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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/192 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން   މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022އޮގަސްޓު  29 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2023މާރިޗު  26 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( ންދޫ/ ގއ. ދާ މުްޝތަރީގެ) ތަބާ ލަޠީފްމުޖް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A043567)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-239/2009)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ދާމައްސަލައަކީ  މި   ލަޠީފް،  މުްޝތަރީގެދޫ،  ންގއ.  ނަންބަރު  މުޖްތަބާ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން   :)ދިވެހި 

(A043567 15    ީޑްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެއިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް    1997ޖަނަވަރ

 މުޖްތަބާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގައި  ވަޒީފާއާ  ގައި  2017ޑިސެންބަރު    14ދަނިކޮށް،  

ވަކިކޮށްފައިވާ   ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ޓްރައިބިއުނަލަޠީފް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  މައްސަލަ  އެ  ހުށަހަޅައި  ލަށް 

ޓްރައިބިއުނަލުގައި ދަނިކޮށް   ވަޒީފާއާބެހޭ  ޖެނެރަލް  ހިނގަމުން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އޭރުގައި  ނަގުވައި  އަނބުރާ  މައްސަލަ 

އަ މަާޤމަށް  ރުޖޫނމެނޭޖަރ  ބުނެޚިގެ  ފްލަޠީ  މުޖްތަބާ  ރުމަށްފަހު،ކު ޢަބުރާ  ކަމަށް  ބޭނުންނުވާ  އިތުރަށް               ދުމަތް 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   ލަޠީފް  މުޖްތަބާ  ،ށްފައިވާތީލަޠީފް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮ   މުޖްތަބާގައި    2019  ސެޕްޓެންބަރު  23

  މަާޤމާ އަދާކުރަމުންދިޔަ    ތައަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް ނުވަ   ލަޠީފް   މުޖްތަބާވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި  

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ލިމިޓެޑަ  ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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އަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަޒީފައިން  ލަޠީފް މުޖްތަބާ ،އެއްފެންވަރެއްގެ މަޤާމެއްގެ ވަޒީފާއެއް ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި

ކޮށްދޭ  ޢަން ފެށިގެން މައްސަލަ ނިމި ވަޒީފާ ރުޖޫޚުވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީ

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން    އްނާޔަތްތަޢި ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި    ތާހީޚާ ހަމައަށް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    ގައި  2019ޑިސެންބަރު    05އެދި    އެކީ އެއްފަހަރާ ދޭންޖެހޭންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް

އިގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖެގޭ ހައިކޯޓުގައި  މައްސަލަ   VTR/2019/273ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު    ހުށަހެޅި

  ަޤިޟއްޔާއިން   HC-A/135/2021ވެހި ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބަލާފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، ދި

 މުޖްތަބާ ލުކޮށް،  ޠިން ބާނިންމު  އި ނިންމާފައިވާމައްސަލައިގަ  VTR/2019/273ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން  ޢީގޮތުން ބަލައި ވަޒީފާއާޫޟބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައު ގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާލަޠީފް

ވަނަ މާއްދާގެ   46)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ާޤނޫނު( ގެ    2010/22ނިންމަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ތަހުވީލުކުރުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ )ހ( ގެ ދަށުން 
 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ ރައުޔު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ަޤިޟއްޔާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ބަލާއިރު    HC-A/135/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   .1

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކަނޑައަޅައި  ލަޠީފް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް    މުޖްތަބާމި މައްސަލައަކީ،   .1.1

އެދި   ޓްރައިބިއުނަލަދިނުމަށް  ހުށަ ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  ހެށް  ނަންބަރު ޅި  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

273/VTR/2019   ަހުރި  އިގައިމައްސަލ އިސްމަާޤމެއްގައި  ހިންގުމުގެ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ،

  6ނަށް  ނޫތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤހިންގުމުގެ އިސްމަާޤމުތަކުގައި  ފަރާތެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،  

ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ަޝކުވާ    28ވަނަ އިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ކުރިން އެ ާޤނޫނުގެ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ލިމިޓެޑަ  ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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  27ގެ  1ާޤނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ  2010/22ނު ނަންބަރު ާޤނޫލިބިގެންނުވާތީ، 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މިފަދަ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞްޞ ލިބިގެންވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ކަމުން، މި  

މައްސަލަ  މި    ށް ކަނޑައެޅުމުން،މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ބެލެން ނެތް މައްސަލައެއްކަމަ

ކުރުމަށް  އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުދި ާޤނޫނީ  ނިމިފައިވާ ގޮތް ަޝރުޢީ އަ

ނަންބަރުލަޠީފް  މުޖްތަބާއެދި   ކޯޓުގެ  އެ  ހުށަހެޅުމުން  ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަރާތުން         ގެ 

2021/HC-A/135    ު273ަޤިޟއްޔާއިން ބަލައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރ/VTR/2019 

ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާލަޠީފް  މުޖްތަބާލުކޮށް،  ޠިން ބާނިންމު  އި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައިގަ

ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައުޫޝޢީގޮތުން ބަލައި ވަޒީފާއާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން    46ކުގެ ާޤނޫނު( ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަ  2010/22ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ތަހުވީލުކުރުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 ؛ މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި VTR/2019/273ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  .1.2

ނު ނަންބަރު  )ޤާނޫ   14/ 2008ބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ވަޒީފާއާ  2/ 2008ޤާނޫނު ނަންބަރު    "..... 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ގެނެވުނު އިޞްލާޙަށްފަހު    1)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް   2/ 2008

ންކުރެވިފައިވާ 'ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާ   5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34އެ ޤާނޫނުގެ  

ބެހޭ  ވަނަ ބާބުގައިވާ މާއްދާތަކުން އިސްތިސްނާވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ވަޒީފާއާ   4ތިބޭ މީހުން އެ ޤާނޫނުގެ  

  34ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ ޤާނޫނު   28ޤާނޫނުގެ  

މަތީން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިގެންނުވާތީއާއި ޤާނޫ  ނު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މިފަދަ    27ގެ    1)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު    22/ 2010ނަންބަރު  

ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް   ސިވިލް ކޯޓަށް ކަމުން، މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާމައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ 

 " ބެލެން ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށެވެ. 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ލިމިޓެޑަ  ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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 ގެފްލަޠީ  މުޖްތަބާ  ނިންމުން،  މައްސަލައިގެ  VTR/2019/273  ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .1.3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   ބަލާފައިވާ  ކުރުމުން  އިސްތިއުނާފު  ހައިކޯޓުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަރާތުން

2021/HC-A/135  ި؛ަޤިޟއްޔާގެ ހުކުމުގައ 

ލުކޮށް،  ޠި ބާ ން  ނިންމު  އި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައިގަ   VTR/2019/273ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  .... " 

ވަޒީފާއާލަޠީފް   މުޖްތަބާ  ފަރާތުން  ވަޒީފާއާގެ  ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައުޝޫޢީގޮތުން ބަލައި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބެހޭ  ބެހޭ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު(    22/ 2010ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ފަނޑިޔާރުންގެ  މި ކޯޓުގެ  ބެލި    ޤަޟިއްޔާ މި    ށް، ޓްރައިބިއުނަލަށް ތަހުވީލުކޮ ގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    46ގެ  

 ކުމްކޮށްފީމެވެ." ޙު  އަޣުބިއްޔަތުން 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ދަށުން، ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    46)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ާޤނޫނު( ގެ    2010/22ާޤނޫނު ނަންބަރު   .1.4

ގޮތް ޓްރައިބިއުނަލުން އަލުން ބެލުމަށްޓަކައި  މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން، އެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ    47ލު ކޯޓުތަކުގެ ާޤނޫނުގެ  ސޫފޮނުވާ މައްސަލަތައް ބަލަންޖެހޭ އު

 ؛މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ހައިކޯޓުން ދަށު ކޯޓަށް ނުަވތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތިން އަލުން ބެލުމަށް   46ނުެގ  )ހ( މި ޤާނޫ

އެ  ބަލަންާވނީ  މައުޟޫޢީޮގތުން  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ނުަވތަ  ކޯޓުން   ދަށު  މައްސަލަތަކުަގއި،  ތަޙުީވލުކުރާ 

 .ކުމްކުރި ނުކުތާެގ ތަރަހައިެގ ތެރޭގައެެވޙުޤަޟިއްޔާއެއްަގއި ހައިކޯޓުން  

ނުެވފައި، މައްސަލައިެގ ބައެއްކަމުަގއިާވނަމަ،   ޮގތުގެމަތިން، ތަޙުީވލުކުރީ މުޅި މައްސަލަކަމުަގއި)ށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ  

ޓްރައިބިއުނަލަށް ތަޙުީވލުނުކުރާ  ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލާނީ ހަމައެކަނި އެބައެެވ. އަދި، ދަށު ކޯޓަށް ނުަވތަ ދަށު ކޯޓުން ނުަވތަ

 .ދެމިއޮންާނނެއެެވ މްބައިެގ މައްޗަށް އެހާތަނަށްކޮށްފައިާވ ޙުކު 

 ށު ދަ  މައްސަލަތައް   ތަޙުީވލުކުރާ  ހައިކޯޓުން ބެލުމަށް  އަލުން  ޮގތުގެމަތިން  ގައިާވ(  ށ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  46  ޤާނޫނުެގ  މި(  ނ)

 ފަނޑިޔާރު   ނިންމި  ނިްނމުން  ުނަވތަ  ޙުކުމްކުރި  ކުރިން  މައްސަލައެއްަގއި  އެ  ބަލަންާވނީ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ނުަވތަ  ކޯޓުން

 .ނިޔާވެރިއެކެެވ ނުަވތަ ފަނޑިޔާރަކު އެހެން  ނޫން ނިޔާެވރިޔާ ނުަވތަ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ލިމިޓެޑަ  ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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ބަލަންޖެހޭނީ، .  މިފަދައިންނެވެ މައްސަލަތައް  ފޮނުވާ  ބެލުމަށް  އަލުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެހެންކަމުން، 

 ނޫނީ ނުކުތާގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައެވެ.  ޤާ ހައިކޯޓުން ކަނޑައެޅި 

 

)މީގެފަހުން 'މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ    ލަޠީފް  މުޖްތަބާ .2

ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް  ގައި    2019ޑިސެންބަރު    05ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  

އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ    1997ޖަނަވަރީ    15  ފަރާތްއްސަލަ ހުށަހެޅި  ނަޒަރުކުރާއިރު، މަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް މޯލްޑިވްސް    ގައި  2017ޑިސެންބަރު    14ލިމިޓެޑްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  

ކޮމްޕެނީގައި   ވަޒީފާއާބެ  މުޖްތަބާއެއަރޕޯޓްސް  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ހޭ  ލަޠީފް 

ޓްރައިބިއުނަލުގައިޓްރައިބިއުނަ ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  އެ  ހުށަހަޅައި  އަނބުރާ  ހިނގަމުން ލަށް  މައްސަލަ  ދަނިކޮށް 

ންޓް ޓްމަރަޝލް ޑިޕާކޮމަ   ރުމަށްފަހު،ކުޢަބުރާ ރުޖޫ ނނަގުވައި އޭރުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މަާޤމަށް އަ

އިން    2019  އޮގަސްޓު  044ގައި އިންޓަރނަލް މެމޯއަކުން    2019  އޮގަސްޓު  01ހިންގުން ހަވާލުކުރުމަށްފަހު  

އެންގިކަމަށާއި، ންޓް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގަވާނީ އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ކަމުގައި  ޓްމަރަޝލް ޑިޕާފެށިގެން ކޮމަ

ނޮމިނޭަޝން އެންޑް ރެމިއުނިރޭަޝން    ،މިފަދައިން އެނގުމުން އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ގަވަރނެންސް

  23ނިކޮށް،  ފައިވަލަތީފު އެދި  މުޖްތަބާގައި    2019  ންބަރުސެޕްޓެ  03.އެން.އާރު( ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރުމަށް  )ޖީ

ބައްދަލުކޮށް    2019ސެޕްޓެންބަރު   ޑިރެކްޓަރު  މެނޭޖިންގ  އެކްޓިންގ  އިތުރަށް ލަޠީފް  މުޖްތަބާގައި  ޚިދުމަތް  ގެ 

ބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަޒީފާއާ  ،ށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސިޓީއެއް ހަވާލުކޮށްބޭނުންނުވާތީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮ

   ވަކިކޮށްފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ފަރާތުމަ .3 ހުށަހެޅި    ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ލަޠީފް  މުޖްތަބާއެދިފައިވަނީ    ންއްސަލަ 

 އެއްފެންވަރެއްގެ   މަާޤމާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ނުވަތަ  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ލަޠީފް  މުޖްތަބާ  ކަނޑައަޅައި  ޚިލާފަށްކަމަށް

  ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފައިން  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  ލަޠީފްއަކީ  މުޖްތަބާ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ދިނުމަށް  ވަޒީފާއެއް  މަާޤމެއްގެ

 ޚާ ރީތާ  ކޮށްދޭ ޢަރުޖޫ  ވަޒީފާ  ނިމި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން   ނުބެލުމަށާއި  ކަމުގައި   ފަރާތެއް

  އެކީ   ލިމިޓެޑުން  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  އްނާޔަތްތަޢި  މުސާރައާއި   ލިބެންޖެހޭ  ހުރިނަމަ  ވަޒީފާގައި   ހަމައަށް

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ކަމަށްދޭންޖެހޭނެ އެއްފަހަރާ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ލިމިޓެޑަ  ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް

 VTR/2022/192ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ބާ ލަޠީފް މުޖްތަ
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ގައި   2018ނޮވެންބަރު    05  ،ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި މައުޟޫޢީގޮތުން ޖަވާބުދާރީވީއިރުމައްސަލަ ރައްދުވި   .4

ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެނެސް  ނިމުމަކަށް  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ސޮއިކުރެވުނު 

ފަރާތުން  މައްސަލަ   އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންއިމަލުކޮށްފަޢަރައްދުވާ  ގަވާއިދުތަކާއި  ާޤނޫނާއި  އެގޮތުން    ކަމަށާއި،ވަނީ 

ވަ ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  އެއްބަސްވުމުގެ  ދެފަރާތުގެ  ކަންކަން   16ޒީފާގެ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ށާއި،ކަމަމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނެ

އެފަރާތުގެ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޚިވަޒީފާއިން  ދެމެދުގައިވެފައިވާ  ދެފަރާތުގެ  ބޭނުންނުވާތީ  އިތުރަށް  ޒީފާގެ  ދުމަތް 

. ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 5.2.3ހަވާލާދީ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސިޔާސަތުގެ    ވަނަ މާއްދާއާ  16އެއްބަސްވުމުގެ  

އެއްބަސްވުމާބެހޭ  އް(  )ދޭ  02ދޭންޖެހޭ   ވަޒީފާގެ  ދިނުމަށްފަހު،  ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ  ނޯޓިސްގެ  ދުވަހުގެ  މަސް 

ކާއި ގަވާއިދަކާއި އަދި ތަނޫނުާޤ  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  3.5ސްޓެންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގެ  

   އެއްގޮތަށްކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އިތުރުން، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ ސިޔާސަތުތަކާ

ާޤމެއްގައި ލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހިންގުމުގެ އިސްމަމައްސައިރު  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

ވަނަ ބާބުގެ    4ނޫނުގެ  ާޤމުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުރި ފަރާތެއްކަމަށާއި،  

ވަނަ    6ނޫނަށް  ާޤނަމަވެސް، ވަޒީފާއާބެހޭ  އްކަމަށާއި، އެހެންށް އޮންނަ މަސްއޫލިއްޔަތެދަށުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަ 

މަ  އިސް  ހިންގުމުގެ  ކުންފުނީގެ  އައުމާއެކު،  މީހުން  ާޤއިސްލާހު  ތިބޭ  ބާބުން    4ނޫނުގެ  ާޤމުތަކުގައި  ވަނަ 

ވަކިކުރެވޭ ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށް  އިސްތިސްނާވެގެންވުމުން، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާއިން  

  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޮންނަ ޒިންމާއިން ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ބަރީއަވެގެންވާކަމަށް

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ    ކޮމަރޝަލްޅި ފަރާތް އަދާކޮށްފައިވަނީ  ހެމައްސަލަ ހުށަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .5

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ސީދާ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުކަމާއި، މައްސަޤާ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަ

މުގައިވާ  ާޤރ އަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ފަރާތެއްކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ހިންގުމުގެ އިސްމަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަ

ވަޒީ ފަރާތް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ދެއްވުމަށާއި،  ކަނޑައަޅުއްވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތެއްކަމަށް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ފާއިން 

ސިޔާސަތުތަކާއި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމާއި،  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ދެފަރާތުގެ  ާޤނޫނާއި 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއާ އެއް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ލިމިޓެޑަ  ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރެވޭނެ ާޤނޫނީ އަދި ަޝރުޢީ  މެއް އެފަރާތަށް ދިނުމަށް މައްސަލަ  ާޤންވަރެއްގެ މަ ފެ

ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި، މުސާރައާއި   އަސާސެއްނެތްކަމަށް  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ދެއްވުމަށް  އި އަސާސެއްނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވަ  ޢީނޫނީ އަދި ަޝރު ާޤނާޔަތްތައް ނަގައިދެވޭނެ  ޢި

 ފަރާތުން ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ނަންބަރު  ދި .6 ހައިކޯޓުގެ  ނަންބަރު  އިން  ަޤިޟއްޔާ  HC-A/135/2021ވެހިރާއްޖޭގެ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

273/VTR/2019  ްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ހިންގުމުގެ އިސްމަާޤމެއްގައި  ،  މައްސަލައިގެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށ

ބެލުމުގެ އިޙްތިާޞްޞ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވާކަމަށް  ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި މައްސަލަ  

ާޤިޟ  ،ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަރާތަކީ   އްޔާގައި އިސްބެޔަނާކުރެވުނު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ކަން ފަހަގަކުރެވެއެވެ. ވާހިންގުމުގެ އިސްމަާޤމެއްގައި ހުރި މީހެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނު 

އްގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް މި މައްސަލައިގެ  މަާޤމެ   އިސް  ހިންގުމުގެ' މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ   .7

  6)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އަށް    2008/2)ާޤނޫނު ނަންބަރު    22/2020ާޤނޫނު ނަންބަރު  ތެރެއިން އެދިފައިވާއިރު،  

ާޤނޫ ގެނައުމުގެ  އިްޞލާޙު  ކުރިން،  ވަނަ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙުތައް  ގެނެވުނު  ދަށުން  ގެ  ނަންބަރު  ނު(  ާޤނޫނު 

ާޤނޫނު(  2008/2 )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2)ާޤނޫނު ނަންބަރު    14/2008އަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު    )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަނަ    34ވަނަ އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ ދަށުން ގެނެވުނު އިޞްލާޙަށްފަހު އެ ާޤނޫނުގެ    1ާޤނޫނު( އަށް  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 'ހިންގުމުގެ އިސް މަާޤމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން' އެ ާޤނޫނުގެ    5މާއްދާގެ )ހ( ގެ  

މާއްދާތަކު  4 ބާބުގައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަވަނަ    ވަނަ   13  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭމާއި،  ން އިސްތިސްނާވާނެކަމަށް 

  ތަރުތީބުވެފައިހުރި   ދަށުން   ބާބުގެ  ވަނަ  4  މާއްދާތަކަކީ  ދެމެދުގައިވާ  މާއްދާއާ  ވަނަ  64  ފެށިގެންގޮސް  މާއްދާއިން

  ވަޒީފާއިން   އަދި  އަޚްލާުޤ  މަސައްކަތުގެ  ،ބަޔާއި  އެއްބަސްވުމާގުޅޭ  ވަޒީފާގެ  ތެރޭގައި  ބާބުގެ  އެ  ،މާއްދާތަކެއްކަމާއި

  ޗުއްޓީތަކާއި  އެކިއެކި  ޙައްުޤވާ  ،އުޫޞލުތަކާއި  ގަޑިއާގުޅޭ  މަސައްކަތްކުރާ  ،ބަޔާއި  އުޫޞލުތަކާބެހޭ  ވަކިކުރުމާބެހޭ

ހިމައްސަލަ    އިރު،ހިމެނޭ   އުޞޫލުތައް  ޢާންމު  އުޖޫރައާބެހޭ  ފަރާތަކީ  ހުރި ހުށަހެޅި  އިސްމަާޤމެއްގައި  ންގުމުގެ 

ާޤނޫނުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    ފަރާތެއްކަމުގައިވާނަމަ ވަނަ ބާބާ    4ވަކިކުރުމުގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ހަމައެއް އޮތްކަމުގައި ނުދެކޭތީ،ކަނޑައަޅާނެ ާޤނޫނީ  ކަމަށް  މަލު ކުރަންޖެހޭ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޢައެއްގޮތަށް  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ލިމިޓެޑަ  ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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ންގުމުގެ އިސްމަާޤމެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްތޯ ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ހި

 ދެކެމެވެ. 

 ، ބަލާއިރު ފަރާތެއްތޯ  ހުރި އިސްމަާޤމެއްގައި ހިންގުމުގެ ފަރާތަކީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ .8

ާޤޫނުނ  ާއިއ    ާޤޫނުނ   ެގަނުއުމެގ  ިއޞާްލުޙ  ވަަނ  1  އްަށ(  ާޤޫނުނ  ވަޒާީފާއބޭެހ)   2/ 2008  ަންނަބުރ  ާޤޫނުނ .8.1

ައށް    2/ 2008ަންނަބުރ   ާޤޫނުނ(  ާޤޫނުނ  5)ަވޒާީފާއބޭެހ  ެގަނުއުމެގ  އިޞާްލުޙ  ެގެނުވނު  ަވަނ  ަދުށްނ  ެގ 

ާދަގިއ 'ިހްނުގުމެގ ިއްސަމާޤުމަގިއ ިތޭބ މުީހްނ' މަާނޮކށަްފިއަވނީ  ަވަނ ާމްއ  97ެއ ާޤޫނުނގެ    ، ިއޞާްލުޙަތަކށްފުަހ

ެމްނަބުރްނާނިއ  ޮކިމީޓެގ  ުމަވްއޒުަފްނާނިއ  ، ިހްނާގ  ެފްނަވުރެގ އެެހނެިހްނ  ެއްނެމ    ، ެއ  ާދިއާރަގިއ  ިހްނުގުމެގ 

 HC-A/158/2015  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ، ިއްސޮކްށ ަމަސްއަކްތުކާރ ަފާރތްތުަކެގ ޮގުތަގިއަކާމިއ

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި

"ހިންުގމުެގ އިސްމަޤާމުތައް ދެނެަގތުމުަގއި އެމީހެއްެގ ަވޒީފާެގ ަނމާއި، ަވޒީފާަގއި އެމީހަކު ކުރާ މަސައްކަތާއި، އެމީހެއްެގ  

ރިޢާޔަތްކުރެިވދާނެކަމަށް ބޮލުަގއި އެޅިފައިާވ ޒިންމާތަކާއި އެމީހަކު މަސައްކަތްތައް ހިންާގ މަސައްކަތުެގ އުސޫލުތަކުެގ މައްޗަށް  

އޮންނަކަމާއި، އަދި ހިްނގުމުެގ އިސްމަޤާމުތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޢުންސުރުތަކަކީ، އެމީހަކަށް އެއޮފީހެއް 

މާހައުލުަގއި  މަސައްކަތު  އެމީހެއްެގ  މިްނވަރާއި،  ލިބިފައިާވ  ބާރު  ނިންމުމުެގ  ނިްނމުންތައް  ކުންފުްނޏެއްެގ   ނުަވތަ 

ކުރާކަންތައްތަކަށް ލިބިފައިާވ މިިނަވންކަމާއި، ކުންފުީނެގ ނުަވތަ އިދާރާއެއްެގ ސެޓްރެޓަޖިކް ނިްނމުންތަކަށް ނުފޫޛު ފޯރުޭވ  

މިންަވރާއި، އެމުަވއްޒަފަކު އޭާނެގ މަތީ ފަންތީެގ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީާވްނޖެހޭ މިންަވރަކީ ކޮބައިކަންކަމާއި، އަދި މިޮގތަށް 

 ކީ ކޮބައިކަންެވސް ބެލެެވްނޖެހޭނެކަން އެންެގން އޮތްކަމެެވ." ލަ ކުންފުނީެގ ުނަވތަ ިވޔަފާރީެގ އަސްބަލާބެލުމުަގއި

 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

ފަރާތް   .8.2 ހުށަހެޅި  މެނޭ  ކޮމަރަޝލްގައި    2018ނޮވެންބަރު    05މައްސަލަ  ޖެނެރަލް  ޖަރުގެ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

އައްޔަނުކުރުމަށްފަހު،    2018ބަރު  ނޮވެން  05މަާޤމަށް   އިންޓަރނަލް    2018ނޮވެންބަރު    12ގައި  ގައި 

ހުށަހެޅި ފަރާތްކަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހިންގުމާ ހަ  ކޮމަރޝަލްމެމޯއަކުން   ވާލުވެ ހުންނެވި ފަރާތަކީ މައްސަލަ 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެންގުނުކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުންނަށް  އެހުރިހާ  ބަޔާނުގައި  ފަރާތުން ވަޒީފާގެ   

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭނީ ސީދާ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ލިމިޓެޑަ  ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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ޤާމާއި، ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އޮފިސަރގެ  ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ޗީފް އޮފިސަރގެ މަ   ކޮމަރޝަލްއިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި  

ޖެނެ ސީނިއަރ  މުވައްޒަފުން  މަާޤމާއި،  މަާޤމުތަކަށް  އެ  ހިމެނިފައިވީނަމަވެސް  މަާޤމު  މެނޭޖަރގެ  ރަލް 

ހުށަހެޅި އްޔަނުކުޢަ ހުރީ މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ހިންގުމުގެ އިސްފަރާތެއްގެ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ރެވިފައިނުވާކަމަށާއި، 

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ   ކޮމަރޝަލް އި،  ޔަތުތަކުގެ ތެރޭގަފަރާތްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމުގެ މަސްއޫލިއް 

މޮނީޓަރކޮށް ކުންފުނީގެ    ޓީމް  ބެލުމާއި،  ކުރުއަށްދާގޮތް   ’commercial strategies‘މަސައްކަތް 

ކީ ކުންފުނީގެ  ދެމެހެއްޓުމާއި،  ޅުސްޓޭކްހޯލަޑަރުންނާއެކު ނަފާކުރަނިވި ދޭދޭގު- އެކުލަވާލުމާއި،    ކޮމަރަޝލް ން 

ހިންގުން ހިމެނޭކަމަށާއި،    2019އޮގަސްޓު    01ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް އެކަށައެޅައި ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހިންގުން އެހެން    ކޮމަރޝަލް ގައި އިންޓަރނަލް މެމޯގެ ދަށުން    2019އޮގަސްޓު    06ގައި އަދި  

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައަށް އަދި ޢިނާޔަތްތަކަށް  ލުކުރެވިފައިވާނީ ވަގުތީގޮތުން ކަމަށާއި، މަފަރާތަކާ ހަވާ 

ވަޒީފާގެ   އައިސްފައިނުވާނެކަމަށާއި،  ބަދަލެއް  އެއްބަސްވުމަށްވެސް  މިކަމުގެ ސަބަބުން  ވަޒީފާގެ  އަދި  ބަޔާން 

އައިސްފައިނުވާނެކަ ވަޒީފާއިން ބަދަލެއް  ފަރާތް  އެ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެލި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  މާއި، 

ފަރާތެއްކަމުގައިވަކި ހުރި  އިސްމަޤާމެއްގައި  ހިންގުމުގެ  ފަރާތުން  ކުރެވުނުއިރު  ރައްދުވި  މައްސަލަ   

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

ކިބައިން    2019އޮގަސްޓު    04 .8.3 ފަރާތުގެ  ހުށަހެލި  މައްސަލަ  ހިންގުމުގެ    ކޮމަރަޝލްގައި  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

ވަކިކު އެކްޓިންޒިންމާތައް  ޑިރެކްޓަރ  ރައްވައި،  މެނޭޖިންގ  ޙަވާލުވިކަމަށާއި،   ކޮމަރޝަލްގ     ޑިޕާޓްމަންޓްއާ 

މެނޭޖަރަކާ  ޑިޕާޓްމަންޓް    ކޮމަރޝަލްގައި    2019އޮގަސްޓު    06 ޖެނެރަލް  އެހެން  ހިންގުން 

އް( )ދޭ  02ޑިޕާޓްމަންޓަގައި އިތުރު    ކޮމަރަޝލްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އިތުރުން  ހަވާލުކުރެވުނުކަމަށާއި،  

އޭރު   މެނޭޖަރުން  ތިބިކަމަށާއި،  ޑިޕާޓްމަންޓްގައި    ކޮމަރަޝލްޖެނެރަލް  ފަރާތުގެ އޭރު  ރައްދުވި       މައްސަލަ 

  ކޮމަރަޝލް ގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި    2019އޮގަސްޓު    28އަދި    2019އެޕްރީލް    17  ،2019މާރިޗު    01

ވުރެ  އެ މަާޤމަށްފިސަރ' ކަމަށާއި،  އޮ   ކޮމަރަޝލްޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި އޮތީ 'ޑެޕިއުޓީ ޗީފް  

ހަވާލުކުރުމަކީ   ހިންގުން  ޑިޕާޓްމެންޓް  ފަރާތަށް  ހުންނަ  މަާޤމެއްގައި  ހަވާލުކުރެވޭ  ދަށުގެ  ގޮތެއްގައި  ދާއިމީ 

ނޫންކަމަށާއި،   ހުށަހެހަވާލުކުރުމެއް  މަާޤމަށްވުރެ   ޅިމައްސަލަ  ޑިރެކްޓަރގެ  މެނޭޖިންގ  މަާޤމަކީ        ފަރާތުގެ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ލިމިޓެޑަ  ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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ންގުމުގެ އިސްމަާޤމެއް  ބެލުމުން އެ މަާޤމަކީ ހި  ގެ ނަމަށްދަރަޖަ ދަށް މަޤާމެއްކަމުން، މަާޤމު  )ހަތަރެއް(  04

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ސްޓްރެޓެޖިންކް ނިންމުންތައްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  މަށާއި،  ނޫކަން ދޭހަވާކަ 

ނޫންކަމަށާއި،   ފަރާތެއް  އޮތް  ބާރެއް  އެއްވެސް  ބަނިންމުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ޔާނަށް މައްސަލަ 

އްަޞ ބާރެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ލިބިފައި އޮންނަކަން އެނގޭކަން ޚާފަރާތަށް ވަޒީފާގައި ވަކި  ބަލާއިރު، އެ

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް   2019އޮގަސްޓު    06  ނެތްކަމަށާއި،

ފަރާތަށްކަމަށާ ހިންއި،  ހިންގަމުންދިޔަ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  އިސްމަާޤމެ މައްސަލަ  ފަރާތެއް  ގުމުގެ  ހުރި  އްގައި 

 ނޫންކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

  މައްސަލަ   ފަށާފައިވާ  ޢަމަލުކުރަން   ގައި  2019  އެޕްރީލް  17  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި   މައްސަލަ .8.4

 ދަށުން   ޑިރެކްޓަރގެ  މެނޭޖިންގ  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ،  ބަލާއިރު  އޮނިގަނޑަށް  އިދާރީ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި

 ފަރާތަކީ   ހުރި  މަާޤމުގައި  މެނޭޖަރެއްގެ  ޖެނެރަލް  ގޮތުގައި  އިސްވެރިއެއްގެ  އެންމެ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ކޮމަރޝަލް

  އެފަރާތް ،  ބަޔާނުގައި  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ (  ވަގުތީ)،  ވާތީއާއި  ފަރާތްކަމަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 އޮގަސްޓު  04،  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި   ޑިރެކްޓަރއަށްކަމަށް  މެނޭޖިންގ  ކުންފުނީގެ  ފަރާތަކީ  ކުރަންޖެހޭ  ރިޕޯޓް

  ޯޞލިހްއާ   މޫސާ  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  އެކްޓިންގް  ހިންގެވުން   ޑިޕާޓްމަންޓް  ކޮމަރަޝލް  ފެށިގެން  އިން  2019

                   ނަންބަރު   ލިމިޓެޑްގެ  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ވަގުތީގޮތުންކަން  ވާކުރެވިފައިވަނީޙަ

MD-IM/2019/488(01  ު2019  އޮގަސްޓ' )ްއޮގަސްޓު   06  ، އެނގެންއޮންނާތީއާއި  އިން'  މެމޯ  އިންޓަރނަލ  

  ފައިނޭންސްގެ   ޕްރޮޖެކްޓް   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހިންގެވުން   ޑިޕާޓްމަންޓް  ކޮމަރޝަލް  ފެށިގެން  އިން  2019

 ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ވަގުތީގޮތުންކަން  ޙާވާކުރެވިފައިވަނީ  އަޒީމްއާ  އަޙްމަދު  މެނޭޖަރ  ޖެނެރަލް

'2019  އޮގަސްޓު  MD-IM/2019/512  (01  ނަންބަރު  ލިމިޓެޑްގެ   އިން '  މެމޯ  އިންޓަރނަލް ( 

  ހަވާލުކުރުމަށްފަހު   ހިންގުން  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކޮމަރޝަލް  ފަރަތާކާ  އެހެން  ގޮތުން  ވަގުތީ،  އެނގެންއޮންނާތީއާއި

  މައްސަލަ ، ތަތީއާއިއެނގެން  ކަންގެނެސްފައިވާ  ބަދަލެއް  ބަޔާނަށް  ވަޒީގފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ވެސް

' key stakeholders'  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ،  ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  މަޤާމުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި

' Commercial strategies'  ކުންފުނީގެ،  ދެމެހެއްޓުމާއި  އްދާފައު  ދޭދޭގުޅުން  ނަފާކުރުވަނިވި  އާއެކު



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ލިމިޓެޑަ  ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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 ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ކޮމަރޝަލް ،  އެކަށައެޅުމާއި  އް ޑުދަނޑިތަނލަ  ގެޑިޕާޓްމަންޓް  ކޮމަރޝަލް،  އެކުލަވާލުމާއި 

،  ހިމެނޭތީ  މޮނީޓަރކުރުން  ކުރިއަށްދާގޮތް  މަސައްކަތް  ޓްގެޑިޕާޓްމަން  ކޮމަރަޝލް،  އެކުލަވާލުމާއި  އުޞޫލުތައް

 ބެލުމުން   އްތަތުމަސްއޫލިއްޔަ   ވަޒީފާގެ،  ނަމަށާއި  މަޤާމުގެ  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  ލިމިޓެޑްގެ   ޕްރައިވެޓް  ކޮމްޕެނީ   އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ވަކިކުރެވުނުއިރު   ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ

 .ބަލަންޖެހެއެވެ ފަރާތެއްކަމުގައި ހުރި މަާޤމެއްގައި އިސް ހިންގުމުގެ

 

ހުށަހެ .9 މައްސަލަ  ފަދައިން  ފަރާތެއްކަމުގައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ހުރި  އިސްމަާޤމެއްގައި  ހިންގުމުގެ  ފަރާތަކީ  ޅި 

  4ވަޒީއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

ބާބާ އެހެން  ވަނަ  ނުދެކެމެވެ.  ޖެހޭނެކަމުގައި  ޢަމަލުކުރަން  ވަޒީފާގެ  އެއްގޮތަށް  ދެމެދުގައި  ފަރާތުގެ  ދެ  ނަމަވެސް 

ތޯ  ޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށްތީ، މައްސަލަ ހުށަހެއިވާއެއްބަސްވުމެއް ވެފަ

 ހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. ންޖެބަލަ

 

 ތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު،  އެއްގޮތަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ .10

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެ ފަރާތަށް ދީފައިވާ  .10.1

K-NT/2019/771  ،ިސިޓީގައ 

ތީފް އާއި މި ކުންފުްނޏާއި ދެމެދު ެވފައިާވ 'މުޖްތަބާ ލަތީފްެގ ޚިދުމަތް މިކުންފުނަށް އިތުރަށް ބޭނުްނނުާވތީ، މުޖްތަބާ ލަ

ދޭންޖެހޭ ެގ ދަށުން  5.2.3އެއްބަސްުވމުެގ ސިޔާސަތުެގ  ަވނަ މާއްދާއަށް ޙަާވލާދީ، ަވޒީފާެގ    16ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވމުެގ  

ސްޓޭްނޑަރޑް   2 ބެހޭ  އެއްބަސްުވމާއި  ަވޒީފާެގ  ދިުނމަށްފަހު،  މުއްދަތަށްާވފައިސާ  ނޯޓިސްެގ  މަސްދުަވހުެގ  )ދޭއް( 

ަވޒީފާއިްނ ގައިާވ ޮގތުެގ މަތިން މުޖްތަބާ ލަތީފް ކުންފުނީަގއި މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ    3.5  އޮޕަރޭޓިްނގ ޕްރޮސީޖަރެގ

 ަވކިކޮށްފައިާވ ާވހަކަ ދެންެނވީމެެވ.' 
 

 މި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

 ؛ންަނަބުރގިައ  ަވަނ  57  ަޤިޟްއާޔެގ  SC-A/85/2019  ަންނަބުރ  ޯކުޓެގ  ްސްޕީރްމ  ިދވިަހާރްއެޖޭގ .10.2



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ލިމިޓެޑަ  ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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ެކެވ.  ެހޮޔ ނަިޔުތަގއި ޫނން ޮގަތކްަށ ޮކްންޓެރްކޓް ިނުމަމކްަށ ުނެގެނވަުމީކ ޮކްނެމ ކްޮޓެރްކެޓްއަގއި ހެިމޭނ ިޒްމީނ ަޝުރެތ ' 

މަހުދުޫދ    ަޙްއުޤިނޔްަތ ެނުތަމީކ ޮކންްޓެރްކޓް ިނުމަމަކށް ެގަނުއުމެގ  އެެހްނ ަކުމްނ ޮކންްޓެރްކުޓ ިނމަުމަކްށ ެގެނުއުމަގިއ ޮހޔޮ  

 ެވ.' ޮކށާްފެނ ަސބެަބެކ

ޤިަޟްއާޔަގިއ، ުމަވްއޒަަފަކށް    HC-A/459/2016ިދވިެހާރްއެޖޭގ ަހިއކުޯޓެގ ންަނަބުރ  ިމ ފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކމިާއ،  

ާޤޫނުނައާސީސާއިއ  ެދމުެދ ެވޭވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވަމީކ ިދވިެހާރްއެޖޭގ ުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ަވޒީފޭާދިއުރ ަވޒީފޭާދ ަފާރާތިއ ުމަވްއޒާަފ

ަނަމ ދަެފާރތްުނެވްސ ަޢމުަލުކަރްނޖޭެހީނ  ާޤޫނުނަތާކިއ އަދި ަކނަޑއެޅަިފިއާވ ަގާވއުިދަތާކއި ޚިލުާފުނާވޮގތަށް ޮއްތ ެއއަްބްސުވެމްއ

 ؛އެ ަޤިޟްއާޔަގިއެއްއަބްސުވުމަގިއ ަބާޔނޮްކށަްފިއވާ ޮގުތެގ މިަތްނަކަމށް ަކނަޑއަޅަާފިއާވީތާއިއ،  
 

ދީފިައވާ އަސާސީ ޙައްޤެއްކަމިާއ، މެިހންކުަމން ަވޒީފާއުަކން މީހަކު  'ަވީޒފާއަދާކުރުމުގެ ޙައްޤީަކ، ޤޫާނނުއަސާސީއން ޮކންމެ މަީހކަށްވެސް ިލިބ 

ެގ އިމެުގ ތޭެރްނ  އުޞޫލުތަކާއި ޤަވިާޢދުތުަކ ވަކުިކރާއުިރ އީެމހެއެްގ މައަްޗްށ ހިނޭްގ އިޖުރަާއތުތަަކީކ ވީަޒފެާގ އެއްބަސްވުމިާއ ަކނޑައިެޅފައާިވ  

 ޭދ ަފރުާތން ުފރިހަމަައށް ަކށަވުަރކަުރންޖޭެހނެކަމިާއ،'  ިހނެްގ ސްައަޙ އިޖުރަާއތުތަކެއަްކން ަވޒާީފ 
 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވތީ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތއި ަމްއސަަލ  ިމ ފަަދިއްނ

ެއްއަބްސުވުމަގއި ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ޙަާލެތއް    ެހޮޔިނަޔުތަގިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވާމެއްއޮގަތްށ، ެދމުެދ ވަެފއި ަރއުްދިވ ަފާރާތ 

އަދި    މައުޟޫޢީ  މުެދެވިރެވ،  ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު،  ުއޞުޫލަތާކިއ  ޢަދުލުވެރިކަން  ކަނަޑެއޅަިފިއާވ  ެއްއަބްސުވާމިއ  ަވޒާީފެގ 

ދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމްށ  ތާަކ އްެއޮގަތްށ ިއުޖރީާޢ ަޢިއުޖާރައތުުތ  ްއަޙަސ  ހްިނޭގްނ  ިއުދަތުކެގ ިއުމެގ ެތެރިއަޤާވ

 ަކނަޑައަޅްނ ޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކމެެވ. 

 

 ދުމަތްޚި  އެފަރާތުގެ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ .10.3

ވަނަ މާއްދާއާއި ހަވާލާދީ،    16ރާތުގެ ދެމެދުގައިވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  ދެފަ   ބޭނުންނުވާތީ  އިތުރަށް

މަސް ދުވަހުގެ  އް(  )ދޭ  2. ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ  5.2.3ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސިޔާސަތުގެ  

ވަޒީފާގެ   ދިނުމަށްފަހު،  ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ  އޮޕަރޭނޯޓިސްގެ  ސްޓެންޑަރޑް  ޓިންގ އެއްބަސްވުމާބެހޭ 

ނޫނުތަކާއި ގަވާއިދަކާއި އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  ާޤވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،    3.5ޕްރޮސީޖަރގެ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ލިމިޓެޑަ  ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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އިތުރުން، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

 ށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންކޮ

 

 ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ގައި  2018  ނޮވެންަބރު  05  ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތާއިފަރާ  ހުށަހެޅި  އްސަލަމަ .10.4

 ،މާއްދާގައި ވަނަ 16 އެއްަބސްވުމުގެ

 ފަރާތް   އަދާކުރާ  ަވޒީފާ  ެގކުންފުނީ  ސަބަބަކާހުރެ  އެއްެވސް  އަދި  ދޫކޮށްލަންާވނީ  ަވޒީފާ  ފަރާތުން  ަވޒީފާއަދާކުރާ  16.1'

 ކުރަމުން   ޢަމަލު  އެއިރަކު  ކުންފުނިން  ބެހޭޮގތުން  ަވކިކުރުމާ  ަވޒީފައިން  ނުަވތަ  ބެހޭޮގތުން  ަވކިވުމާ  ަވޒީފާއިން،  ަވކިކުރާނީ 

 . އެއްޮގތަށެެވ އުޞޫލާއި ސިޔާސަތާއި ެގްނދާ

 ަވޒީފާއަދާކުރާ ަވޒީފާއިން  ެގކުންފުނީ ސަބަބަކާހުރެ  އެއްެވސް  އަދި ދޫކޮށްލަންާވނީ  ަވޒީފާ  ފަރާތުން ަވޒީފާއަދާކުރާ 16.2

 . ެނެވހަމަކުރުމުން މުއްދަތު ނޯޓިސްެގ ދިުނމަށްފަހު ނޯޓިސް މަތިން  ޮގތުެގ  ތިރީަގއިާވ ަވޒކިކުރާނީ ފަރާތް

 ނޯޓިސް  ހަފްތާެގ 2: ފަރާތްތައް އަދާކޮށްފައިާވ ަވޒީފާ  މުއްދަތަކަށް  ދެމެދު އަހަރާ 1 މަހާއި 6 16.2.1

 ނޯޓިސް  މަސްދުަވހުެގ 1: ފަރާތްތައް އަދާކޮށްފައިާވ ަވޒީފާ  މުއްދަތަކަށް ދުެގދެމެ  އިއަހަރާ 6 އަހަރާއި 1 16.2.2

 ނޯޓިސް މަހުގެ  2: ފަރާތްތައް  އަދާކޮށްފައިާވ ަވޒީފާ ިގނަދުަވހު އަހަރަށްުވރެ 5 16.2.3

 މުއްދަތު  ނޯޓިސްެގ  ފަހު  ދިނުމަށް  މުަވއްޒަފަށް  ފައިސާ  މުސާރައަށްާވ  ލިބޭ  އެއްމުަވއްޒަފަށް  މުއްދަތުަގއި  ނޯޓިސްެގ  16.3

 ކުރިން   ހަމަުވމުެގ  މުއްދަތު  ނޯތިސްެގ.  ލިބިެގްނވެއެެވ  މެނޭޖްމަންޓަށް  އިޙްތިޔާރު  ަވކިކުރުމުގެ   ަވޒީފާއިން  ކުރިން  ހަމަުވމުެގ

  އެމުަވއްޒަފަކަށް   މުއްދަތުަގއި  ެގނޯޓިސް  ަވކިކުރެޭވނީ  ަވޒީފާއިން  އެދޭނަމަ  ަވކިާވން  ަވޒީފާއިން  ފަރާތުން  ަވޒީފާއަދާކުރާ

 ދެފަރާތުން  އުސޫލަކަށް  ަވކި  ދައްކާނެ  އެފައިސާ  ނުަވތަ  ކުރުމުން  ޙަލާޞް  ދައްކާ  ކުންފުްނނށް   ފައިސާ  މުސާރައަށްާވ  ލިބޭ

 '.ފަހުަގއެެވ އެއްބަސްުވމަށް ލިޔުމުން

 

، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވެނީމި ފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  

އިން ވަކިކުރުމާ ެބހޭގޮތުން ކުންފުނިން އެއިރަކު ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދާ ސިޔާސަތާއި އުޞޫލާއި  ވަކިވުމާ ެބހޭގޮތުން ނުވަތަ ވަޒީފާ

  16.3ވުމުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުގައި، ނުވަތަ އެއްަބސް  މާއްދާގައި    16.2ށް އެއްަބސްވުމުގެ  އެއްގޮތަ

 ފަދައިން ނޯޓިސްގެ ަބދަލުގައި ފައިސާ ދިނުމަށްފަހުގައިކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާ

 

މުގައި ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުޅި ފަރާތާއި ހުށަހެ މައްސަލަ .10.5

 ވަކިކުރެވިދާނެ ޙާލަތުތައް ަބޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަކުރެވެއެވެ. 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ލިމިޓެޑަ  ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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 އެއްަބސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ'  MACL-HR/PLC/2017/017  ނަންަބރު  ޕޮލިސީ  ތުގެފަރާ  ރައްދުވި  އްސަލަމަ .10.6

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ަބޔާންކޮށްފައިނުވާކަން  ޙާލަތުތައް  ވަކިކުރެވިދާނެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު   ވެސް  ގައި'  ސިޔާސަތު

 

ސުލޫކީ ކަންކަމުގައި އިދާރީ  '   MACL-HR/PLC/2016/012  ނަންަބރު  ޕޮލިސީ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި   މައްސަލަ .10.7

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ޙާލަތުތައް ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މުވައްޒަފު    ގައި'  ސިޔާސަތުފިޔަވަޅު އެޅުމާެބހޭ  

ަބޔާންކޮށްފައި މި ޕޮލިސީގައި މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް ޭބނުން ނުވާ ޙާލަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ޙާލަތުތައް  

 ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

ފަރާތް .10.8 ހުށަހެޅި  ފަރާތުގެ  މައްސަލަ  އެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ނުވާތީކަމަށް ޚި  ބޭނުން  އިތުރަށް  ދުމަތް 

ނުވަނީ ކޮން ސަަބެބއް މެދުވެރިވެގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ަބޔާންކުރައިރު، އެ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުން

ހާލަތުގައި،    ނުވާގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ބޭނުންމުވައްޒަފު ފުކޮށްދީފައިނުވަކަމާއި،   ފަރާތުން ސާ ސަލަ ރައްދުވިމައް

މައްސަލައިގެ  މި  މެދުވެރިވެގެންކަމަށްވާއިރު،  ހާލަތު  ރީޑަންޑަންސީގެ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް  ޑަންސީގެ ހާލަތު މެދުވެރިވެފައިވާކަން  ތެރެއިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ރިޑަން

 ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ކުރާއިރު،  ތްއިސްވެަބޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަ .10.9

ންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނޯޓިސްގެ ވަނަ މާއްދާގައި ާބޔާ 16ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުމުގެ 

އްސަލަ  އިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މަތް ވަޒީފާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާމުއްދަތަވާ ފައިސާ ދީފައިވީކަމުގައި ވީނަމަވެސް،  

އެއްަބސްވުމާ ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  މައް ހުށަހެޅި  ރައްދުވި  އި،  ސަލަ 

އުޞޫލުތަކާއި  ފަރާތުގެ   މެދުވެރިވެގެންކަން ގަވާއިދުތަކުކަނޑައެޅިފައިވާ  ހާލަތެއް  ފަދަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

އެނގެން ނެތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެލި ފަރާތް ވަޒީފައިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އުޞޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން  

ޤާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައި   އަދި އިޖުރާއީ ޢަދަލުވެރިކަން  ޢީ ޢަދުލުވެރިކަންސަަބެބއްނެތި، މައުޟޫއެކަށީގެންވާ  

 ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ލިމިޓެޑަ  ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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އެދިފައިވަފަދައިން   .11 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ފަރާތް  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި    ނުވަތަ   ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަމައްސަލަ 

 ކީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ދިނުމަށް  ވަޒީފާއެއް   މަޤާމެއްގެ  އެއްފެންވަރެއްގެ  މަޤާމާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ

  ގެން ފެށި  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ނުބެލުމަށާއި  ކަމުގައި   ފަރާތެއް  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފައިން  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް

ނަގައިދެވިދާނެތޯ    އްނާޔަތްތަޢި  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހުރިނަމަ  ވަޒީފާގައި  ހަމައަށް  ތާހީޚާ  ކޮށްދޭޢަޖޫރު  ވަޒީފާ  ނިމި  މައްސަލަ

 ަބލާއިރު،  
 

 ވަނަ މާއްދާގައި، 23 ( ގެކޮންޓްރެކްޓާެބހޭ ޤާނޫނު ) 91/4ޤާނޫނު ނަންަބރު  .11.1

  ެގއްލުމަކަށް ލިބުނު ކުރުމުން އެޢަމަލެއް، ކޮށްފިނަމަ  ޢަމަލެއް ޚިލާފު ކޮންޓްރެކްޓާ އެ ބައިެވރިޔަކު ޓްރެކްޓެއްެގކޮން( ހ)

 .ޖެހޭެނއެވެ  ދޭންބަދަލު ،  މީހަކު ޢަމަލުކުރި

 : ެގއްލުމަކީ ޖެހޭނެ ބަދަލުދޭން ޮގތުން ގައިާވ( ހ) މައްދާެގ މި( ށ)

 . ެގއްލުން ލިބޭ ސީދާ ސަބަބުން  ޚިލާފުވުމުެގ ކްޓާކޮންޓްރެ( 1)

 .ގެއްލުން  އެނިގފައިާވ ބައިވެރިްނނަށް  ކޮންޓްރެކްޓްެގ ކަންލިބިދާނެ ކުރުމުން ޢަމަލެއް ޚިލާފު އެފަދަ( 2)

 

 ގެ )ހ( ގައި، 25މި ފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 

 ބަދަލެއް  ެގއްލުމަކަށްދެޭވ ލިބޭ ޢަމަލުކުރުމުން ޚިލާފަށް ޮގތާ  ކޮންޓްރެކްޓެއްަގއިާވ ފަރަތަކުން  ވެރިާވބައި  ކޮންޓްރެކްޓެއްަގއި'

 ލިބޭ އެެގއްލުން  ުނާވކަމަށް އެއްޗަކަށް ފުދޭަވރުެގ އެއީ  ދިނުމުން ހަމައެކަނި ބަދަލެއް ފުދޭވަރުެގ އެއީ ދިނުމުން  ހަމައެކަނި

  ފަރާތަށް އެއްލުންލިބޭ  ޙައްޤު ދަޢްަވކުރުމުެގ އެދި  އަމުރަކަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ ކިޮގތަށްކަށްަވ  ފެނިއްޖެނަމަ ފަރާތަށް

 ' .ލިބިެގްނެވއެެވ

 

 ،  ގައި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 87 ޤާނޫނުގެ ވަޒީފާއާެބހޭ، ަބޔާންކޮށްފައިވަކަމާއި  ފަދައިން މި

މައްސަލަތައް ބަލައި،   ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުމަށް، ކަނޑައަޅާމި ޤާނޫުނެގ ދަށުން ނުަވތަ އެހެްނެވސް ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން، '

 '.ފުރިހަމަ ބާރު، ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިެގންެވއެވެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ރަނަގޅުކަމަށް ފެްނނަޮގތަކަށް އެމައްސަލަތައް ނިންމުމުެގ

 

ޤާނޫނުގެ    ތީ،ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މިފަދައިން ރިޢާޔަތްކޮވަނަ    25އަދި    23ކޮންޓްރެކްޓާެބހޭ  ށް، މާއްދާއަށް 

 ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެދަށުން،    87ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ  

 މަޤާމަކަށް   އެހެން  އެއްފެންވަރެއްގެ  މަޤާމާ  އެ   ނުވަތަ  މަޤާމަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން

 ވަކިކުރެވިފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،

 ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުބެލުމަށާއި،   މުވައްޒަފެއްކަމުގައި
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  މައްސަލަ   ހަމައަށް،  ތާރީޚާ   ހަމަޖެހޭ  އަލުން  ކަންތައްތައް  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން،  ތާރީޚުން

  މައްސަލަ  ފައިސާ  ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ  މުސާރައާއި  މަޤާމުގެ  އަދާކުރި  އިރުވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި

 ލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. މި މައްސަކަނޑައަޅައި ދޭންޖެހޭކަމަށް ފަރަތާށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފަރާތުން ރައްދުވި

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި، ަފރުާތްނާނއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ެގ  ަލޠްީފ  ުމްޖަތާބ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ދެންފަހެ،

ބަޔާންތަކަށާމައްސަލައިގެ   ދީފައިވާ  ވާހަކަތަކަށާއި،  ދައްކާފައިވާ  ހެކިބަހަށްމަޖިލީހުގައި  ހެކިވެރިންގެ  ޔަތްކޮށް ޢާރި   އި 

އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި    1997ޖަނަވަރީ    15  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްބެލިއިރު،  

ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް    ގައި   2017ޑިސެންބަރު    14ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،   ވަޒީފާއާބެހޭ 

ލަށް ހުށަހަޅައި ހޭ ޓްރައިބިއުނަލަޠީފް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެ  މުޖްތަބާކޮމްޕެނީގައި 

ހިނގަމުން ދަނިކޮށް މައްސަލަ އަނބުރާ ނަގުވައި އޭރުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ   އެ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި

ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ބުނެޚިލަޠީފްގެ    މުޖްތަބާ  ރުމަށްފަހު،ކުޢަބުރާ ރުޖޫނޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މަާޤމަށް އަ    ދުމަތް އިތުރަށް 

ލަޠީފް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   މުޖްތަބާ  ،ލަޠީފް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ  މުޖްތަބާގައި    2019  ސެޕްޓެންބަރު  23

  އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމާ   ތައަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް ނުވަ   ލަޠީފް   މުޖްތަބާވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި  

ލަޠީފްއަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަޒީފައިން ވަކިވެފައިވާ    މުޖްތަބާ  ،ވަޒީފާއެއް ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި  އެއްފެންވަރެއްގެ

ޚާ ހަމައަށް  ރީކޮށްދޭ ތާޢަން ފެށިގެން މައްސަލަ ނިމި ވަޒީފާ ރުޖޫޚުފަރާތެއް ކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީ

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން އެކީ އެއްފަހަރާ    އްނާޔަތްތަޢިވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި  

 ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި  ގައި  2019ޑިސެންބަރު    05އެދި    ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްނެ ދޭންޖެހޭ

ނާފުކުރުމުން،  ޢުމައްސަލައިގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖެގޭ ހައިކޯޓުގައި އިސްތި  VTR/2019/273ލުގެ ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ަޤިޟއްޔާއިން    HC-A/135/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބަލާފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ  ލަޠީފް  މުޖްތަބާލުކޮށް،  ޠިން ބާނިންމު  އި ނިންމާފައިވާމައްސަލައިގަ  VTR/2019/273ނަންބަރު  

މައު  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ޫޟޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަލައި  ނިންމަންޖެހޭކަމަށް ގޮތެއް  ޢީގޮތުން 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ށް ލިމިޓެޑަ  ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން    46)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ާޤނޫނު( ގެ    2010/22ނޑައަޅައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ކަ

 މި މައްސަލައިގައި، ޓްރައިބިއުނަލަށް ތަހުވީލުކުރުމުން ބަލާފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ 

  ޢީ އިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫ ޤާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އިމުކުރުމެއްނެތި ާޤ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  ޢައަދި އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  ޢަ

 ކަނޑައަޅައި،  ކަމަށް

މަާޤމަށް ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ،  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި   މަކަށްއެ މަާޤމާ އެއްފެންވަރެއްގެ އެހެން މަާޤ

ނުބެލުމަށާއިވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފެއްކަމުގައި  ފަރާތުގެ  ،  ވަކިކުރެވިފައިވާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ ކަންތައްތައް އަލުން ހަމަޖެހޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް، 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ިއްނ ަވިކުކިރިއުރ އާަދުކިރ ަމާޤުމެގ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތަކްށާވ ަފިއާސަވޒީފާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

 ަކނަޑައަޅިއ، ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާަތށް ޭދްނޖޭެހަކަމްށ  

( ތިރީސް)  30  ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ( އިން ފެށިގެނ2023ްމާރިޗު    26)އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަން މިއަދު  

( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ތިނެއް)  03ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން    ދުވަހުގެ ތެރޭ

ިލިމޓުެޑެގ    ޮކމެްޕީނ  ެއައރޯޕްޓްސ  މްޯލިޑްވްސމައްސަލަ ރައްދުވި  މި  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް،  

 އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. އަންގައި މައްޗަށް 

 1444 ރަމަާޟން 04

 2023 މާރިޗު 26

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު


