގެ  

ވަކިކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން ވަޒީފާއާެބހޭ ތްކުރުމުން، ވަޒީފާއިން  ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަ  27ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ  ސާފުވުންކަމަށާއި،  

އެކަށީގެންވާ  ޓްރައިިބއުނަލަށް   ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ރައްދުދިނުމާއެކު،  ޝަކުވާތަކަށް  އޮވެގެންކަން ހުށަހަޅާ  ސަަބެބއް 

ވަޒީފާދޭ  އެހެންނަމަވެސް    ސާިބތުކޮށްދިނުމަކީ  ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،  ޤާނޫނުފަރާތުގެ  ހަމައެކަނި  ޤާނޫނޫތަކެއްގެ މިއީ  އަދި  ތަކެއް 

މައްޗަށް    ދީމާއްދާތަކަކަށް ހަވާލާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއްގެ  ކަމެއް ނޫންކަން ދިވެހިރާއްޖޭހުށަހަޅާ  ކުރެވިދާނެ   ގެބިނާކޮށް 

 ޤަޟިއްޔާއިން ސާފުވާކަމަށާއި،  HC-A/364/2013ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު 

 

ގަވާއިދު  ޝަރީޢަތްކުރުމާ ހެދިފައިވާ  ގެ  2003)  6ބެހޭގޮތުން  މާއްދާގައި    4(  މައްސަލައެއްވަނަ  ނުވަތަ  އަތަށް ޝަރީ  ދައުވާއެއް 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުންކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ން އެދޭގޮތް ސާފުކޮށް  ހުށަހެޅޭނީ ދައުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަ

އަސާސީ އި،  ށާކަން އެނގޭކަމަމުމުހިން  ގެދައުވާއަކީ ކޮަބއިކަން ސާފުވުމުކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކުން    ޕްރީމްދިވެހިރާއްޖެގެ ސު

ތަށް ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން    ރައްދުދެވޭނީ އިސްވެދަފްއުއަށް  ޙައްޤާއި ގުޅޭގޮތުން އުފުލާފައިވާ  

އި، ށާ ކަމަވުމުންކޮަބއިކަން ސާފުކޮށް ަބޔާންކޮށްދެސަަބަބކީ    ވި، އެ ހައްޤު ގެއްލުމަށް މެދުވެރިޙައްޤަކީ ކޮަބއިކަން ަބޔާންކުރުމުގެ އިތުރުން

އާ ހަވާލާދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސަސީވެސް ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށާއި، އިކަންނަތީޖާއަކީ ކޮަބ ގެއްލުމުގެއެ ޙައްޤު 

 އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުއި،  ށާއަސާސީ ހައްޤެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމަ

ނޫންކަމަށާއި، ތަމުއައްސަސާ  ކަކީ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގެ ާބރު ލިިބދީފައިވާުބވެފައިވާގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓްރައިިބއުނަލްތަތީތަރު ކެއް 

  143އަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުމުއައްސަސާއެއް ނޫންކަމަށާއި،  ޓްރައިިބއުނަލްތަކަކީ ކޯޓެއްގެ ދަރަޖަ ލިިބފައިވާ  

ދަށުން،   މާއްދާގެ  އަސާސީވަނަ  ޤާނޫނު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މާނަކުރުމުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤާނޫނު  ހަމައެކަނި އާއި  ލިިބދީފައިވަނީ  ާބރު 

ނަންަބރު  ކަމަށާއި،  ކޯޓުތަކަށް ހައިކޯޓުގެ  ނިންމުމުގައި،  ޤަޟިއްޔާގެ  HC-DM/04/2022ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިޖުރާއީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

ތަތުީބޤުކުރުމުގައި، އަަބދުވެސް މައްސަލަ ބަލަމުންދާ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ އަސާސީ ހައްޤެއް
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ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   މައްސަލައި،  ށާޙާލަތެއް ވުޖޫދުވާކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމަ  ޖެހޭފަދަގާއިމުކުރާ މާއްދާ މާނަކުރަން  ޙައްޤު  އެކޯޓަކުން  

ލިިބގެންވާ ަބޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ެބލުމުގެ އިޙްތިޞާސް ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް  އަސާސީ ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް  

ފަރާތުން ސާފުކޮށް ސާިބތުކޮށްދިނުމުން މެނުވީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަސާސީ ޙައްޤެއް  އަސާސެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ޤާނޫނީ

ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ލިިބގެންވާ ާބރެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ަބޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ެބލުމަކީ އަދި ގޮތެއް ނިންމުމަކީ  

 ނޫންކަމަށާއި، ތިޔާރެއްޚްއަދި އި

ޕެންޝަނާމައް ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅުމުގެސަލަ  މައްސަލަ  ހުށަހެެބހޭ  މައްސަލަ  ހައިސިއްޔަތު  ފަރާތަށް   ޅި 

ވަޒީފާދޭފަރާތުން ޕެންޝަން   ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން  23ެބހޭ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާލިިބގެންނުވާކަމަށާއި،  

ކަމަށާއި، އެފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ   ން، އެފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކޯޓަށްސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކުމު

ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާެބހޭ ދިވެހިހަމައެހެންމެ  ހަމައެކަނި 'ޕެންޝަން އޮފީސް' އަށް ކަމަށާއި،  ދައުވާކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިިބގެންވަނީ  

 މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ަބދަލުގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ގެ )ބ( އެއްފަރާތްކޮށް،  ވަނަ މާއްދާ  23ޤާނޫނުގެ  

އަމިއްލައަށް ޤާނޫނީ    ފަރާތަށް  ޝާރީއަތަށް  އެކަން  ލިބިގެންވާނަމަ،  ހައިސިއްޔަތު  ސާފުކޮށް   ހަމަތަކުގެދައުވާކުރުމުގެ  މަތީން 

ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަަބުބން ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ  ސާިބތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،  

 ޓްރައިިބއުނަލަށް ލިިބގެންނުވާކަމަށާއި،   ވަޒީފާއާެބހޭ ޙްތިޞާޞްހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ެބލުމުގެ އި

އެއް ަބޔާންކުރުމެއްނެތި ހަމައެކަނި ޤާނޫނީ މާއްދާތަކެއް ަބޔާންކުރުމާއެކު ޤިޢާވާ  ވަކިހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާއަކީ    މައްސަލަ

ސާފުވުމެއްނެތި މައްސަލައަށް ތައް  ޤިޢާދައުވާ ިބނާކުރާ ވާ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވީހިނދު، މިހާލަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

އިދިނުމަށާއި، ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ކަނޑައަޅަ ޖަވާުބދާރީވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުގެ މަތީން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ކުރެވިދާނޭ

 42ޤާނޫނުއަސާސީގެ   މްހޫރިއްޔާގެހާލަތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖަވާުބދާރީވުމަށް އަމުރުކުރައްވައިފިނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު   މި

ތަކާއި ވާޖިުބތައް ޙައްޤުމަދަނީ   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ކަށަވަރުވެގެންވާ އަދުލުވެރި ޝަރީއަތަކުން

އިހުތިމާލެއް އޮތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދައުވާ  ޙައްޤުކަނޑައެޅުމުގެ   ހުށަހެ ނަފީވުމުގެ  ިބނާކުރާ ފޯމު  ޅުމުގައި މައްސަލަ 

އެފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދައުވާ ފޯމު ތައް ސާފުކޮށް ަބޔާންކުރަން އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޤިޢާވާ

އީގޮތުން ޟޫމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން މައުހުށަހެޅުމުން   ތައް ސާފުކޮށް ަބޔާންކުރުމަށްފަހުޤިޢާހުށަހެޅުމުގައި މައްސަލަ ިބނާކުރާ ވާ
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،   143ޖަވާުބދާރީވުމަށް އެންގިދާނޭކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

ކަމުގައިވީހިނދު،   ވަނީ ހަމައެކަނި ކޯޓުތަކަށްއާއި ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގެ ާބރު ލިިބދެވިފައި  ޤާނޫނުއަސާސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

  ގެއްލިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ެބލުމުގެ އިހްތިސާސްޙައްޤެއްޓްރައިިބއުނަލަކީ ކޯޓެއްކަމުގައި ނުވާހިނދު، އަސާސީ   އަދި ވަޒީފާއާެބހޭ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާެބހޭ   2009/8ންަބރު  ދިނުމަށާއި، ޤާނޫނު ނަވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ލިބިގެންނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަަބބުން، ޕެންޝަން ފައިސާ ދެއްކުމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕެންޝަން ސްކީމަށް  23ޤާނޫނު( ގެ  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން ކަމަށާއި   މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން ލާޒިމުކުރުމުގެގޮތުން ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅާ

މައްސަލަތައް އިސްވެ އެފަދަ  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ަބޔާންކޮށްފައިވީހިނދު،  ކަމަށް  ކޯޓަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ހުށަހަޅަންޖެހެނީ 

 ނެތަތީ،   ( ގެ ދަށުން ލިިބފައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާެބހޭ ޤާނޫނު)   2009/8ހުށަހެޅުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ޤާނޫނު ނަންަބރު   މައްސަލަ

 ޙްތިޞާޞްއި އަދި ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަކީ ކޯޓެއްކަމުގައި ނުވާހިނދު، ޕެންޝަނާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ެބލުމުގެ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މަދީނާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް  -އަލްކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި،  ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ލިބިގެންނުވާކަމަށް  

 ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،

 ؛ަވނަ ާމްއދެާގ )ށ( ގިައ  23)ިދެވިހާރްއޖެޭގ ރަިޓަޔރަމންްޓ ޕްެނަޝްނ ްސކްީމެގ ގާަވިއުދ( ެގ    R-20/2014ަގާވިއުދ ަންނަބރު  

ހަށް   'ަވޒީފާ  ދޭފަރާތާ  މަޝްވަރާކޮށް  އަެކެމއް  ަހއްލު  ނުކުރެވުނަުނމަ،  އަެކެމއް  ބަލިައ ހައްލުކްޮށދުިނމަށް  ެއިދ  ޕެންޝަން  އީޮފ 

ހުށެަހޅުމުން  ަކމާބޭެހ  ރިކުޯޑތްައ  ބުެލމަށްފުަހ،  އަެކމްެއ  އިޞްލުާޙ  ކުރްަނޖެހޭކަަމށް ޕެންޝަން   ހަުށހަޅީާނއެެވ.  ޕެންޝަން  އޮފީހަށް  

ުލމުން،  ޮއފީހްަށ  ފިެނއްޖަެނމަ،  އަެކެމއް  އިޞާްލޙު  ކުރަުމށް  ޕެންޝަން  އޮފީހްުނ ަވޒީފާ ދޭފަރާތްަށ އަންގްަނ ވެާނއެެވ. މިގޮތުން ބަލެާބ

 ގޮތަުގއި  ދައްކްަނޖެހޭވަރަށްވުރެ  އިތުރަށް  ނަުވތަ  ަމދުން  ފައާިސ  ދެއްކަިފއިވާކަމްަށ ާސބިތުވްެއޖެނަަމ، އެކަމުާގޅޭ  މަުވއަްޒފެއްގެ ޕެންޝަނެްގ 

  ޝަން އޮފީހްުނ ފިޔަަވޅުތްައައޅިައ، އަެކއުންޓް ެއޖަސްޓް ކުުރމްަށ ވަޒާީފ ދޭފަރާތްަށ އަންގަންވެާނއެެވ. ައިދ ަމއްސަލާައިއ ގުޅިގްެނ އަެކެމްއ ޕްެނ

ން   ންިނިމ  ގޮތިާއ  އެކަމުާގޅިގްެނ  އިެޅ  ިފޔަަވުޅ  ނުވަަތ  ފިޔަަވޅުތްަށ  ަމއްސަަލ  ހުށެަހިޅ ފަރާތްަށ  ޕެންޝްަނ  އޮފީހްުނ  އަނަްގ 

 ވެާނއެެވ.' 

ީޒާފައދުާކރާ  ިމ ިޢާބާރުތްނ ބާަޔްނޮކްށަފއުިވުމން، ެއ މްާއާދަގއި )ހ( ަގިއ ބާަޔނޮްކްށަފިއާވަފަދިއން، ަވޒާީފޭދަފާރތްުނ ޮއޅަުމުކން، ަވ 

ަފއިސާ   ުއިނކިުރ ައަދަދށް  ުމސަާރިއން  ުނަވތަ  ެދއިްކަކަމށް  ަފއިސާ  ަމުދން  ަދއަްކްނެޖޭހަވަރްށވުރެ  ަފާރުތެގ ނުަމަގއި ސީްކަމށް 
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ރާ  ުނަދްއާކަކަމށް ުނަވަތ ުމސަާރިއން ުއިނކަުރްނެޖޭހ ައަދަދްށުވރެ ިއތަުރްށ ުއިނޮކށް، ިއުތަރށް ަފއާިސ ެދްއިކަކަމށް ވީަޒާފ އާަދުކ

ގިުޅެގްނ ަމްޝަވރާކްޮށ ަހްއުލ  ަހްއުލޮކްށިދނަުމްށ    ަފާރަތްށ ަގޫބުލކެުރވި، ަވީޒފޭާދފާަރާތ އަެކމާ  ުނުކރިެވްއެޖނަމަ، އެކްަނ ަބަލއި 

ަންނަބރު   ާޤޫނުނ  ޮއްނާނތާީއއި،  ެއނެގްނ  ެޕްނަޝްނ އީޮފަހްށަކްނ  ޖޭެހީނ  ެޕްނަޝާނެބހޭ    8/ 2009ުހަށެހަޅްނ  )ިދެވިހާރްއޖެޭގ 

 ަވަނ ާމްއާދގެ )ބ( ަގއި،    23ާޤޫނުނ( ެގ  

ަފއާިސ ުނަދއްކައިގްެނ   ަދއްކްަނޖޭެހ  ުމްއދަތެއަްގިއ ކިހާ    ކަޯޓްށ 'ަވޒީފޭާދ ފަރްާތތަކްުނ ޕެންޝްަނ އޮފީހްަށ  ިކާހ  ުހށަހަޅްަނޖެހީޭނ  ެއމައްސަަލ 

ުމއަްދތިާއ ަފއިސެާގ ޢަަދދެުގ ިލމްިޓ ޕެންޝްަނ އޮފީހުން  ަޢދެަދއެްގ ަފއާިސ ުނަދއްކައިގެންކާަމއި މިގޮތްުނ ަފއާިސ ނަުދއާްކ ހުރެވެޭނ އްެނެމ ދުިގ  

މަނާާއިއ އަދި  ކަނަޑއަޅަންވާނެއެެވ. މަިފަދ ަމއްސަލަަތްއ ކަޯޓށް ހުށަަހޅްަނޖޭެހ ޙަާލތްތަކުގިައ ިމ ޤާނޫނެުގ ަދށްުނ ަދއްކްަނޖޭެހ ަފއިސާާއިއ ޖިޫރ

ެއހެނިހްެނ ޚަަރުދތްައ ަދއްކަންވީާނ ވަޒާީފދޭ   ވަކެީލއެްގ ީފާއިއ ނާގ ޤާނީޫނިހ  ޕެންޝްަނ އޮފީހުގެ ފަރާތްުނ ކޯޓްަށ ަމއްސަަލ ުހށަހުެޅމަށްޓަަކިއ 

 ފަރާތުންނެެވ.' 

ދަ  ިމ ިޢާބާރުތްނ ބާަޔްނޮކްށފިައޮއުތމުން، ަވީޒާފދޭ ަފާރްތތުަކްނ ެޕްނޝްަނ ޮއީފަހްށ ަދްއަކްނެޖހޭ ަފއިސާ ުނަދްއާކ ާޙަލްއތުަކަގއި ެއަފ

ަފާރުތްނ  ޮއީފުހގެ  ެޕްނަޝްނ  ޖްުމޫހރްިއާޔގެ  ަމްއަސަލތްައ  ދެިވިހާރްއޖޭެގ  ބާަޔްނޮކްށަފިއވިާއރު،  ކޯޓްަށަކަމްށ  ުހަށަހަޅްނެޖޭހނީ   

 ަވަނ މާއާްދެގ )ހ( ގައި،   274ާޤޫނުނައސީާސެގ  

ފުއެުފދަިފއިވާ  ވަކިކަމަކާ ެބހޭގޮތްުނ ޚާިލ  ފަރްާތތެަކއެްގ ެމދުގިައ ގަިނ އެވީަނ، ދެފާަރތެއެްގ ދެެމދުގިައ ނުވަަތ ބުނެފިައ '"ޓްރިައިބއުންަލ“ ކަމަުގިއ 

 ިލބިފައާިވ، ައދި  ޙަާލތަުގިއ، އަެކމާަކމެދު ވަކިގެޮތއް ކަނަޑައޅައި ދުިނމަށެްއދި ހަުށހުެޅމުން، އަެކމާަކެމދު ވަކިގެޮތއް ކަނަޑެއޅުމުގެ ބުާރ ޤާނޫންުނ 

 ކެޯޓއަްކމުގިައ ނިުހމޭެނ ކްޮނެމ ުމައއްސާަސއަކަށެވެ.' 

ުހަށެހޅި ަފާރުތން ެޕނަްޝްނާއ ގިުޅެގން ެއިދފިައާވ ިމކްަނަކަމްށ ޮގތްެއ ަކނަޑއުެޅމުގެ    ިމ ިޢާބާރުތން ަބާޔްނޮކްށފިައޮއަތތީ، ަމއަްސަލ 

 ،  ެއެހްނަނަމވްެސ  ިލިބެގްނުނާވަކަމށް ަކނޑަައަޅއި، ިއްޚިތާޞޞް ަވީޒފާާއެބޭހ ްޓރިައިބުއަނަލްށ  

 އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން މީހަކަށް ލިިބދޭ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއްވަނަ ާބުބގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ    2ޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ  ވަ

ހުށަހެޅިދާނެކަމާއި،   ޓްރަިބއުނަލަށް  ޝަކުވާ  އެކަމުގެ  ފަރާތުން  ދެކޭ  ލިޭބކަމަށް  އުނިކަން  އެ  ހިންގައިފިނަމަ  ޢަމަލެއް  ލިޭބ 

އާ    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  4ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ  ނުކުރެވޭ ކަމަށް ނުވަތަ ތަފާތު ގެނައީ،   ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ތަފާތެއް
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އްކަމަށް  ސަަބެބއްގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށްކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމަކީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެ މަތިން އެކަށީގެންވާ  ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ

 މްާއާދަގއި،  ަވަނ    4ާޤޫނުނެގ  ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ވަޒީފާއަެބހޭ ޤާނޫނުގެ 

ދުިނމަުގޔިާއ، ަވޒީފެާގ ޝަރްޠުތާަކއި ަވޒީފާ ައދާކުރާނެގޮތް   'ަވޒީފާ ދިނުމުގާަޔިއ، ުއޖަޫރ ކަނަޑ އުެޅމުގާަޔއި، އުޖަޫރ ިއތުުރ ކުރުމުގާަޔިއ، ތަމްރުީނ

ކަުލޔަށް، އްިޖތިމާޢީ   ، މީހުނެްގ ނަސްލްަށ، ވަކިކުރުމަުގޔިާއ، ަވޒާީފ ައދާކުރުމަުގިއ ިދމާވާ ެއހިެނހްެނ ކަންކަމަުގިއ ކަނަޑއުެޅމުގާަޔއި، ވަޒާީފއްިނ 

ސިޔީާސ ޕީާޓއަށް، ޖިންސަށް، ަކއިވެނެީގ ންިސބަތްަށ، ާއއިލާގައި   ިނސަްބތަށް، ދީނަށް، ިސޔާސީގޮތްުނ ގެނުްގޭޅ ޚިޔާލުތަކްަށ، ނުވަަތ ނިސަްބތާްވ 

މީހުނެްގ މެދަުގއި،   ެޅދުންތެރަިކމަށް ބަަލއި، ަމސައްކަތްކުރާ ހަަމހަަމޚިލާފުނާުވ ގޮތްުނ ުއމުރަށް، ނުވަަތ ހުރި ނުުކ  ައދާކާުރ ޒްިނމާތަކަށް، މިޤާނާޫނިއ 

 ެއއްވްެސ ޮގތަކްުނ ތަފާތުކުރުމީަކ މަނަާކމެކެެވ.' 

މިފަދައިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް މިފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، 

ޝަކުވާއަކަ ޖަވާުބދާރީވެވޭނީއެފަދަ  ކޮން    ،ށް  ތަފާތުކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތާމެދު  އުފުލާ  ޝަކުވާ  ނުވަތަ  މުވައްޒަފާ  އެފަރާތަކުން 

ވަނަ މާއްދަގެ   28ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ  ން އެނގޭކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް  ދާއިރާއަކުން، ކޮން ގޮތަކަށްކަން ސާފުކޮށްދިނުމުންކަ

 )ހ( ގައި، 

ވަކިކޮށްފިނަަމ، އެވަޒާީފއްިނ އޭނާ ވަކިކީުރ އެކަށީގެންވާ   ަލއަިނމަވެސް، މަުވއްޒަފަކު ަވޒީފާއްިނ 'ނޯޓްިސ ދުިނމަށްފަހު ނުވަތަ ނޯޓިސް ދުިނމަކާ ުނ

އަެކމުގެ   މާީހއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަަމ، ވަޒާީފއިން ވަކިކުރި ތީާރޚްުނ ފެށިގްެނ ތްިނމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގިައ ަސބެަބއްނެތި ަކމަުގއި ވަޒާީފ ައދާކިުރ 

 '.ށް ުހށަހުެޅމުގެ ަޙއުްޤ އާޭނއަށް ިލބިގެނެްވއެެވޝަކާުވ، ޓަްރއިިބއުނަަލ 

 ވަނަ މާއްދާގައި، 27އެ ޤާނޫނުގެ  ތީއާއި،މި ޢިާބރާތުން ަބޔާންކޮށްފައިވާ

ަސބަބަކީ  އާޭނ ަވޒާީފއިން ވަކިކުރި   'މަުވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ވަކިކުރާުމ ގުޅިގްެނ، އެ މުވްައޒަފަކު ހަުށހާަޅ ޝަކާުވެއއް ނުވަަތ ދަޢާުވއެއަްގއި، 

ޒްިނމާއެކެެވ. ެއ މަުވއްޒަފުަކ ވަޒާީފއިން ވަކިކިުރ ސަަބބީަކ، އެކަށީގެންވާ ަސަބބެއް   އަެކށީގެނާްވ ަސބެަބއްކްަނ ާސބިތުކްޮށދުިނމީަކ ވަޒާީފޭދ ފަރާތެުގ

 '.ބެލެވެޭނއެެވ ތި ަކމަުގިއފަރާތްަށ ސާބިތުކްޮށ ުނދިެވްއޖަެނމަ، އާޭނ ވަޒާީފއިން ވަކިކީުރ އެކަށީގެނާްވ ސަަބެބއެްނ ަކމަުގއި ަވޒީފޭާދ

  ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަަބެބއް   ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރުމުން،  މި ޢިާބރާތުން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފައިން

އެކަމަށް  ނަފެންފަރާތަށް    ދާކުރިއަ  ވަޒީފާނެތިކަމަށް   ހުށަހެޅުމުން،  ވަކިކުރި ސަަބަބކީ ފަރާތް  ަބޔާންކޮށް ޝަކުވާ  ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފައިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އްކަން އެނގެން އޮންނާތީ، ޒިންމާއެ އެކަށީގެންވާ ސަަބެބއްކަން ސާިބތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ



8 ގެ 7 ޞަފްޙާ      
  

ށްފައި ނެތްނަމަވެސް، އިތުރުކަމެއް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮ  އި އް ނެތިކަމަށް ަބޔާންކުރުން ފިޔަވަެބއެކަށީގެންވާ ސަަބ

މައްސަލަ   ން އެނގިގެންދާތީއާއި،އެ މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއަެބހޭ ޓްރައިބއުނަލަށް ެބލުމުގެ އިޙްތިޞާޞް ލިިބގެންވާ މައްސަލައެއްކަ

 އާއި، ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޖަވަުބރާދީ ވެވޭނެކަމަށް ުބރަވެވޭތީ

 ވަނަ ނުކުތާގައި،  22ގެ ޤަޟިއްޔާގެ އިޖުރާއީ ނިންމުމު HC-DM/04/2022ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު 

ކަނަޑެއޅަުމށްޓަކައި ބެލޭ ަމއްސަަލއަކީ   'ޤާނުޫނއަސާސީގެ ާމއާްދެއއް ނުވަަތ މްާއާދެއއެްގ ަބއެއްވިޔަސް މާނަކުރާން ޖިެހއްޖަެނމަ އަެކމަުގއި ގެޮތްއ 

އިސްތިސާްނއީ   ައއްސާަސއެއެްގ ެދމެދަުގިއ ނުވަަތ ދެބެާރއެްގަދއުލަތެުގ ެދ ުމ  ގޮތްުނ ުއފޭެދ ވަރަށް  ދެެމދުގިައ ޤާނުޫނއަސީާސ މާނަކުރުމުާގޅޭ 

އެހެނަްކމުން،   .ިމބާވަތުގެ ަމއްސަލަތަކީަކ ސުޕްރްީމ ކޯޓެުގ އަޞްލީ ިއޚްތިޞްާޞ ލިބިގެނާްވ ދުސްތޫރީ މްައސަލަތަކެކެެވ .  ުދސްތޫރީ ަމއްސަލައެކެެވ

ުމއައްސާަސެއްއ ނުވަަތ ަދއުލަތެުގ ެދބާރެއެްގ ދެެމދަުގއި އަެފދަ   ިމބާވަތެުގ ުދސްތޫރީ ަމއްސަލެައްއ ހިފައިގްެނ ކޯޓްަށ އަންންަނޖެހެނީ، ދައަުލތެުގ ެދ

 '  ފާަރތަ ކުންނެވެ.  ސުވާލްެއ އުފިެދްއޖެ ހިނދެއަްގއި ެއ 

އަސަސީ ނުވަތަ   އާެބހޭ ޓްރައިބއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ޤާނޫނުވަޒީފާމި ޢިާބރަތުން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން،  

ތޫރީ  ބަޔަންކޮށްފައިވާ ފަދަ ދުސްވަނަ މާއްދާގެ    144ނަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޤާނޫ

ކަމުގައި   ބެލުން  ޓްރައިިބއުނަލުން  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މައްސަލައެއް  ނިންމުގައި  މައްސަލަތައް  ޓްރަިބއުނަލުން  ނުބެލެވޭތީއާއި، 

ނުކުރެވޭނެ ރިޢާޔަތް  ޤާނޫނާކަށް  ޤާނޫނުގަ ނުވަތަ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ަބލަމުންގެންދާ  މަ،  ޓްރައިިބއުނަލުން  ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން  އި 

 އާއި، ދެކޭތީކަމަށް މައްސަލަތައް އިންސާފުވެރިކާމައެކު ނިންމުމަށް ހުރަސްއެޅިގަންދާނެ

 ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ަބޔާންކޮށް  އެކަމުގެ ޝަކުވާ ވަނަ ާބުބގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އުސޫލުތަކާ  2ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ  

 ނެތަތީ،  ގެ ދަށުން މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެންވަނަ މާއްދާ 5ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ 

ޕެންޝަނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ފިޔަވައި އެހެން ޝަކުވާތައް  އިސްވެ ަބޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި    މަށާއިލިިބގެންވާކަވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް  އިޚްތިޞާޞް    ެބލުމުގެ

މިންވަރަށް  މައްސަލަ ޖަވާުބދަރީވެވޭ  ކަންއަށް  ގުޅޭ  ުބރަވެވޭތީ،    ކަންޝަކުވާއާ  ގުޅިގެން  ތަފްސީލުކޮށްފައިވާކަމަށް  ޕެންޝަންއާ 
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ޝަކުވާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެން  ފިޔަވައި  ޝަކުވާ  ރައްދުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލަ  ޖަވާުބދާރީވުމަށް           މައުޟޫޢީގޮތުން 

 .މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ ންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެމަދީނާ އިންވެސްޓްމަ-އަލް
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 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު އަބްދު     

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސާ 

 


