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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  ޚުލާޞާޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 

  
  
 ު2017 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/38 

  ިތް ފަރާ  އިސްތިއުނާފުކުރ:  

* :        PP461494185:ނަންބަރު  ޕާސްޕޯޓް  *              އަންޖަލީން ޭމރީ ނާިޒއު ނަން
: * ދާއިމީ    ވްެސޓް އެވެނިުއ، ޑެމެންޓްރީ، ނޯތެމްޓަން، އިންގްޭލންޑް  14 އެޑްރެސް

  ވެސްޓް އެެވިނއު، ޑެމެންޓްރީ، ނޯތެމްަޓން، ިއންގްލޭންޑް  14 :އެޑްރެސް މިހާރުގެ * 
  )A250456ކާޑު ަންނަބރު  ައިއޑީމުޙައްމަދު ސަާމޙް ( * ބަދަލުގައި:

  
  ިއިސްތިއުނާފު ރައްދުވ :   ފަރާތް

* : :ދާއިމީ *   ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ނަން   އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، ، 04-01 އެޑްރެސް
:   C9/85ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: *  އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، މާލެ، 04-01 * މިހާރުގެ އެޑްރެސް

  
 : :            2016 ޑެިސްނބަރު 19 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް  2017 ޖޫން 12 * ނިމުނު ތާރީޚް

                 
 ު101 :އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މައްސަލަ ނަންބަރ/VTR/2012  
 :ްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއިބއުނަލް  ނިންމެވިތަނ 
 : :  *                   2012-05-29 ހުށަހެޅުނުތާރީޚް            2014-04- 10ނިމުނު ތާރީޚް

  ިނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް  މައްސަލަ ބެލ  :ފަ
ނޑިޔުާރ ޢްަބދު  ނޙަމީުދ، هللا ފަ ނޑިޔާރު ، ްއަރއޫފު އިްބރާހީމްޢަބްދު ޑިާޔރު ފަ  ޢަލީ ސަީމރު ފަ

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

 ްޓަރއިިބުއނަލުންއެ މަްއސަލަ  VTR/2012/101ަންނަބރު  ްޓަރއިިބއުނަލްގެވަޒީފާާއބެޭހ  މިއީ،

ިއސްިތއުާނފު  ިނންުމން ކަމަްށބުނެ، އެ  ނިންމާަފއިވާގޮތް ަޝރުޢީ ޤާޫނނީ ހަމަތަކާ ެއއްގޮތްނުވާ

ގެ ފަރާުތން ދިވެިހާރއްޖޭގެ އަންޖަީލން މޭރީ ާނޒިއު އިންގްޭލންޑްގެ ރަްއޔިތެްއކަމުގަިއވާ ށްިދނުަމށްއެދިކޮ

. ލާ ހުަށހެޅުމުން ބަ  ށްހަިއކޯޓަ   ފައިވާ ޤަޟިްއޔާެއކެވެ

 ަސންޭލންޑް ޓްރެވަްލްސ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް ،މިޤަޟިއްޔާަގއި މަްއަސަލ ަރއްދުވާ ފަރާަތކީ

  އެވެ.) C9/85ނަްނބަރު  ރަިޖސްޓްރީ(

  

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ  
އަންޖަީލްނ ، ައކީ  މައްސަލަ  VTR/2012/101ނަްނަބރު  ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓރަިއިބއުނަލްގެ - 01

، އެވެނިއު، ޑެމެންޓްރީ، ނޯތެމްޓަން، އިންގްޭލްނޑް ން ވެސްޓަ 14 (PP461494185) މޭރީ ނާިޒއު 

ކުންުފްނަޏްށ ކޮށް، ޒީފާ އަާދުކރަމްުނ ައްނނަނި ގައި، ވަަސންޭލންްޑ ޓްރެވަްލްސ ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑް

މައްސަަލތަާކ ހުރެ ކުްނުފނީގެ އޮޕަޭރޝންަތކާއި ވިޔަފާރި ުކަރމުން  ކުރިމަތިވެފަިއވާ މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ 

އައިގޮްތ ީރސްްޓަރްކަޗރ ުކަރނީ ަކމަށް ބުނެ އެކަށީެގންވާ ހަމައެްއ ނެތި ވަޒީފާއާެބޭހ ޤާޫނނާ ޚިލާފަްށ 

ބޯަނސް ައިދ ވަޒީފާއިން ވަިކޮކށްފައިވާީތ އާއި، ވަޒީފާއިން ވަިކކުުރމުގެ ކުރިންެވްސ ުމާސަރާއއި އެލަަވްނާސއި 

ސާރިވްސ ާޗރޖްގެ ގޮތުގައި ލިެބންޖެޭހ ބަެއއް ފައިސާ ދީފަިއުނވާތީ، މައްަސލަ ނިމޭ ާތީރޚާ ހަމައަްށ 

ލިެބންޖެހޭ މުާސަރއާއި އެަލވަްނސާއި ޯބނަސް ާއއި ސާރވިސް ޗާރޖް އަދި ިމނޫންެވސް ލިބެންެޖހޭ ެއންމެހަިއ 

ގެ ސަަބުބން ލިބިފައިާވ ހާްސކަމާިއ ހިތްދަތިކަާމިއ ޤާނޫނާ ިޚލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަިކުކުރމު ،ފައިސާައާކއި 

ސަންޭލންްޑ ގައި  2012މެއި  29ނުަތނަަވސްކަމާއި ިނކަމެިތ ކަމަށް ބަދަެލއް ަކނޑައަުޅއްވައި ދެއްވުްނ އެދި 

އެޓްަރިއިބއުނަަލށް ހުށަހަޅާފައިާވ  ގެ މަްއޗަށް ރައްދުާވގޮތަށް ވަޒީފާއެާބހޭޓްރެވަްލސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

   ެއްއަކމާއި؛އްސަލަމަ

އެމައްސަލަ ބައްލަވައި ިނންމާފައިވާ ނިންމުމުގަިއ [ދެންަފހެ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަާރތާއި، 

ުކާރިއރު، ކުރި ަކްނކަމުގެ މައްަޗށް ިރޢާޔަތްމައްސަލަ ަރްއދުވި ފަރާތުން ުހށަހެޅި ލިެޔކިޔުްނތަަކށާއި، ފާަހގަ

، ިއންގްޭލންޑް، ސް ޓް އޭންންޓްރީ، ނޯތް ވެެވްސޓް އެވެނިއު، ޑެ 14 ައންޖަީލން ޭމީރ ާނިޒއު މައްސަލަ ހުަށހެޅި
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ަގިއ  2012ާމރޗް  1ގެ ޭސްލސް މެނޭަޖެރއްގެ ވަޒީފާއިން ްލސް ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑްަސންޭލންޑް ޓްރެވަ

ވަކިކޮށްފައިަވނީ، ެއކަށީެގންވާ ހަަމއެްއނެތި ޤާޫނާނ ޚިލާފަށް ަކމަށް ުބނެ، އަނުބާރ ެއ ވަޒީފާ ުނވަަތ 

ރުގެ އެެހން ަވޒީފާއެއް ހަަމޖައްސާިދނުަމށާއި ވަޒީާފ ހަމަޖެހޭ ދުވަހަކާ ހަަމޔަށް ުމާސަރއާިއ އެފެންވަ 

އެލަވަންސްަތްއ ނަގައިދިނުުމގެ އިތުރުން ވަޒީފާއަދާުކިރ މުއްދަތުގައި ނުލިބިވާ ފަިއސާ ނަގައިދިނުމަށް އަމެުރްއ 

އިްނ ވަިކކޮްށފައިވަނި މަްއަސލަ ަރއްުދާވ ނެރެދިނުމަްށ އެދިފައިވާިހނދު، މަްއަސލަ ހުަށހެޅި ފަރާތް ަވޒީފާ

ފަރާުތން ުބާނފަދައިން ުކްނފުނި ީރްސޓްަރކްޗަރ ުކުރމުގެ ތެރެިއްނ ރިޑަންަޑްނސީގެ ޙާލަތެްއ މެދުވެރިވެގެން 

ކަމަށް ުބރަެވވޭތީއާއި ރިޑަންަޑްނީސައީކ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިްނ ވަިކކުރެިވާދނެ އެކަށީގެްނ ސަަބބެްއަކުމްނ 

ުހށަހެޅި ފަރާްތ ވަޒީފާއިްނ ވަކިުކރުމުަގއި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވިެރަކން ާޤއިމުކުރެވިފައިާވކަމަްށ މައްސަލަ 

ބެިލނަމަެވސް، ޭއނާ ވަޒީާފއްިނ ޫދކޮށްލުމުގެ ުކިރން ޢަމަލުކޮށްފަިއވާގޮތަށް ބަާލިއރު ވަޒީފާއިން ަވކިުކުރުމގެ 

ކޮށްފަިއުނވާކަން ެއނގެން އޮްތހިނދު، ުކިރން ުފިރހަމަ ުކަރްނޖެހޭ އިޖާްރއީ ޢަދުލުވިެރަކން ުފިރހަމަ

ިރޑަންަޑްނީސގެ ަސބަބުްނ މުވައްޒަފަުކ ވަޒީފާއިްނ ދޫކޮށްލުމުަގއި މައުޫޟީޢ ޢަދުލުވެރިަކން ުފރިހަމަވެ، 

އިޖުރާއީ ޢަުދލުވިެރަކން ުފިރހަމަނުވެ ޮއތްއޮތުމަީކ ަހމައެަކނި އެ ަސބަބަށްަޓކަިއ އެ މުވައްޒަފަށް އަުލްނ 

މަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ެއންިގދާނޭ ހުއްޖަެތއް ނޫްނކަމަްށ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓުްނ އަނބުރާ ވަީޒފާ ދިނު

މިހާތަނަށް ނިންމަވާފައިާވ މިބާވަތުގެ މަްއސަލަަތކުގައި ަކނޑައަޅުއްވާފައި އޮްނނާތީ، މިމައްަސަލއިގައި 

މަްށ ަކނޑައަަޅއި، މައްސަލަ ުހށަހެޅި ަފރާަތށް ައނުބާރ ވަޒީފާ ދިނުމަށް އަްނގާނެ ޖާގަެއއް ނެތްކަ

ިރޑަންަޑްނީސގެ ޙާލަތުގަިއ މުވައްޒަފަުކ ވަޒީފާއިން ވަކިުކރުމުގެ ުކިރން އިޖުާރއީ ޢަދުލުވިެރކަން ުފިރހަަމއަށް 

މާލީ ބަަދލު ނަގައިިދުނމުގައި  އެ ، ޤާއިުމކޮށްފަިއނުވާނަމަ، ެއ މުވައްޒަފަަކށް މާލީ ބަަދލެއް ނަގަިއެދވިދާނެކަާމއި

މަްށ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ހަިއކޯޓުްނ މިހާތަަނށް ނިންމަވާފައިާވ މިބާވަތުގެ މަްއސަލަަތކުަގއި ރިޢާޔަްތ ުކރަންޖެހޭ ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މާލީ  85ބަާޔްނުކރައްާވފައިވާ ކަްނަކމަށް ނަަޒުރޮކށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުގެ 

) އެެމިރާކ ޑޮލަރާއި  -/3,500ބަދަލުގެ ގޮުތގައި  މުަވއްޒަފުގެ ހުްއދައެްއނެތި ިލޭބ (ތިންާހްސ ފްަސަސތޭކަ

ުކާރކަމްުނ ވަނަ މާްއދާ މަނާ 54ހޭ ާޤނޫނުގެ މުާސަރއިން އެއްެވސް މިންވަރެްއ ުއނިުކރުން ަވޒީފާއާބެ

) އެެމރިކާ ޑޮަލާރއި  -/3,500ފެުބރުއަރީ ަމހުގެ މުސާަރިއން ުއނިކޮށްފައިވާ   -/2,000(ތިންާހްސ ފްަސަސތޭ

) ުރފިޔާއާއި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ރިޑަންޑަްނސީ ޙާލަުތގައި ަށހެޅިަމއްސަލަ ހު (ދާެހސް
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މުއްަދަތށް  ގެކަމުގައިވެފަިއ ރިަޑންަޑންްޓ ކުރެޭވކަން މަްއސަލަ ހުަށހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައި ުނވާކަމުން ނޯޓިސް

) ރުިފޔާ، (ދިހަހާސް ހަތަ  -/10,400ލިެބންެޖހޭ ެއލަވަްންސކަމަްށ މަްއސަލަ ުހށަހެޅި ފަރާުތން ބުާނ  ުރަސތޭކަ

) އެެމިރކާ ޑޮަލާރއި  -/7,000އެކު ޖުްމލަ  ) ުރފިޔާ މައްސަަލ  -/12,400(ހަތްހާސް (ބާރަާހްސ ހަަތުރަސޭތކަ

ނަޑއަޅާ، އެފައިސާ  އެްޕީރްލ  10ހުށަހެޅި ަފާރތަށް ނަގައިިދނުމަށް މަްއސަަލ ބެލި ަމޖިލީހުގެ އިްއތިފާޤުން ކަ

) ދުވަހު 07އިން ފެށިގެން  2014 ައންޖަލީން ޭމީރ ނާިޒއުއަށް ެއީކ ގެ ތެޭރގައި މައްސަަލ ހުށަހެޅި (ހަތެއް

އެއްފަރަހާ ިދުނމަށްފަހު އެކަން ވަޒީާފާއބެހޭ ްޓަރއިިބއުނަލް އަްށ ލިޔުމުން އެންގުމަށް ަމއްސަލަ ަރްއދުވި 

) އަށް އަންގާ C9/85ަސންޭލންޑް ޓްރެވަްލސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުްނފުނީގެ ރެޖިސްޓްރީ ނަްނބަރ 

.] މިފަދަިއްނ ބަާޔްނުކަރއްވާފައިވާކަން އެމަްއސަ ިނމުނުގޮތުގެ ިރޕޯޓުން އެގެން  މައްސަލަ ަލއިގެ އަމުރުުކަރމެވެ

.އޮ   ވެއެވެ

ންަނަބުރ  ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރަިއބިއުނަްލގެިއްސވެ ބަާޔންުކރެުވނު ގޮތުގެމަތީން  - 02

101/VTR/2012  ަރުީޢ ނުވަތަ ާޤނީޫނ ނިންމަވާފައިަވނީ ޝަ މައްަސލަ ިނންެމވުމުން، ެއ މައްސަލ

) 04ން އިސްިތުއނާފު ކުރުމަްށ ފާަރތު  ގެއަްނޖަލީން މޭރީ ނާޒިއުޚިލާފަށް ކަމަށްުބނެ،  އުޞޫލުަތކާ  (ހަތަެރއް

.  ުނކުތާ ފާހަގަކޮށް ެއުނކުާތތަކާ މެދު ިދވެހާިރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްކާފައިެވއެވެ

: އެއިގެ   ތެރެިއން

  :ީއަންޖަލީން ޭމީރ ނާޒިއު ަވޒީފާއިން ވަިކކޮށްފައިވަނީ ސަންލޭންްޑ ކުންފިުނ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

ިރސްްޓަރްކޗަރ ކުރުމުެގ ގޮތުން ިރޑަންަޑންޓް ވެގެންކަމަށް ަބާޔްނކޮށްފަިއ ވީނަމަވްެސ، ރިަޑންަޑންސީގެ 

ނެިތ އަްނޖަލީްނ މޭރީ ާނިޒއު ވަޒީފާއިން ޙާލަތުގައި ުމވައްޒަފުްނ ވަކިކުރާނެ އެްއވެސް ުއޞޫލެއް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ެއއްެވްސ ަސބަބެއް ެނތި ަވޒީފާއާބެޭހ  27ވަކިކޮށްފައިަވނީ ވަޒީފާާއެބހޭ ޤާނޫނުެގ 

ވަނަ މާްއދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ވަޒީާފއާ ެބހޭ ްޓަރއިބިުއަނލަްށ ހުށަހެޅުމުްނވެސް އެކަަމށް  21ޤާޫނނުގެ 

. ކޮށްފަިއނުވާ  ޔަތްޓްރަިއިބއުނަުލން ރިޢާ  ކަމަށް ުބނެ ފާހަގަކުރި ުނކުތާއެވެ

 : ސަންލޭންޑް ކުންުފިނ ިރްސްޓރަްކަޗރކޮށް، ިރޑަންަޑންސީެގ ދަށުން މުަވއްޒަފްުނ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ

ން ވަޒީފާއިން ވަިކކޮށްފައިވާކަްނ ވަޒީފާއާެބހޭ ުކރެޭވެނަކން ކުިރްނ އެންގުމަާކުނލައި އަްނޖަލީވަކި

ށް ހުށަހެޅުުނ ލިޔެިކޔުންަތކުން ހާމަވާިއރު، ައދި ިރޑަންަޑންސީ ޙާލަތު އުފެިދފައި ނުވާަކްނ ޓްރަިއިބއުނަލަ 
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ހުށަހެޅުނު ިލޔެިކޔުންަތުކން ހާމަވެގެންދިޔައިރު، ައންޖަީލން މޭރީ ނާިޒއު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިަވީނ 

ުލން ަކނޑައަޅާފައިވީަނ ދިވެިހާރްއޖޭގެ ެބހޭ ްޓރައިބިުއނަިއކަމަށް ބެލެޭވކަމަްށ ވަޒީފާއާިރޑަންޑަްނީސގެ ޙާލަތުގަ

ނޑައަުޅއްވާފައިވާ އުޫޞލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުެނ  ހަިއކޯޓުން ިމބާވަތުގެ މައްަސލަތަކުަގއި މީގެ ކިުރން ކަ

.  ފާހަގަކުރި ުނކުތާއެވެ

  ީްނ މެނޭޖަރުގެ ވަޒީފާއިްނ އަންޖަލީ  ަސންޭލންްޑ ކުންފުނީގެ ސޭްލސް  :ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ

ގެ ގޮތުން ކުންުފނި ިރސްޓްަރްކަޗރ ުކރުމު ވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަާކުހރެވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންުފްނޏަށް ދިމާ

ެބހޭ ޓަްރއިިބއުނަލުގައި ބުނެަފއިވީނަމަެވސް، ފާއާވެގެން ކަމަްށ ކުންފުނިްނ ވަޒީއެމަޤާމު ިރޑަންޑަންޓް

ކުންުފިނ ފުޅާކޮށްފަިއވާކަމާއި، ޭސްލސް ެމނޭޖަރުެގ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓަްރއިިބއުނަލަށް ހުށަހެުޅުނ ލެިޔކިުޔންތަުކްނ 

ެބހޭ ޓަްރއބިއުަނުލން ެއކަމަށް ރިޢާަޔތްކޮށްފައި ުނވާ ކަމަށް ބުނެ ފައި ނުވާިއރުަގއިެވސް ވަޒީފާއާވަޒީފާ އުވި

.  ފާހަގަކުރި ުނކުތާއެވެ

  :ީަގިއ ރިޑަްނަޑްނސީގެ ަދށުން މުވަްއޒަފަކު ވަީޒފާއިން ވަިކުކރުމުހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ

ުޓން ަކނޑައަޅުއްވާފަިއވާ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެިރަކމާއި، މިހާތަނަށް ދިެވިހރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޢަމަލުުކރަންޖެހޭެނކަމަށް 

އިުޖރާޢީ ޢަދުލުވެިރަކން ޤާއިުމނުކޮށް އަންޖަލީން މޭރީ ާނޒިުއ ވަޒީފާއިްނ ވަކިކޮށްފަިއވާއިރު ެއކަަމށް 

.ޓްރަިއިބއުނަލުން އެކަށިގެްނވާ ވަރުގެ ުބރަދަ   ެނއް ދީފައިނުވާ ކަަމްށބުނެ ފާހަގަޮކށްފައިވާ ނުކުތާއެވެ

 

މައްސަލަ ިނމުުނ ގޮތުގެ   VTR/2012/101ވަޒީފާާއބެހޭ ްޓަރއިިބއުނަލްގެ ަނނަްބރު  - 03

ގެ ފަރާތުްނ ހުށަހަޅާފައިވާ އަންޖަީލން މޭރީ ނާިޒއު ުކރުމަށް ިއސްތިުއާނފުިރޕޯޓަށާއި، އެ މަްއސަަލ 

ގެ ފަރާުތން ދިވެިހާރްއޖޭެގ ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްސް ޕަްރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގުޅިގެން  ެއނުުކތާތަކާ ، ުނކުތާތަަކށާއި

މައްސަަލާއ ގުޅުންުހިރ ލިޔެކިޔުންތަކަްށ ، އި ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަަތކަށާ

ނޑިާޔުރްނނަށް އަންނަނިިވ ޝަރުޢީ ޤޫާނނީ ނަަޒަރކުން ބެިލިހނދު، މިމަްއަސލަ ހަިއޯކޓުން ބެލި  ފަ

.   ކަންތައްަތއް ފާހަގަ ުކރެވިފައިވެއެވެ

ަގިއ ކަްނ ިހނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަާލއިރު، ނާފަށް ހުަށހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިއިސްިތއު (ހ)

ސަްނލޭްންޑ އިން ފެށިގެން  01 ޖޫން 2001 އަންޖަލީން މޭރީ ނާޒިއުމައްސަލަ ިއްސތިުއނާފުކޮްށފައިވާ 



  HC-A/38/2017ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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 2012އިން، ގެ ވަީޒފާެމނޭޖަރސޭލްސް އި ޭއނާ އަދާކުަރުމން ގްެނދިޔަ ގަޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްޓްރެވަްލސް 

ިއޤްތިޞާދީ ޮގތުން ައްނނަ ގޮންޖެުހންތަާކއެކުގައި ުކްނފުނި މިހާރަްށވެުރ ވަކިޮކްށފައިވަނީ، ގައި  01 މާރޗް

ނުޑ ކުރިައށް ގެްނދިއުމަށްޓަަކިއ ގެނަްނންޖެޭހ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްޓަަކއި  ުކންފުނީެގ މުވައްޒަފުްނގެ އޮނިގަ

އިޞްލާޙްުކުރމަށް ުކރެވުުނ މަަސްއކަުތގެ ތެރެިއްނ ބަެއއް ަވޒީފާތައް އުިނުކރުމަށް ނުވަތަ ިރޑްަނޑަންްޓ 

 2008/2ޤާނޫނު ަނންބަރު  ކުރުމަށް ުކްނފުނިން ިންނމުމާގުޅިގެން ިރޑަނަްޑްނީސގެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން 

 ( އަށް ޭދްނޖެހޭ މުާސަރާއ ައންަޖލީން މޭރީ ނާިޒއުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  25ގެ (ވަޒީފާއާބެޭހ ޤާޫނނު

ގެ ފަރާުތން ުބާނކްަނ ަސންޭލންްޑ ޓްރެވަްލސް ްޕރައިވެޓް ިލމިޓެޑް އިާނޔަތްތަްއ ދިނުމަށްަފހު ކަަމށް

.   މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އެުކންފުނީގެ ަފާރތުން ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަަތކުން އެނގެން އޮވެއެވެ

  

ގެ ވަޒީފާއްިނ ސަްނލޭންޑް ްޓެރވަލްސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް އަންަޖލީން ޭމރީ ނާިޒއު (ށ)

 ގެ ވަޒީފާ އަންޖަލީން ޭމީރ ނާޒިއުވަކިކޮށްފައިަވނީ، ެއުކންފުނީގެ ސްްޓަރކްަޗަރށް ގެނެވުނު ބަދަަލާކ ގުޅިގެން 

  ފަާރތުން ުބނެފަިއވާއިރު؛ ގެޑްސަންލޭންޑް ޓްރެވަްލްސ ްޕރައިވެޓް ިލމިޓެތީކަމަށް ިރޑަންަޑންޓް ވެފައިވާ

ިރޑަންަޑްނީސއަކީ ވަޒީާފއާެބހޭ ާޤޫނނުގެ ދަށުްނ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަިކުކެރވިދެާނ 

" ސަަބެބއްތޯ ަބލާިއރު، ވިަޔފާރީގެ ނަފާ  ެއުކންފުނިަތްއ ، ތަކުގައި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ިހްނގާ ުކންފުނި"އެަކށީގެންވާ

ްނ ަފަދ މަތިން ހިންުގމަށްޓަކައި ުނވަތަ ުކންފިުނ ރީސްްޓަރކްަޗރ ުކރު  އްގެކޮށް، ނަފާ ިއުތރުވާނޭ ގޮތެހަރުަދނާ

 ކަަމކަށްޓަަކިއ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންަތކެްއ ެއކުންުފްނޏަުކްނ ދޫކޮށްަލްނޖެހޭ ފަދަާހލަތެއް 

) މެދުވެރިވެާދނެ ކަމަށް ޤަބޫުލުކަރން ޖެޭހކަާމއި(    ؛ރިަޑންަޑްނީސގެ ޙާލަތު

މުވައްޒަފުން މަުދކުރެވެން ނޯންނަމަ ެއަކމަކީ އެފަަދ ކުންފުނިަތކުގެ މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި 

ކުންފުނީގެ ވަިޔފާރިއަށް ީހަނުރކަމެްއ އަުތވެދާނެފަދަ ަސަބބެްއކަމުަގއި ، ވިޔަފިާރއަށް ުހރަސްަތކެްއ މެދުވެރިވެ

ހެދިފައިވާ ަޤވާޢިދެއްގައިެވްސ ނުގެ ދަށުން ބެހޭ ާޤނޫނުަގއިެވްސ އަދި އެާޤނޫ ޒީާފއާޤަބޫުލުކަރން ޖެހޭކަާމއި، ވަ 

ރިޑްަނޑްަނީސ" ގެ ުމކޮްށފައި ނުވިނަަމވެސް، އަދި "ެލއް ޤާއިޞޫގުޅޭ ގޮތުން އެްއވެސް އު ީސ" އާިރޑަްނޑަން "

ޙާލަަތކީ މުވައްޒަފަުކ ވަީޒފާއިން ަވކިކަުރން އެކަށީެގންވާ ަސބަެބއްކަމުގަިއ ަބޔާްނކޮށްފައި ނެްތނަމަވެސް، 

ަނފާ ހޯދުމަށް ހިންގޭ ުކންފުނިތައް ީރްސޓްަރކްަޗރ ުކރުމަށް ނުވަަތ ުކންފުނީެގ މާލީ ޙާަލތު  ވިޔަފީާރގެ



  HC-A/38/2017ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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ނުަވަތ  ންޖެިހއްޖެނަމަ މުވައްޒަަފުކ ދޫކޮށްލަުކންފުނީގެ ދަށްވުންފަަދ ކަމެްއ މެދުވިެރވެގެން 

ަވޒީފާިއން ވަިކުކާރ  ެއފަދަ ޙާލަތުަގއި މުވައްޒަަފކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތެަކއް، މަދުުކަރންޖެިހއްޖެނަމަ

   ؛ވަކިކުރުަމކީ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ަވިކުކރުމަށްޮއްތ އެކަށީގެންވާ ަސަބބެއް ަކމުގައި ބެލެިވދާެނކަމާއި

ުކރުުމގައި ަޙޤީޤަުތގައިވެސް އެަފދަ  ވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަިކކުރާނަމަވެސް ިމ ސަަބބަށްަޓކަިއ މު

ވަކި މުވައްޒަފަކު ުނަވަތ  އެއީކަްނ ކޮށްފައިވަީނ ހެޔިޮނޔަތުގައި ތޯއާއި، ޙާލަެތއް މެދުވެރިވެފައިވޭޯތއާއި، އެ 

މުވައްޒަފުންތެަކއް ަކނަޑއެޅިގެން ޭބިއންސާުފން ވަޒީފާއިން ވަިކުކުރމަށްަޓކަިއ ކޮށްފައިވާަކމެއްތޯ ނުވަަތ 

ވަޒީފާިއން ވަިކކުރުަމްށ  ނޫްނތޯއާއި، ވަޒީފާއިން ަވކިކުރާެނ މުވައްޒަފުްނ ަކނޑައެޅުނުގޮަތާކއި، އެމުވްައަޒފަކު

އިޖްރާީއ ޢަދުލުވިެރަކްނ  (substantive fairness)ޢަދުލުވިެރކަމާއި މައުޟޫޢީ ނިންމި ންިނމުމުގައި 

(procedural fairness) ަކަމަްށ ދިވިެހރާއްޭޖެގ ށަވަރުވާްނ ޖެހޭނެ ޤާއިުމކޮްށފައިވޭތޯ ބަާލ އެަކްނކަްނ ކ

  ؛ގަިއ ބަޔްާނކޮށްފައިވާކަމާއި ޤަޟިއްޔާ HC-A/89/2011ހަިއކޯޓުގެ ަނނަްބރު 

ން ތަުކން މުވަްއޒަފުކުންފުނި ، ޙާލަތްަތުކގައި ޞަުކިރމަތިވާ ޚާއް ދަށް ޞާވިޔަފާިރއަށް ނުވަތަ އިޤްތި 

މަދުކުރުމުގެ ބޭނުމުަގއި ުނވަތަ ކުންފްުނޏަށް ނަފާ ިއތުރުާވނެގޮތެްއ ހޯދުމަށްޓަަކއި ުކންފުނި ީރސްްޓަރްކަޗރ 

ވަޒީާފއިން ވަިކުކުރމުގެ ކުިރން، އެމުވައްޒަފަކު ވަީޒފާއްިނ ިރޑަްނަޑންޓްވާ މުވައްޒަފުން ކުރާ ުކރުމުގައި، 

ޢަދުލުވެރިަކާމިއ މައުޟޫޢީ ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުްނ ޤާއިުމކުަރްނޖެހޭ  ވަކިކުާރުކުރްނ ޢަދުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަަކއި 

(substantive fairness)  ްއިްޖާރީއ ޢަދުލުވެިރަކނ(procedural fairness) ުކުރުމަށްަޓަކއިޤާއިމ 

 އިނިގޭރސިިވލާތް، އޮސްްޓރޭިލއާ ، ފިޔަވަޅުތަކެއް ޢަމަލުުކަރންޖެހޭ ގޮތްަތކެއް ނުވަތަ އަޅަންޖެހޭ އެުކންފުްނަޏުކން

ން ޢަމަލުުކރަމުންާދ ޤާނޫނުަތާކއި، ތަކުޢުންވާ ދީމިްޤާރޠީ މުޖްތަމަ ހުޅުވިގެއަދި ނިުއީޒލަންޑް ފަދަ 

.) ގެ ޓަރމިޭނޝަން އޮފް އެމްޕްލޮއިަމްނޓް ކޮންވްެނޝްަނ  .އޯ .އެލް އިންަޓނޭޝަަނލް ލަޭބރ ޮއގަނިޒޭަޝން (އައި

(ނަންަބުރ  1982) އާއި ަޓރމިނޭޝަްނ އޮްފ އެމްޕްލޮއިަމންޓް ރެކޮެމްނޑޭޝަން 158(ންަނބަރު  1982

އުޞޫަލކީ، މި ، ފައިވާކަާމއިަކނޑައެޅި ބަާޔްނކޮށް ީމ މުޢާހަދާތަުކގައި ) ފަދަ ކަމާގުޅޭ ަބއިނަލްއަޤްވ166ާ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާއަާދކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޙަްއުޤތައް ޙިާމޔަްތކުރުމަށްަޓކައި ހެދިފައިވާ ޤާޫނނު ނަްނަބުރ 

) އަށް ަބލާިއރު، އެާޤޫނނުގައިެވސް ެއކުލެވިފައިވާ ުއޞޫލެ 2/2008   އްކަާމއި، (ވަޒީފާއެާބހޭ ާޤނޫނު



  HC-A/38/2017ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
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އެެހންަކމުން، އެ ޤާނޫުނ ހިންގޭނެ ދާއިރާގެ ތޭެރގައި ހިމެޭނ މުވައްޒަފަުކވެސް ވަޒީާފއިން 

ވަކިކުރެޭވނީ، އެމުވައްޒަފަުކ ވަޒީާފއިން ވަިކކުރުމަްށ ނިންިމ ިނންުމމުގައި މަުއޟޫޢީ ޢަދުލުވެިރކަމާއި އިޖާްރއީ 

  ؛ާމއިޢަދުލުވެިރކަްނ ޤާއިުމުކރުަމށް ފަހުގައިކަން ެއނގޭކަ

މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވިެރކަަމކީ، މުވައްޒަަފުކ ވަޒީފާއިން ވަކިުކރެުވނު ަސަބަބކީ ޢަދުލުވެރި ނުވަަތ 

އެކަށީގެންވާ ަސަބބެްއކަމަްށ ވުންކަމަށާިއ، އިޖްާރއީ ޢަދުލުވިެރކަަމކީ، މުވައްޒަަފކު ވަޒީފާއިްނ ވަިކުކރުމުަގއި، 

ހަމަ ކޮށްަފއިވާ އިޖްރާާއތަކީ ޢަދުލުވެރި އިްޖާރއާަތކަށް އެމުވައްޒަަފުކ ވަޒީފާއްިނ ވަކުިކރުމުެގ ކުރިން ފުރި 

ޤަޟިްއޔާގައި ބަާޔްނކޮށްފައިވާަކްނ  HC-A/134/2011ވުންކަމަްށ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގެ ަނންަބުރ 

  ؛އެނގެން ޮއްނނަކަާމއި

 ން ޢަމަލުކުރަމްުނދާ ތަކުޢުންވާ ދީމިްޤާރޠީ މުޖްތަމަހުޅުވިގެ އިސްވެ ބަާޔންޮކށްފައިވާފަދަ 

އުޞޫލުތަކުގެ އަީލގައި،  ފައިވާޤާޫނނުަތކާއި، ކަމާގުޅޭ ަބއިނަްލއަޤްވާީމ މުޢާހަދާތަުކގައި ަކނޑަެއޅި ބަޔާްނޮކށް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ޢަމަލުކުރަުމންާދ ވަޒީފާއާބެޭހ ޤާޫނނަށް ަނޒުަރކުރާއިރު، ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން، 

ން ޢަދުލުވިެރކަ ަމއުޟޫޢީ ަވިކކުރާ ވަިކުކރުމުގައި ިރޑަންަޑންޓްެވގެން މުވަްއޒަފަކު ވަީޒފާއިން 

ކޮށް މުވައްޒަފުން ިރޑަންަޑންްޓކުރުަމށް ނިްނިމ ުކްނފުނި ީރސްްޓަރްކަޗރޤާއިުމުކރެވިފައިވާކަމަށް ެބލެވޭނީ، 

ަސަބބުތަަކށްޓަަކއި،  (economic)ނިންމުަމކީ ަޙޤީޤަތުގައިެވްސ ކުންުފންަޏްށ ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޤްިތޞާދީ 

   ؛ކުންފުިނން ެހޔިޮނޔަތުގައި ނިންމާަފއިވާ ނިންމުެމްއކަަމށް ވާނަމަކަާމއި

ިރޑަންަޑްނީސގެ ޙާލަތުގަިއ މުވައްޒަފަުކ ވަކިުކުރމުގައި ާޤިއމުުކަރންޖެހޭ އިްޖާރއީ ަޢދުލުވެރިަކްނ 

ޏަްށ ދިމާވެފައިވާ ިއޤްތިޞާދީ ޙާަލތުގެ ޤާއިުމުކރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާންމު ާޙލަތްތަކުަގއި ަކނޑައެޭޅނީ، ުކްނފުން

ަސަބުބން، ުކންފުނީގެ ވީަޒފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންަތެކއް ރިަޑންަޑްނޓްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަިކުކރަންޖެހިފައިާވކަން، 

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުްނަނށް ކުރިާއލަިއ އަންގާފަިއވުމާއި، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެެރއިން ަބޔަުކ 

ވަޒީފާިއން ވަކިުކުރމުގައި ޓްުވމުގެ ސަަބުބން ުކންފުީނގެ ވަޒީފާއިން ވަކިުކރެޭވ މުވައްޒަފުން ިރޑަންަޑން

ން ކުންުފނީގެ މުވައްޒަފުްނނަްށ ުކރިއާަލއި އަންގާފައިވުާމއި، ލުަތކަީކ ކޮަބއިކަ ޞޫޢަމަލުުކާރނެ އިޖުރާއާާތއި އު

ރެެވީނ، ރިޑަންަޑްނސީައކީ ަވޒީފާއެާބހޭ ޤާޫނުނގެ ިރޑަންަޑންޓްުވމުގެ ަސބުަބން ވަިކކުރެޭވ މުވައްޒަފުްނ ވަކިކު 

ދަށުން މުަވއްޒަަފކު ވަީޒފާއިން ވަިކކުރެވޭފަދަ ެއަކށީގެންވާ ސަަބެބްއކަމަްށ ބަލައިގެންކަަމށް ވުމާއެކު، 



  HC-A/38/2017ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ
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ވަަނ  21ިރޑަންަޑންޓްުވމުގެ ަސަބުބން ވަިކުކރެޭވ މުވައްޒަފު ވަކިުކރުމުގެ ކުރިން، ވަީޒފާއާބެޭހ ާޤޫނނުގެ 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯިޓސް ނުަވަތ  22ދަށުން ވަކިކުރެޭވ މުވައްޒަފުންނަށް، އެާޤޫނނުގެ  މާއްދާގެ

   ؛ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ނޯިޓސްގެ ބަަދލުގައި ފައިާސ ދީފައިާވނަަމކަމާއި  25އެޤާނޫނުގެ 

 ޢިނާޔަތްަތެކއް  ޞަާޚއް މީގެއިތުރުން، ރިަޑންޑަންްޓވެގެން ވަޒީފާއިްނ ވަިކުކެރވޭ މުވައްޒަފުންަނށް 

ނުޑތަލިބިދެވޭެނގޮތާއި  ޢިނާަޔތްއެ ދިނުމަށް ުކްނފުނިން ަކނޑައަޅާފައިވާަނމަ، ނޑައެޅި އްމިންގަ  ،ުކިރން ކަ

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުްނނަްށ އެނގިފައިާވނަމަކަމަްށ ިމމަްއސަލަ ބެުލމުގައި ަބއިވެރިވި ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހައިޯކޓުގެ 

. ނޑިާޔުރްނ ދެކެއެވެ    ފަ

 ވަޒީފާއާބެޭހ ޓްރައިިބއުނަލްގެ ނަްނބަރު އްިސތިުއނާފަްށ ހުށަހެޅިފައިމިވާ )ނ(

101/VTR/2012 ަައންަޖލީން ގެ ވަޒީފާއިން ަސންޭލންޑް ޓްރެވަލްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި، އިމައަްސލ

ރައިެވޓް ސަްނޭލންޑް ޓްރެވަލްސް ޕް ވަކިކޮށްފަިއވަނީ، އޭނާ ވަޒީފާއިން ަވިކކުރުމުގެ ކުިރން  މޭރީ ނާިޒއު 

ަސްނޭލންޑް ޓްރެވަްލްސ އިްނ ޤާއިުމުކަރންޖެހޭ މައުޟޫީޢ ޢަދުލުވެިރކަން ާޤއިުމކޮްށފައިތޯ ބަާލއިރު، ލިމިޓެޑް

ގެ ވަޒީާފއިން، ެމޭނޖަރޭސްލސް ގޫްރޕް އަދާުކަރުމން ގްެނދިޔަ  އަންޖަީލން ޭމީރ ނާިޒއުގައި ްޕރައިވެޓް ިލމިޓެޑް

ށް ދިމާވެފައިާވ ަސންޭލންޑް ްޓެރވަލްސް ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑަ، ގައި އޭނާ ަވކިކޮްށފައިވަނީ 01 މާރޗު 2012

މާލީ، އިޤްތިޞާދީ އެތަްއ މައްސަަލަތަކކާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ އޮަޕރޭޝަްނަތަކށާއި ވިޔަފާރިކުރަުމން އަިއ ގޮތް 

ޮއނިަގނަޑށް ކުންުފީނގެ  ،ރުމުގެ ގޮތުންިހްނގުން ަހރުަދނާކު  ހަރުަދނާކޮށް އިޞްލާޙްތަެކްއ ގެނެސް ުކންފުނީގެ

ގެނައި ަބދަލުތަކާ ގުޅިގެްނ، ކުންުފނީެގ ބަެއއް ވަީޒފާތައް އިުނކުރެވި ނުވަތަ ިރޑަންަޑންޓްުވމުން ކަމުަގިއ، 

ގެ ފަރާތުން ވަޒީފާާއެބހޭ ޓަްރއިިބުއަނލާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުެގ ަސންޭލންޑް ޓްރެވަލްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ވަޒީފާއްިނ  އަްނޖަލީން ޭމރީ ނާިޒއުއިވާ ވާަހކަތަކުގަިއ ބުނެފައިވާަކން އަދި ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފަ 

ެގ ަސންޭލންޑް ްޓެރވަލްސް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ތީާރޚުގައި،  2012ފެބްރުއަރީ  28ވަކިުކިރކަން އަންަގއި، 

   ،އެނގެން ޮއންނަިއރު ގައި ބަާޔްނކޮށްފައިވާަކްނ ައްނޖަލީން ޭމރީ ނާިޒއުއަށް ޮފނުވާފައިވާ ިސޓީ ފަރާުތން

ިރޑަންަޑްނީސގެ ޙާލަތެްއ ޙަޤީޤަތުަގއިެވސް ުކިރމަތިވެފައިވާކަން އަދި ިރޑަންޑަްނޓްެވގެން 

ަމީކ ވަކި މުވައްޒަފަކު ނުަވތަ އެކައަދި  ކަންހެޔޮނިޔަތުަގއި  ަވިކކޮށްފައިވަނީ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން
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 ކަެމއްދުގައި ކޮށްފައިވާޞަސާފުން ަވިކކުުރމުގެ މަޤްމުވައްޒަފުންތެަކއް ަކނަޑއެޅިގެން ވަޒީފާއިން ބޭއިން 

  ؛ނޫްނަކން ާސބިުތކޮށްިދނުުމގެ ުބރަ އުފުަލންޖެޭހނީ ވަީޒފާދިން ފަރާުތން ކަާމއި

ަކންިހނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު،  ފެންަނންުހރި ިލުޔންަތކާއި ގޮތުން ިމމައްސަލައިަގއި އެ

ދިމާވެފައިވާ މާލީ، އިޤްތިާޞދީ މައްސަަލތަަކކާ ގުޅިގެން  ށްަސންޭލންޑް ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑަ

 ކުންފުނީގެ ޮއޕަރޭޝަްނތަަކށާއި ވިޔަފިާރކުރަމުން އަިއ ގޮތް ހަރުދަނާޮކށް އިްޞލާޙްަތކެއް ގެނެސް ުކންފުނީގެ 

ނަޑށް ގެަނިއ ބަދަލުތަކާ ހިންުގން ަހުރދަާނކޮ  ށް މާީލ ނަފާ އިުތުރުކުރމަށް ކަަމށް ުބނެ ކުްނފުނީގެ އޮނިގަ

 ވަޒީފާއަދާކުރަުމން ގެންދިޔަ މުވަްއޒަފުްނގެ ތެރެިއން ގައި ަސންޭލންޑް ޓެްރވަލްސް ޕަްރިއވެޓް ލިމިޓެޑް ގުޅިގެން 

ކަން އެފާަރތްުނ އަންޖަލީން މޭރީ ާނޒިއު  ިރޑަންަޑންޓްެވގެން ވަޒީފާއިން ވަިކޮކށްފައިވަނީ، ހަމައެކަނި

  ޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަކޮށްފަިއވާކަމާއި؛ވަޒީފާއާެބހޭ ޓަްރއިިބުއނަލާިއ ދިވެހާިރއްޭޖގެ ހައިކޯ

ގެ އިތުރުން އަިދ ބައެއް ެއެހން މުވައްޒަފުންވެސް ރިަޑންަޑންޓްވެގެން އަންޖަީލން މޭރީ ާނޒިއު

ގެ ފަރާުތްނ ވަޒީފާއާެބޭހ ސަންޭލްނޑް ޓްރެވަްލްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްކުންފުނީގެ ވަޒީާފއިން ަވިކކޮށްފައިވާކަަމށް 

ިބއުނަާލއި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހިައޯކޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެަފިއވުމާއެކު، ުބނެވިދިޔަ ޮގުތގެ ޓްރައި 

މަތިން ވަޒީާފއިން ވަިކުކެރވުނު ފަރާތްަތއް އެނޭގެނ ލިޔުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް، މިމައްަސލައާ ގުޅިެގްނ 

ވަހު ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި، ވަަނ ދު 19މާރޗު  2015ވަަނ ދުވަހުާއިއ  22ފެބްުރއަރީ  2015

   ؛ށް އަންގާފައިވާކަާމއިަސންޭލންޑް ްޓރެވަްލސް ްޕރައިވެްޓ ލިމިޓެޑަޝަރީަޢތުގެ ފަރާުތން ިއްސތިއުނާުފ ަރްއދުވާ 

ގެ އޮނިަގނަޑށް ގެނެުވނު ބަދަލާ ގުޅިގްެނ ަސންޭލންޑް ޓްރެވަްލސް ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ނަމަވެސް

ގެ ފަރާުތން މިައދާ ސަންލޭންޑް ްޓރެވަްލސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްއްޒަފްުނ އެނޭގނެ ިލޔުމެއް ިރޑަންަޑންޓްީވ މުވަ

ަސންޭލންޑް ޓްރެަވލްސް ްޕަރިއވެޓް ހަމައަށްެވްސ ޝަރީޢަތަްށ ހުށަހަޅާފައިނުވާކަާމއި، މީގެ އިުތުރން، 

ން އެނޭގނެ ލުިޔމެއް ވަޒީފާއާެބޭހ ގެ އޮނިަގނޑަށް ގެނެވުުނ ބަދަާލ ގުޅިގެން ިރޑަންޑަންޓްވީ މުވައްޒަފުލިމިޓެޑް

  ؛ޓްރަިއިބއުނަަލށްވްެސ ހުށަަހޅާފައިވާކަން އެނގެންނެްތަކމާއި

ނޑަށް ެގނެވުނު ބަދަލާ ަސންލޭންޑް ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެެހންަކމުން  ގެ އޮިނގަ

ކަަމްށ ންޖަލީން ޭމރީ ާނޒިއު އަގުޅިގެން ކުްނފުނީގެ ވަޒީފާއިން ިރަޑންަޑންޓް ކުރެެވުނ ހަމައެަކނި މުވައްޒަފަކީ، 

  ޝަރީަޢތަށް ޤަބޫުލކުރެޭވަކމާއި؛



  HC-A/38/2017ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ
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ގެ އޮނިަގނޑަށް ގެނެވުނު ަބދަލާ ަސންޭލްނޑް ޓްރެވަލްސް ްޕރައިެވޓް ލިމިޓެޑްމީގެ އިތުުރްނ، 

ގުޅިގެން އެިކ ލެވަލްތަކުގެ އިުތރު މަޤާމުތަެކއް ުއފެދިފައިވާކަން، މަްއސަލަިއގައި ހިމެޭނ ފަރާތްަތކުްނ 

މަޖިލީހުގައި ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަތަކުްނާނއި ޝަރީޢަަތށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެިކުޔންަތކުން ެއނގްެނ  ޝަރީަޢތުގެ

   ؛އޮްނަނކަމާއި

ގެ އޮނިަގނަޑށް ަސންޭލންޑް ްޓރެވަލްސް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑްއިސްވެ ަބޔާްނކުރެވުނު ގޮުތގެ މަތިން 

ފުނީގައި އަދާުކރަމުން ގެންދިޔަ ްގޫރޕް ސޭްލްސ ެއ ކުން އަންަޖލީން މޭރީ ާނޒިއުގެނެވުނު ބަަދލާ ގުޅިގެން 

ނުޑްނ އެިކ ލެވެލްތަކުެގ އިތުރު އެެހްނ  މެނޭަޖރގެ ވަޒީފާ ިރޑަންަޑންޓްވެ އަލަްށ އެކުލަވައިެލވުނު އޮނިގަ

އަށް އަންަގއި ކުްނުފނީގެ އިތުރު އެެހން ިޒއުެއކަްނ އަންޖަލީްނ ޭމީރ ނާ ، ގެންމަޤާމްތަެކއް އުފެދުމާ ގުޅި

ަސންޭލްންޑ ެގނައުމުގެ ނުވަތަ ހުށަހެުޅުމގެ ފުރުަޞުތ އޮވެމެ، އެކަން  އަންޖަީލން މޭރީ ނާިޒއުވަޒީފާއަކަށް 

މިކްަނކަުމގެ އަށް ައންގާފައި ނެްތކަމާިއ، ައންޖަީލްނ މީޭރ ނާިޒއު ގެ ފަރާތުން ޓްރެވަްލސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް

 ައންޖަލީން ޭމރީ ާނިޒއުގެ ވަޒީފާއިން ަސންޭލންޑް ޓްރެވަލްސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްަޒުރުކާރިއރު، މައްޗަށް ނަ 

އަދި ަވިކ މުވައްޒަފަުކ ަކނޑައެިޅގެން ވަކިކުރުމުަގިއ އެކުންުފނިން ޢަމަުލކޮްށފައިވަނީ ެހޔޮނިޔަތުގައި، 

އި އަދި މިއީ ޙަީޤޤަތުގައިެވސް ުކންފުްނޏަށް ގަ ބޭިއންސާުފން ވަޒީފާއިން ވަކިުކރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނޫްނކަމާމެދު

  ؛ފެޭދަކމާއިސުވާުލއު ަކމެއްަކމާމެދުން ުކރި ިރޑަންަޑްނީސގެ ޙާލަތެއް ޮއވެގެ

އަންޖަީލން މޭރީ ނާިޒުއ ގެ ވަޒީފާއިން ަސންޭލންޑް ޓްރެވަލްސް ޕަްރއިވެޓް ލިިމޓެޑްއެެހންަކމުން 

ވެރިވެގެްނކަަމށް ބެލެެވންެނތުމުން، މިީއ އަންޖަީލން ޭމީރ ެއުކންފުްނޏަށް ިރޑަންަޑްނީސ ޙާލަެތއް މެދު  ވަކިކުރީ 

އެުކންފުިންނ ޤާއިމުކުަރންޖެޭހ  ނާިޒއު ވަޒީާފއިން ަވިކުކުރމުގެ ގޮތުން އެޅި ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ބެެލވެން އޮތުުމްނ،

   ؛ފައިާވކަމަށް ެބލެވެންެނތްކަާމއިމައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެިރަކން ާޤއިމުކޮށް

 ައންޖަލީން ޭމރީ ނާިޒއުގެ ވަޒީފާއިން ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑްަސންޭލންްޑ ޓްރެވަލްސް 

ވަކިކޮށްފައިަވނީ، އޭާނ ވަޒީފާއިްނ ވަކިުކރުުމގެ ކިުރްނ ޤާއިމުުކަރންޖެހޭ އިްޖރާއީ ޢަދުލުވިެރަކްނ 

ރިޑަްނަޑްނސީގެ ޙާަލުތގައި މުވައްަޒފަކު ިއސްވެ ބަާޔްނކޮށްަފިއވާ ފަދައިން،  ޤާއިުމކޮށްފަިއތޯ ބަާލިއރު،

މަށް، ާޢްނމު ޙާލަތްަތުކގައި ވަކިކުރުމުަގިއ ޤާއިުމުކަރންޖެޭހ އިްޖާރއީ ޢަދުލުެވިރަކން ާޤިއމުކުރެވިފައިވާކަ

ުކންފުނީެގ ވަޒީފާގައި ތިިބ ާޞދީ ާޙލަތުގެ ސަބުަބން، ދިމާވެފައިވާ އިޤްތިނޑައެޅޭނީ، ުކންފުންަޏށް ކަ 



  HC-A/38/2017ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
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 އި ުފީނގެ މުވައްޒަފުންަނށް ުކރިއާލަ ކުން ފައިވާކަންެޖހިމުވައްޒަފުންތެަކއް ރިަޑްނަޑންޓްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަިކުކަރން

ކުންފުީނގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެިއން ބަަޔކު ިރޑަންަޑންްޓ ވުމުގެ ަސބަބުން ުކންުފނީގެ ، އަންގާފައިވުމާއި 

ވަޒީފާއިން ވަކިުކރެވޭ ުމވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުަގިއ ޢަމަލުކުާރނެ އިޖުރާާއތާއި އުޞޫުލތަކަކީ 

ރިަޑންަޑންްޓވުމުގެ ަސަބބުން ވަކިކުރެވޭ ، ައންގާފައިވުމާއި އި އްޒަފުްނނަްށ ުކރިާއލަވަ ބަިއކަްނ ުކންފުނީގެ މުކޮ 

މުވައްޒަފުްނ ވަކިުކރެެވނީ، ރިޑަްނޑަްނީސައކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުގެ ދަށުން މުވައްޒަަފކު ވަޒީާފއްިނ 

ރިަޑންަޑންޓްވުމުގެ ަސަބުބން ވަިކކުރެޭވ  ކަމަށް ވުމާެއކު،ވަކިކުރެވޭފަަދ އެކަށީގެންވާ ސަަބބެްއކަަމށް ބަލައިެގން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަިކކުރެޭވ މުވައްޒަފުްނނަށް،  21މުވައްޒަފު ވަިކކުރުމުގެ ުކިރން، ވަޒީާފއެާބހޭ ާޤނޫުނގެ 

ވަނަ މްާއދާގެ ދަށުްނ   25ނުވަތަ އެާޤނޫނުގެ ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯިޓސް  22އެޤާނޫނުގެ 

ިރޑަްނޑަްނޓްވެގެން ވަޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވ މީގެއިތުރުން،  ނޯިޓސްގެ ަބދަލުގައި ފަިއާސ ދީފައިާވނަމަކަމާއި،

މުވައްޒަފުްނަނށް ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތްަތކެްއ ދިނުމަށް ުކންފުިނން ަކނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެޢިާނޔަތް ލިބިދެޭވެނ 

ނޑައެޅި  ަކން ވައްަޒފުންނަްށ އެނގިފައިވާނަމަ ކުންފުނީގެ މު، ގޮތާއި މިންަގނޑުތަްއ ކުިރްނ ކަ

  އެނގެންޮއނަްނކަމާއި؛

ސަްނލޭންޑް ޓްރެވަލްސް ްޕރައިެވޓް ގޮތުން މިމަްއސަލައިަގއި ކަްނހިނގާަފިއވާ ގޮތަށް ބަލާިއރު، އެ

ދިމާވެފައިވާ މާލީ، ިއޤްތިޞާދީ ަމްއސަލަަތަކާކ ގުޅިގެން ުކންފުނީގެ އޮަޕޭރަޝންަތކަށާއި  ށްލިމިޓެޑަ

ށް މާީލ ހިންގުން ހަރުަދނާކޮ ވިޔަފިާރކުރަމުން އައި ގޮތް ހަރުދަނާކޮްށ އިޞްލާޙްތެަކއް ގެަނއިސް ކުންުފީނގެ

ގެންިދަޔ  ވަޒީފާއަދާުކރަމުން ނަފާ އިުތުރުކރުމުގެ ގޮތުްނ ކުންުފނީގެ ޮއނިަގނޑަށް ަބދަލުގެެންސ، ކުންފުނީގަިއ 

ނީްސައކީ ވަީޒފާއާބެހޭ ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ މުވައްޒަފަުކ ރިަޑންޑަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ަވިކކޮށްފައިވަނީ، 

   ؛ން އެނގެން އޮންަނަކމާއިވަޒީފާއިން ވިަކކުރެވޭފަދަ އެކަށީެގންވާ ަސަބބެްއކަަމްށ ބަލައިގެންކަ 

ގެ އޮނިަގނޑަށް ަބދަލު ގެަނިއުރ ަސންޭލންޑް ޓްރެވަްލސް ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑްނަމަވެސް، 

ުފނީގެ އްޒަފުްނތަކެއް ރިަޑްނޑަންްޓކޮށް ވަޒީފާއިން ވަިކުކަރންޖެހިފަިއވާކަން ުކންކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި ިތިބ މުވަ

ކުންުފނީގެ މުވަްއޒަފުންގެ ތެެރއިްނ ބަަޔކު ިރަޑްނޑްަންޓ  ނުވާކަމާއި، އަދިއަންގާފައި  އި މުވައްޒަފުްނަނށް ުކިރއާލަ

ފާއިްނ ވަކިުކރުމުަގއި ޢަމަލުުކާރެނ ވުމުގެ ސަބަބުން ުކންުފނީގެ ވަޒީފާިއން ވަިކުކރެޭވ މުވައްޒަފުން ވަޒީ

ނުވާކަާމއި، ައިދ އަންގާފައި އިއްޒަފުނަްނށް ުކިރއާލަ ވައިޖުރާއާާތއި އުޞޫލުަތކަީކ ކަޮބއިަކްނ ކުންުފނީގެ މު
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ެގ ިރޑަންަޑންޓްެވގެން ވަޒީފާއްިނ ވަިކުކރެޭވ މުވައްޒަފުްނނަށް ޚާއްަޞ ޢިނާޔަތްަތެކްއ ދިނުމަށް ުކންފުނީ

އެިޢނާޔަތް ލިބިދެވޭނެ ގޮާތިއ  އަދި ަކނަޑއަޅާފައިވާނަމަ ،ވާކަން ނުވަތަ ނުވާކަން ފައިަކނަޑއަޅާ ފަރާުތން

ަސންޭލްނޑް ޓްރެވަްލްސ  ނުވާކަން، ފައިްނގާކުންުފނީގެ މުވައްަޒފުންނަށް އަ  މިންަގނޑުތަްއ ކުިރން ަކނޑައެޅި،

   ؛ގެ ބަހުން ެއނގެން އޮްނަނކަމާއިްޕރައިވެޓް ިލމިޓެޑް

ސަންލޭންްޑ ޓްރެވަލްސް ްޕރައިވެޓް ިލމިޓެޑްގެ ވަޒީފާއިން ައންަޖލީން މޭރީ ާނޒިުއ އެެހން ކަުމްނ، 

ވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަން ދުުލވެިރކަންެވްސ ޤާއިުމކޮށްފައިވަކިކުރުމުަގިއ ޤާއިުމުކަރންޖެހޭ އިްޖާރއީ ޢަ

.އެނގެ   އެވެ

ްއަސލަ މިމަ  ތަށް ުހރުާމއެކު،ފާހަގަ ުކރެުވނު ނުކުާތތަުކގައި ުބނެވުުނ ަކންކަްނ ެއގޮ އިސްވެ، މާވީ

ނޑިާޔރުންނަށް އެްއަބްސވެވުނީ ަގއި ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓު ވަޒީފާއެާބހޭ ޓްރައިިބުއނަްލގެ  ބެލި މަޖިލީހުގެ ފަ

.ގެންަނންެޖހޭ ކަމަށެ ބަދަލު ިނންަމވާފައިވާ ިންނމެވުމަށްގައި މަްއސަަލއVTR/2012ި/101  ނަްނަބރު   ވެ

  

  

 :ްޙުކުމ  

 ފާހަގަުކރެުވނު ުނކުާތތަކުގައި ަބާޔންުކރެވިަފއިވާ ކަްނކަން ެއގޮތަށް ހުރުާމއެކު،ިއސްވެ ދެންފަހެ، 

އި ގަަސްނލޭންޑް ްޓރެަވްލސް ްޕަރއިެވޓް ލިމިޓެޑް ައްނޖަލީން ޭމީރ ނާޒިއުއިން ފެށިގެން  01 ޖޫން 2001

ވަނީ، ވަކިކޮށްަފއި ގަިއ  01 މާރޗް  2012އިން، ގެ ވަޒީފާެމނޭޖަރޭސލްސް އަދާުކަރމުްނ ގެންދިޔަ 

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ައްނނަ ގޮންޖެުހންަތކާއެކުގަިއ ކުންުފނި މިާހަރށްވުެރ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްަޓކަިއ 

ގެންަނންޖެހޭ ބަދަލުަތއް ގެނައުމަށްަޓކަިއ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންެގ އޮނިަގނުޑ އިޞްލާޙްުކުރމަށް ކެުރުވުނ 

މަށް ނުވަަތ ރިޑަްނޑަްނޓްުކރުމަށް ުކންފުިނން ިނންމުާމ މަަސްއކަތުގެ ތެރެިއން ބެައއް ވަޒީާފތައް ުއނިުކރު 

ގެ ަސންޭލންޑް ޓްރެވަލްސް ްޕރައިެވޓް ލިމިޓެޑުގުޅިގެން ރިަޑންަޑންސީގެ ޙާލަެތއް މެުދވެރިވެގެން ަކމަށް 

ތެްއ ވަޒީފާއިން ވަިކކޮށްފައިވަީނ އެފަދަ ާޙލައަންޖަލީން މޭީރ ނާޒިއު ައާދކުރަުމންދިޔަ  ފަރާުތން ުބނެފައިވާއިރު،

މެދުވެރިވެގެން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިުކާރިއރު ޤާއިުމުކރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވިެރކަާމއި، މައުޟޫީޢ 
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ގައި ސަްނލޭންޑް ްޓރެަވްލސް ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑްޢަދުވިެރކަްނ ާޤއިމުުކރެިވގެންކަމަްށ ެބލެވެން ނެަތތީ، 

ްނ  )ވަނަ ދުވަހު 12ޖޫން  2017(ަވރުގެ ވަޒީފާއެއް، ިމއަދު އަންޖަީލން ޭމީރ ާނޒިއު ައދާކުރަމުންދިޔަ ފެން

އަކީ އެއްެވްސ އޭނާ އަށް ދިުނމަށާއި، އަންޖަީލން ޭމރީ ާނޒިއުދުވަހުގެ ތެޭރގައި  )14ާސދަ (ފެށިގެން 

ގެ ވަޒީފާިއްނ ވަކިވެފައިވާ މީހެްއކަމަްށ ނުބެލުމަށާިއ، ސަންޭލންޑް ްޓރެވަލްސް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑްޙާލެއްަގއި 

ގެ ވަޒީފާ ަސންލޭްންޑ ޓްރެވަްލްސ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަްށ ޭއނާވަނަ ދުވަހުން ފެިށގެން  01މާރުޗ  2012

 60 ފެށިގެންން  )ވަނަ ދުވަހު 12ޖޫން  2017(ދިނުމާހަަމއަށް ލިބެންވާ ުމާސަރާއއި ޢިނާޔަތްަތއް މިއަދު 

( ަސންލޭންޑް ޓްެރވަލްސް ްޕރަިއވެޓް ނުމަށް ދިއަންަޖލީން ޭމރީ ާނޒިއުއަށް ލިބި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  (ފަސްދޮަޅސް

ނިޑާޔުރން އި މިޤަޟިއްާޔ ބެލިވެހިާރއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގަދި ށް ލިމިޓެޑަ ، އަުމުރކޮށް  އަްނަގއި ގެ ިއއްިތފާޤުންފަ

ގަިއ ެއޓްރަިއިބއުނަލުން ނިންމާފަިއާވ އިމައަްސލަ VTR/2012/101 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަްލގެ ނަްނަބރު 

  .ކޮށްފީމެވެބާޠިލު  ގެ އިއްތިާފޤުންަފނޑިޔާުރން އި މިޤަޟިއްޔާ ެބލިވެހާިރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގަ ދި  ،ނިންުމން

  

  

  


