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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިެވހިާރއްޖެ 
 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން    

            VTR/2019/91         :މައްސަލަ ނަންބަރު 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން       :މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

 2012 މޭ 14   :މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚް 

  2020 ނޮވެންބަރު 12  މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:

 / ގދ. ފިޔޯރީ ންވަހެވަންލީހޭ، ޚަދީޖާ ޖެނިފާ  :ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 (A128128  :ނަންބަރު )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވް ގޭސް  ފަރާތް: މައްސަލަ ރައްދުވި 

 (C-226/99 ނަްނބަރު: ޖިސްޓްރޭޝަން)ކުންފުނި ރަ 

 ނިންމުން:

ލިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ބެލި މަޖިީލހުގަިއ  ރަްއދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ދެންފަހެ، 

ގޭސް ޕްރަިއވެޓް  މޯލްިޑވްދީޖާ ޖެިނފާ ޚަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ، ދެއްކި ވާަހކަތަކަށާއި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު

ައދާކުަރމުންދިޔަ ލީަގލް ކައުްނސެްލ ފަރާތުން އަދާުކރަމުްނ ދަނިކޮށް، އެ  މަޤާުމގައި ވަޒީފާ ލީަގލް ކަުއންސެލް  ލިމިޓެޑްގެ

މަޤާމު ުއވާުލމަށް ނިންމައި، ަވޒީފާދޭ ަފރާތުން ވަޒީާފއަދާުކާރ ފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޤާނޫީނ ރައްކާތެރިކަމާއި، ައސާސީ 

މޭ  02 މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ަފރާތް ނިގުޅައިގަނެ، ޚިލާފަށް )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާ 2/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހައްޤުތައް

ފަރާތަކީ ަވޒީފާިއން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްަކމުަގއި ނުބެލުމަށާއި، އެަފރާތުން އެވަީޒފާއިން ަވކިޮކށްފައިވާތީ، ގައި  2012

 އެްއފެންަވރުގެ ަވޒީފާ ުނވަތަ އެ ވަީޒފާއާ  ލްގެސެ ކައުންޭގްސ ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑްގެ ލީގަްލ  މޯލްިޑވްއަދާކުަރމުންދިޔަ 

ހަމައަށް އެފަރާތް ވަީޒފާގަިއ  ނިމުމާ  މައްަސލަމި ލިބިިދނުމަށާިއ، ވަޒީފާއިން ވަކިުކރި ތާރީޚުން ފެށިގެން  އެހެން ވަީޒފާއެއް
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މޯލްިޑވް ގޭސް ޕްރަިއެވޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް އެދި  ލިބިދިނުމަށްދެމިުހރިނަމަ ލިބޭނެ ުމސާރަާއއި ޢިނާޔަތްތައް 

 ،ހުށަހެޅި މި މަްއސަލަިއގައި

 މޭ  02މަޤާމުން  ލިމިޓެޑްގެ ީލގަލް ަކއުންސެލް ގޭސް ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  2002/2ގައި އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  2012

އިޖުރާއީ  އަދި (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން ން ލާޒިމުވެގެންވާ މައުޟޫޢީ ރުކުވަކިކުރާ ޙާލަތުގައި ފުރިހަމަ

ރައްދުވި މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް  މައްސަލަމި ކަމަށް  ޤާއިމުކުރުމަށްފަހުގައި (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

 ،ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް

ެއ  ގޮތުގައި ކުެރވިަފއިވާ ސަބަބުގެވަކި ގެ ވަޒީފާއިންޭގސް ޕްރައިވެޓް ލިިމޓެޑް ޑިވްމައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޯމލް

ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާ ލިޔުމުގައި  (2012އެޕްރީްލ  22) MGPL-19/HR-110ނަންބަރު  ކުންފުނީގެ

 ޯމލްޑިވްގެ ޙާލަތުގެ ދަށުން ވަީޒާފއިން ވަކިުކރުމުަގއި  (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ  މައްަސލަ ހުށަހެިޅ ަފާރތް، ބިނާކޮށް

އަދި  (substantive fairness)ގޭސް ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޤާިއމުކުރަްނޖެހޭ މަުއޟޫޢީ ަޢދުުލވެރިކަން 

 އިމުކޮްށފައިވޭތޯ ނަޒަރުުކރިއިރު،ޤާ (procedural fairness)އިޖުރާއީ ޢަުދލުވެރިަކން 

ގެ ޙާލަތުގައި މުަވއްޒަފަކު  (redundancy)ަވޒީފާއިން ވަިކކޮށްފައިވަނީ ރިަޑންޑަންސީ ޅި ަފރާތް މައްަސލަ ހުށަހެ

އަދި އިޖުރާއީ  (substantive fairness)ވަޒީފާއިން ވަކިުކރުމުަގއި ޤާިއމުކުރަންެޖހޭ މައުޫޟޢީ ޢަުދުލވެރިކަން 

ން މަްއަސލަ ރައްދުވި ަފރާތަށް ގައިކަޤާއިުމކުރުމަށްފަހު  (procedural fairness)ޢަދުުލވެރިކަން 

)ވަޒީފާއާބެހޭ  2002/2ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަީޒފާިއން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ނޑައަޅައި،  ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ،ށް ިރާޢޔަތްކޮށްވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އަ 22ނޫނު( ގެ )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާ 2002/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނުވަތަ އެ މަޤާމާ ެއއްފެްނވަުރގެ އެހެން ަމޤާމެއް މައްަސލަ  މުފަރާތް ވަޒީާފއިން ވަކިުކރެވުުނއިރު އަދާުކރަމުްނދިޔަ މަޤާ 

 ވަކިުކރެިވފައިވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހަމަޖަްއސަިއދިނުމަށާއި، މައްަސލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތަކީ އެއްވެސް ޙާެލއްގަިއ ވަޒީފާއިން 

މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަީޒފާއިން ވަކިކުެރވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތެއްކަުމގައި ނުބެލުމަށާއި، 

ފަރާތުގެ ވަޒީާފގެ ކަންތައްތައް އަލުން ހަަމޖެހޭ ތާރީޚާ ހަމައަްށ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްަސލަ ރައްުދވި ފަރާތުގެ 
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ތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުުރމަށްފަުހ އި ދެމިުހރިނަމަ ލިބޭނެ މުސާރަާއއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ަފރާވަޒީފާގަ 

އުނިކުރުމުން ބާކީޖެހޭ އެއްސަތޭަކ ތިރީސް ރުފިޔާ ފަންސާސްެއްއ ލާރި( ރ. )ފަންސާސްއަށް ހާސް 58,130/51ދީފަިއވާ 

 12އެއްަފހަރާ ިދނުމަށާއި، އިސްވެބަޔާންކުެރވުުނ ކަންތައްތައް މިއަދު ) އެކީަމއްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފައިސާ 

ުފރިހަމައަށް ތަްނފީޒުކުުރމަށްފަހު )ސާދަ( ދުވަުހގެ ތެރޭ  14)ރަްސމީ ބަންދު ނޫން(  ( ިއން ފެިށގެނ2020ް ނޮވެންބަރު

ވަީޒފާާއބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭ 3)ރަސްމީ ބަންދު ނޫން(  ހަމަެޖހޭތާ ތައްތައްއެކަން

ަމއްޗަށް އަންގަިއ އަމުރުކޮށް މި މައްަސަލ  ޭގސް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މި ަމއްސަލަ ރަްއދުވި ޯމލްޑިވްއެންގުމަށް، 

 .ނިންމައިީފމެވެ 

 1442 ލްއާޚިރުރަބީޢު 04
 2020 ނޮވެންބަރު 12

 މި މައްަސލަ ބަލައި ނިްނމީ 

 
                     

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 ގެ ެމންބަރުއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލު ވަޒީފާ


