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 ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
  މާލ ، ދިވ ހިރާއްޖ     
 
 

                 

 މައްސަލައިގ  ނިންމުން 
 

 VTR/2019/272   :ނަންބަރު  މައްސަލަ 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  :މައްސަލައިގ  ބާވަތް 

 2019 ޑިސ ންބަރު 05  :ހުށަހ ޅި ތާރީޚް  މައްސަލަ 

           2020 ސ ޕްޓ ންބަރު 10   މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:

 / ޅ.ކުރަންދޫ ގުރަހަ ޝަހީދާ މުޙައްމަދު،  މައްސަލަ ހުށަހ ޅި ފަރާތް:

 (A220690)ދިވ ހި ރައްޔިތ އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އ ންވިޝަން މ ޑިކަލްސް ޕްރައިވ ޓް ލިމިޓ ޑް   މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 (C-0242/2007)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަްނބަރު: 

   

 ނިންމުން: 

 

ުހގަިއ މައްސަލަ ބ ލި މަިޖލީ ،ލިޔުންތަކަށާއި  ޅިމައްަސލަ ރައްުދވި ފަރާތުން ހުށަހ  ންނާއިމައްސަލަ ހުށަހ ޅި ަފރާތު ދ ންފަހ ،

ޕްަރއިވ ޓް އ ްނިވޝަން މ ޑިަކލްސް  ޝަީހދާ މުޙަްއމަދު ،ރިޢާޔަތްކޮށް ބ ލިއިރު ބަޔާންތަކަށްއި ދީަފއިވާ ށާާވހަކަތަކަ ދ އްކި

 01ކުަރމުން ދަނިކޮށް، އިން ފ ށިގ ން ަވޒީާފ އަދާ 2018 މާރިޗު 08އި ރ އްގ  މަާޤމުގައަ ޭސލްސް ޭކޝި ލިމިޓ ޑްގ 

ޤާނޫނުން ލާޒިްމުކރާ ވަޒީާފގ  އ އްބަްސވުމ ްއ  ވަޒީފާއާބ ހޭަގއި ވަީޒފާއިން ވަިކކޮށްފައިވާތީއާއި،  2019 ންބަރުނޮވ 
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އ އްވ ސް ސަަބބ އް ބަޔާންކުރުމ އްނ ތި ައދި ުކރުން ގ ްނުގޅ ފައިވާތީއާއި، މުވައްަޒފުްނގ  މ ުދގައި ތަފާތު ،ހަދާަފއިނުވާތީއާއި

ލިުބނު ގ އްލުުމގ  ބަދަާލއި އަަހރީ  ށްފައިވާތީ،ގޮތަކަށް ަވޒީފާއިން ވަިކކޮޤާނޫނު ލާިޒމްކުރާ ނޯޓިސް ިދނުމ އް ނ ތި ކުއްލި 

ޝަީހދާ މުޙައްމަދު ވަޒީާފއިން ވަކިކޮށްފަިއވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަްށ ، ބަދަލުގައި ފަިއސާ ލިބިދިނުމަށާއި ޗުއްޓީގ 

ނޑައަޅައިދިުނމަށާއި  ށްދިުނމަށްއަމުރުކޮ އޭނާއަީކ އ އްވ ސް އިރ އްގައި ަވޒީފާިއން ވަކިވ ފަިއވާ މީހ އްކަމުަގއި ނުބ ލުމަށް ،ކަ

 ރަްއދުާވގޮތަށް ހުށަހ ޅި މި މައްަސލާގައި،  ްޕރައިވ ޓް ލިމިޓ ޑަށްންިވޝަން މ ޑިަކލްސް އ ދި އ 

ޝަީހދާ މުޙަްއމަދު ވަޒީފާއިްނ ވަކިކޮށްފަިއވަނީ އ ފަރާތުން އ ދިގ ންަކމުން އ ފަރާތް ވަީޒާފއިން ވަކިުކރުމުަގއި އ ްއވ ްސ 

އ ުދމުގ  މަތިްނ އ ފަރާތަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ  މުޙައްމަުދގ ވޭ ަކމަށާއި، ަޝހީާދ ނޯޓިސްއ އް ދޭްނޖ ހޭަކމަށް ަޤބޫލުނުކުރ 

އ އްވ ްސ އައުޓްލ ޓަކުން އަހަުރގ  ފަހު  އ ންިވޝަން މ ިޑކަްލސް ްޕރައިވ ޓް ލިމިޓ ޑުގ ށާއި، ހަމަޖަްއސަިއދީފަިއވާނޭކަމަ

އްގައި މ ނުވީ ޗުއްޓީ ނުދ ވޭނ ކަްނ ދ މަުހގ  ތ ރޭގައި ިވޔަފާރި އ ންމ  ބާރު ބޮޑު ދުަވސްަވރު، އ މަރޖ ންސީއ  

ވަނަ ައހަުރގ   2019، މުވައްަޒފުންނަށް އަންާގފައިވާނ ކަމަށާއި، ަޝހީދާ މުޙައްަމދުގ  އ ދުމުގ  މަތިން ވަީޒފާއިްނ ވަިކކޮށް

ަމސްތަކ ޭކ އ ހ ން ، ވާުލކުރުމަށް އ ަފރާތަށް ގުޅާފައިާވނ ކަމަށާއިހަ މު އުޫސލުގ  މަތިން ާއންމުާސރަ  އޮކްޓޫބަރު މަހުގ 

ަޝހީދާ  އި ކަމުގަިއ އ ހ ން މުވައްަޒފުންނާަދންނަވާަފިއވާނ ކަމަށާއި، މި ން ައއުމަށް ޕޭްސލިޕްގައި ޮސއިކުރަ އ އްފަަދއިން

އ ންވިޝަން މ ޑިަކލްސް ްޕރައިވ ޓް ލިމިޓ ޑުން ޝަީހދާ ިއ، މުޙައްމަދާ ދ މ ދު ތަފާތުކުުރމުގ  އ އްވ ސް ކަމ އް ނ ތްކަމަށާ

ސް މާއްާދއަާކ ޖ ހޭނ  އ އްވ ސް ފައިސާއ އް އޮންނާނ ކަމަްށ ނުދ ކޭ ކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބ ޭހ ޤާނޫނުގ  އ އްވ  ދޭން މުޙައްމަދަށް

ނުވާނ ަކމަށާއި، ަޝހީދާ ުމޙައްމަދު އ ްއވ ސް ނޯޓިްސއަކާ ނުލައި ވިަޔފާރި އ ްނމ  ބުރަ  ފަރާތުން ޚިާލފުވ ފައި އ  ކުންފުނީގ 

 ކުރިމަތިލާން ޖ ހުނު ކަަމކަށް ކާގޫތަކަ ނދަދަތި އު މ ިޑކަްލސް ޕްރައިވ ޓް ލިމިޓ ޑަށް އ ންވިޝަންމަކީ ދުވަްސވަރު ވަިކވ ފަިއވު

ލައާ ގުޅިގ ްނ މަްއސަ މި ރުކޮށްލުމަާށއި،ވުމުން، ަޝހީދާ މުޙައްމަުދ ވަީޒފާއާބ ހޭ ޓްރައިބިއުަނލަށް ހުށަަހޅާފައިވާ ަމއްަސލަ ބޭ

ދިާފުއވުމަށް ޤާނޫނީ ލަފަާއއި އ ހ ން އިދާރީ ކަންތަކަށް ހިނގާފަިއވާ  ފަރާތުން އ ންވިޝަން މ ިޑކަލްސް ޕްރަިއވ ޓް ލިމިޓ ޑުގ 

ފަރާތުްނ  ސް ޕްރަިއވ ޓް ލިމިޓ ޑުގ އ ްނވިޝަން މ ޑިަކލް މައްސަލައަށް ޚަރަދު ނަގައިދިުނމަށް އ ިދ މި

 ޖަވާބުދާީރވ ފަިއވާއިރު،

ގ  ޕްރައިވ ޓް ލިމިޓ ޑް ވިޝަން މ ޑިކަލްސް އ ން ގައިމުއ ދިގ ންކަޝަހީދާ މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އ  ފަރާުތން 

އިތުރު ހ އްކ އް  (corroborating) ފަރާތުން ބުިނނަމަވ ސް، މިކަމަްށ އިތުރު ބާރ އް ލިއްބައިދޭފަދަ ނުވަތަ ކަށަވަރުކޮށްދޭފަދަ

ހުށަހަޅާފައި ނ ަތތީއާއި، ވަޒީާފއިން ވަކިކޮށްދިނުމަްށ އ ދިފަިއނުވާނ ކަމަށް ޝަީހދާ މުޙައްމަދު ބުނ ފައިާވތީއާއި، ޝަހީާދ 
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މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އ ދި ލިޔުމުން ނޯޓިސް ދީފައިނުވާކަން ދ ފަރާތުގ  ބަހުން އ ނގ ްނ އޮތަތީ، ޝަހީދާ މުޙައްމަދު 

 ޕްރައިވ ޓް ިލމިޓ ޑަށް ންވިޝަން މ ޑިކަްލސްއ  ން އ ދިގ ންކަފައިވަނީ، އ ފ ރާތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް

  ،ސާބިތުކޮށްދ ވިފާއިނުވާކަމަށް ބުަރވ ވޭތީ

އިސްވ ބަޔާންކުރ ވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޝަހީދާ މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖ ހޭ މައުޟޫޢީ 

 (procedural fairness)އިޖުރާއީ ޢަދުލުވ ރިކަން  އަދި (substantive fairness)ޢަދުލުވ ރިކަން 

ނޑައަޅައި، ޤާއިމުކުރ ވިފައިނުވާކަމަށް  ވަޒީފާއިްނ ޝަހީދާ މުޙައްމަދު ވަކިކުރި  ޕްރައިވ ޓް ލިމިޓ ޑްގ އ ންވިޝަން މ ޑިކަްލސް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަކާ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ވަކިކުރުމަކީ އ ކަށީގ ންވާ ސަބަބ އް ނ ތި )ވަޒީފާއާބ ހޭ ޤާނޫނު( ގައި ކަ

ނޑައަޅައި،  (unfair dismissal)ޚިލާފު، އަންފ އަރ ޑިސްމިސަލް   އ އް ކަމުގައި ކަ

އިސްވ  ފާހަގަކުރ ވުނު ފަދަިއން ޝަހީދާ މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވ ރިކަމާއި އިުޖރާއީ 

 1)ހ( ގ   ވަނަ މާއްދާގ  29)ވަޒީފާއާބ ހޭ ޤާނޫނު( ގ   2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރ  ،ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާތީ ޢަދުލުވ ރިކަން

ޝަީހދާ މުޙައްމަދު ައދާކުަރމުްނދިޔަ މަޤާމަށް އ ަފރާތް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުުރމަށާއި، ޝަީހާދ  ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،

ވަކިވ ފައިވާ ަފރާތ އްކަމުގައި ނުބ ލުމަށާއި، ޝަީހދާ މުޙައްަމދު ވަީޒފާއިން މުޙައްމަދަކީ އ އްވ ސް ާޙލ އްަގއި ވަޒީފާއިން 

އަލުްނ ޝަީހދާ މުޙައްަމދު ވަޒީފާއަށް  ރައިވ ޓް ލިމިޓ ޑްގ އ ންވިޝަން މ ޑިކަލްސް ޕް ވަކިކުރ ވުނު ތާރީޚުން ފ ށިގ ްނ، 

ޝަީހދާ ދ މިުހރިނަމަ ަޝހީދާ މުޙައްމަދު ޒީފާގައި ވަ ޕްރައިވ ޓް ލިމިޓ ޑްގ އ ންވިޝަން މ ޑިކަލްސް ހަމަޖ ހޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް، 

ނަޑއަޅައި، މުޙައްމަދަށް   މުާސރައާއި ޢިނާަޔތުގ  ގޮތުގައި ލިބ ންޖ ހޭ ފައިާސ ނަގައިދިނުމަށް ކަ

ލިުބމުގ  ފުރުޞަޠު ނަފީކުރުމުގ   (unjust enrichment) ޝަހީދާ މުޙައްމަދަށް ނުޙައްޤު މަންފާއ އްއ ހ ންނަމަވ ސް 

މަޤްޞަދުގައި، އިސްވ ބަޔާންކުރ ވުނު މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ޝަހީދާ މުޙައްމަދަށް ނަގައިދޭއިރު، ޝަހީދާ މުޙައްމަދު މިހާރު 

މުސާރައާއި  އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާގައި ޝަހީދާ މުޙައްމަދު ދ މިހުންނަ މުއްދަތުގައި އ  ވަޒީފާއިން ޝަހީދާ މުޙައްމަދަށް ލިބޭ

ވަޒީފާގައި ދ މިހުރިނަމަ  ރައިވ ޓް ލިމިޓ ޑްގ އ ންވިޝަން މ ޑިކަލްސް ޕްއ  މުއްދަތުގައި ޝަހީދާ މުޙައްމަދު ، އްތަޢިނާޔަތް

ނޑައަޅައި،   ލިބިދ ވޭނ  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްަތކަށްވުރ  އިތުރު ނުވާނ  މިންވަރަށް އުނިކުރުމަށް ކަ

ޝަހީދާ މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އ ފަރާތަށް ވަަނ މާއްދާގ  )ނ( އަށް ރިޢާޔަްތކޮށް،  41ވަޒީފާއާބ ހޭ ޤާނޫނުގ  

 4,866/67ބަުތން ޞް)ވިހި( ދުަވހުގ  އަހަރީ ޗުއްޓީގ  ބަދަލުގައި، އ  ދުވަސްތަކަށްވާ މުސާރައިގ  ނި 20ނުލިބިވާ 
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 ޕްރައިވ ޓް ލިމިޓ ޑުގ   އ ންވިޝަން މ ޑިކަލްސްރުފިޔާ ފަސްދޮަޅްސ ހަތް ލާރި(  )ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ ފަްސދޮޅަސް ހަ

ނޑައަޅައި، ފަރާތުން  ޝަހީދާ މުޙައްމަދަށް ދޭންޖ ހޭކަމަށް ކަ

 14( އިން ފ ށިގ ން ރަސްމީ ބަްނދުނޫން 2020ސ ްޕޓ ންބަރު  10މިައދު ) އިސްވ ބަޔާންކުރ ވުނު އ ންމ ާހ ކަންކަން

)ތިނ އް(  03ރަްސީމ ބަންދުނޫން  ުފރިަހމައަށް ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު، އ ކަންތައްތައް ހަމަޖ ހޭތާ )ސާދަ( ދުވަުހގ ތ ރޭގައި

އ ންވިޝަން މ ޑިކަލްސް ސަލަ ރަްއދުވި މި މައް ،ދުވަުހގ  ތ ރޭގައި ވަޒީފާއާބ ޭހ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އ ންގުމަށް

 އަންގައި އަުމރުކުރުާމއ ކު، ރައިވ ޓް ލިމިޓ ޑްގ  މައްޗަށް ޕް

އ ންވިޝަން މ ޑިކަލްްސ ވަނަ ާމއްާދގ  )ހ( ގ  ަދށުން  15)ވަޒީފާއާބ ޭހ ޤާނޫނު( ގ   2008/2ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

ހުށަހ ޅި ޝަުކވާ ަޝހީާދ މުޙައްމަުދ އ ކުލަވާލަންޖ ޭހ ވަީޒފާގ  ބަޔާްނ ލިިބފައިނުވާަކމަށް ބުނ   ރައިވ ޓް ލިމިޓ ޑުންޕް

ވަނަ  5)ވަީޒފާާއބ ހޭ ޤާނޫނު( އަށް  2008/2)ޤާނޫުނ ނަންބަރު  2016/22ޤާނޫނު ަނންބަރު ، ހިނދުވާ ސާބިތު

ަވނަ  79)ަވޒީފާާއބ ހޭ ޤާނޫނު( ގ   2008/2އިޞްލާޙު ގ ނައުުމގ  ޤާނޫނު( އިން އިްޞލާޙުކުރ ވުނު، ާޤނޫުނ ނަންބަރު 

ަވނަ މާއްދާގ  )ޅ( ގ  ދަށުން  15)ވަީޒފާއާބ ހޭ ާޤނޫނު( ގ   2008/2ޤާޫނނު ނަންބަރު ، މާއްދާއަށް ިރޢާޔަތްކޮށް

ިމ އޮތޯިރޓީގ  މައްޗަށް އަމުރުކޮށް  ޖޫރިމަނާކުުރމަށް ލޭބަރ ރިޭލޝަންސް ޕްރައިވ ޓް ލިމިޓ ޑް އ ންވިޝަން މ ޑިކަލްސް 

 މައްަސލަ ނިންމަިއފީމ ވ .

 1442މުޙައްރަމް  22
 2020ސ ޕްޓ ންބަރު  10

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ

                                                           

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

  ވަޒީފާއާބ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގ  މ ްނބަރު


