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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިެވހިާރއްޖެ 
 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން    

            VTR/2019/213         :ސަލަ ނަންބަރު މައް 

 މުސާރަ ނުލިބުން އަދި  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން        :މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

 2012ސެޕްޓެންބަރު  22   :މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު 

           2020 ސެޕްޓެންބަރު 06  :މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު 

 ސްވިްޓޒަޭލންޑް  ،ސިގެންޓާލަރ ޕީޓަރ  :ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 (X2429244: ނަންބަރު ޕާސްޕޯޓް)

 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ސަޕްލަޔަރސް ފުޑް ޔުނައިޓެޑް  ފަރާތް: މައްސަލަ ރައްދުވި 

 (C-714/2007: )ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ކުންފުނި

 ނިންމުން:

 ސަޕްލަޔަރސް ފުޑް ޔުނައިޓެޑް ފަރާތުްނނާއި، މައްސަލަ ރަްއދުވި  ސިގެންޓާލަރ ޕީޓަރމައްސަލަ ހުށަހެޅި  ދެންފަހެ،

ީދފައިވާ  އިފަރާތުން ހުށަހަޅާފަިއވާ ލިޔުންތަކަށާއި، ަމއްސަލަިއގެ ަމޖިީލހުގައި ދައްާކަފއިވާ ާވހަކަތަކަށާ ގެލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް

އިްނ ފެށިގެްނ  2016ޮއކްޓޫބަރު  01 ިސގެންޓާލަރ ޕީޓަރމަްއސަަލ ހުށަހެިޅ ރިޢާޔަތްކޮށް ބެިލއިރު،  ބަޔާންތަކަށް

 ޕީޓަރވަީޒފާ ައދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ަގއި ގެ އެގްޒެކެިޓވް ޝެްފގެ ަމޤާމުލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ސަޕްލަަޔރސް ފުޑް ޔުނައިޓެޑް

ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު ހަަމވާނެކަމާއި، އެއްބަސްވުްނ ާއ  2012ޖޫން  30ގެ ަވޒީފާެގ އެްއބަސްވުން ސިގެންޓާލަރ

 01އަކީ ސިގެންޓާލަރ ޕީޓަރނުކުރުމަށް ކުންފުނިން ނިންާނމާފައިާވކަން އެންގިަކމަށާއި، ނަމަވެސް މައްަސލަ ހުށަހެޅި 

އަދާުކރަމުްނާދ  ވަޒީފާ ގެލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ސަޕްލަޔަރސް ފުޑް ޔުނައިޓެޑްއިްނ ެފށިގެން  2016އޮކްޓުބަރު 

 00)ދޭއް( އަހަރާއި  2ވަޒީާފގައިއުޅޭާތ  ސިގެންޓާލަރ ޕީޓަރގެ ނިޔަލަށް  2012ޖޫްނ  30ފަރާތެއްކަުމގައިވާތީ، 
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 ސަޕްލަޔަރސް  ފުޑް  ޔުނައިޓެޑްަވޒީފާއިން ވަކިުކރެވުނުިއރު  ސިގެންޓާލަރ ޕީޓަރ)އަށެއް( މަސްދުވަސް ވެަފއިާވތީ، 

ދާއިމީ މުވައްަޒފެއްކަމަށްުވމުން، މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީާފއިން ވަކިކުުރމުގައި ަމއުޫޟީޢ  ގެލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް

އަދުުލވެރިަކމާއި އިޖުާރޢީ އަދުުލވެރިކަން ޤާިއމުކޮށްފަިއނުވާތީއާއި، ވަޒީފާއިން ވަިކކުރުމުގެ ކުރިން ނޯޓިްސ 

)ތިންހާސް އެމެރިކާ ޮޑލަރު(  USD 3,500ތުގެ މުާސރައަކީ ދީފައިުނވާތީއާއި، މައްަސަލ ހުށަހެޅި ފަރާ

)އެއްހާސް  USD 1,505.96ަވނަ އަހަުރގެ ޖޫން މަުހގެ ުމާސރައިގެ ގޮތުގައި ީދފައިަވނީ  2012ކަމުގައިީވނަމަެވސް، 

ފަރާތުން މަްއަސަލ  މައްސަލަ ރައްދުވި ،ފަސްސަތޭކަ ަފހެއް ެއމެރިކާ ޑޮލަރު ނުަވދިހަ ހައެއް ސެްނޓު( ކަމަށް ވާތީ

)އެއްހާްސ  USD 1,994.04ަވނަ އަހަުރގެ ޖޫްނ މަުހގެ ުމސާރައިން އުނިކޮށްފަިއވާ  2012ަފރާތުގެ  ހުށަހެޅި

ނުވަސަތޭކަ ނުވަިދހަ ހަތަރެއް އެމެރިކި ޮޑލަރު ހަތަރު ެސންޓު( ނަގައިދިނުމަށާއި، މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަީޒފާއިްނ 

ނޑައަޅައިދިުނމަށާއި، މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިންާސފުވެރި، ޢަދުުލވެރި ހަމައަކުން ނޫންަކމަށް ކަ

ނުބެުލމަށާއި، މައްސަލަ ހުަށހެޅި ފަރާްތ އަދާކުރަމުްނދިޔަ ވަީޒފާ ކަމުގައި ވަޒީފައިން ަވކިކޮށްފައިވާ ަފރާތެއް 

ދިރިއުޅޭތަނުގެ ުކލި ނުމާ ހަމައަށް އިޢާދަކޮށްިދނުމަށާއި، ވަޒީާފއިްނ ވަކިކުރި ދުަވހުން ފެށިގެން ަވޒީފާ އަނބުރާ އިާޢދަކޮށްދި

 ޕްރައިވެޓް  ސަޕްލަޔަރސް ފުޑް ޔުނައިޓެޑްއެދި  ލިބެންޖެހޭ މުާސަރއާއި އެންމެހައި ޢިނާޔަތްތައް، ނަގައިދިުނމަށްހިމެނޭގޮތަށް 

ޓްރައިބިއުަނލަށް ފަރާތުްނ ވަޒީފާއާބެހޭ ގެ ސިގެންޓާލަރ ޕީޓަރގައި  2012ންބަރު ޓެސެޕް 22ރައްދުވާގޮތަށް ށް ލިމިޓެޑަ

 ހުށަހަޅާފަިއވާ މި މަްއސަާލގައި،

 އެްނޑް ފުޑް ކޮންސަލްަޓންޓް'ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  ރު އެ އިއިން ވަކިކުރެވުނު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ މުސާރައިން ބައެްއ  2012މި މަްއސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަެހޅި ަފރާތުގެ  މަޤާމުކަމާއި، 'ބެވެރޭޖް

 ގެސިގެންޓާލަރ ޕީޓަރވާއިރު،  އުނިކުރުމުގެ ސަބާބުްނނާއި، އެަފރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ުހށަހަޅާފައިވާ މައްަސލައަކަށް

މަޤާުމން  'ބެވެރޭޖް އެްނޑް ުފޑް ކޮންސަލްޓަންޓް ' ގެލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް  ސަޕްލަޔަރސް ފުޑް ޔުނައިޓެޑް ަފރާތް  އެ، ފަރާތުން

ބަީކ ހުރި ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިާސ  އެ ފަރާތަށް ހައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުަވސްތަކުގެ ތެރެއިން ނުނަގާ ،އިރުވަކިކުރެވުނު

 މައްސަލައިގެ  VTR/2019/277 ނަްނބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާާއބެހޭ ޅިދީފައިނުވާތީ، އެ ފައިސާ ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހެ

 ޕްރައިވެޓް ސަޕްލަޔަރސް ފުޑް ޔުނަިއެޓޑް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ަވީޒފާ ސިގެންޓާލަރ ޕީޓަރ ގައިމު ނިންމު ނިންމި އިޖުރާއީގޮތުން

ނަޑއަޅާ އިސްމަޤާމެއްކަމަށް ހިންގުމުގެ މަކީމަޤާ' ގެ ބެވެރޭޖް އެންޑް ުފޑް ކޮްނސަލްަޓންޓް' ލިމިޓެޑްގެ   ،އިފައިވާހިނދުކަ
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 ނިންމުމެއް  ނިންމާ  ކޯޓަކުން މަްއސަލައެއްގައި" ގައި ' ސިޓީ ޢާއްމު' 3/2010 ނަންބަރު  ގެކޯޓު ުސޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ނަްނބަރު ޤާޫނނު ،ކަމަށްވެފައި ިލބިފައިއޮތުމުން އެކޯޓަކަށް ޤާނޫނީޮގުތން އިޙްތިޞާޞް  ެބލުމުގެ އެމަްއސަލައެއް ،ޞައްޙަވާނީ

 ގެނެވޭނީ  ބަދަލެއް އިޙްތިާޞޞަކަށް ލިބިފައިވާ ކޯޓަކަށް މަތީން ގޮތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ދުތަކާބެހޭޢިޤަވާ ޢާންމު 2000/6

 ޤާޫނނަށް ޤަވާއިދުތަކާެބހޭ  ާޢންމު 2000/6 ަނންބަރު ޤާނޫނު ނުވަތަ ދަކުންޢިޤަވާ ބާރުލިބިދޭ ާޤނޫނަކުން  ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން

 އެެހން  އިޙްތިޞާޞެއް ލިބިދީަފއިވާ ދަުށން އެޤާނޫނުގެ ށްކޯަޓކަ ގޮތަކަށް މިޫނން ،ކަމަށްވާތީ ދަުށން ލާޙެއްގެޞްއި ގެނެވޭ

 "ދެންނެވީމެވެ  ނުވާެނކަމުގައި ބަދަލުކޮށްެގން ކޯޓަކަށް

 ޤާނޫނު  މަޤާމަކީ، އަދާކުރި ކުންފުނީަގއި ރައްދުވި މައްަސލަ ސިގެްނޓާލަރ ޕީޓަރ ،އެނގޭކަމާއި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން މިފަދައިން

 ވަޒީފާއާބެހޭ) 2000/2 ނަްނބަރު ޤާނޫނު) 2000/14 ަންނބަރު ޤާނޫނު އަށް( ޤާނޫނު ވަޒީފާާއެބހޭ) 2000/2 ނަންބަރު

 މާއްދާގެ  ވަނަ 34 ޤާނޫނުގެ އެ  އިސްލާހަށްފަހު ގެނެވުނު ދަށުން ގެ( ޤާނުނު ގެނައުމުގެ އިސްލާހް ނަވަ 01 އަށް( ޤާނޫނު

 މި ،ބުރަވެވޭތީ  މުވައްޒަފެއްކަމަށް އިސްިތސްނާކުރެވޭ ވަނަ ބާުބން 4އެ ޤާނޫނުގެ ، ދަށުން ނަންބަރުގެ ވަނަ 5 ގެ( ހ)

ނޑައަޅައި ނޫންކަމުގައި މައްސަލަެއއް ގެންދެވޭނެ ކުރިއަށް ޓްރައިބިއުނަލުން  މި މައްސަލައަކީ  .ނިންމައިފީމެވެ ިމމައްސަލަ ކަ
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 މައްަސލަ ބަލައި ނިްނމީ މި 

                     

 ނިޒާރު  މިފްރާޒް  هللاޢަބްދު 

 ބަރުވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ެމން 

 


