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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  )މައިޒާންދޮށުގެ / ރ. ރަސްގަތީމު(  މި މައްސަލައަކީ އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ  

ސުޕަވައިޒަރގެ    ،(A241974ނަންބަރު:   ސައިޓް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓަރްކަަޝން  ރައިޒިންގ  ހައި  މާލާ 

އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،   ވަޒީފާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ   2021ފެބުރުވަރީ    28މަާޤމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފެށިގެން                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    އިން 

ލުތަކާ ޞޫ )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނީ ޝަރުޢީ އު   2008/2މާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވު

ސަބަބެ  އެކަށީގެންވާ  ނެތި،  ޚިލާފަށް،  އިޖުރާއީ  އް  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދިން 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ  ކަމަށްވާތީ،    ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  މެއް ނެތި،ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރު

 

 VTR/2021/107 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021އެޕްރީލް  25 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ފެބުރުވަރީ  02 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ރ. ރަސްގެތީމު /  މައިޒާންދޮށުގެ، އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A241974)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މާލާ ހައި ރައިޒިންގ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-305/2005ޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: )ކުންފުނި ރަ

 



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ  VTR/2021/107މައްސަލަ 
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ވަޒީފާއިން    އެފަރާތް،  އިދިނުމަށާއިއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަ   (Unfair Dismissal)މަކީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  ކުރު

ކަ ނޫންކަމަށް  ހަމައަކުން  ޢަދުލުވެރި  އިންސާފުވެރި  މޫސާ  މަށާއި،  ނުނޑައަޅައިދިވަކިކޮށްފައިވަނީ  އަޙްސަން  އަޙްމަދު 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި    އެފަރާތްވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  

ން އެލަވަންސްތަކުގެ ގޮތުގައި  މުސާރައާއި އެހެނިހެ  ލިބެންޖެހޭދަކުރާ ތާރީޚާ ހަމައަށް  ޢާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ އި

އްުޤވާ ފައިސާއާއި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި" ކަމަށްވާތީ، އެކަމަށްޓަކައި މައްސަލަ  ޙަ

ގެ ގޮތުގައި ޙައްުޤވާ ފައިސާ އާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    (Damages)ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  

ޖަމާކޮށްފައިވާގޮތް   ފައިސާ  ޕެންަޝންގެ  ގޮތާއި،  ގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާބުކޮށްފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލުން ވަޒީފާއާބެހޭ  އިތުރު 

މޫސާ  ލުމަށްފަހުބެ އަޙްސަން  އި  އަށްއަޙްމަދު  އާޙައްުޤވާ  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އާއި  ޕެންްޝން  އިތުރު  ފައިސާ    އެފަރާތް ގެ 

މާލާ    ވަޒީފާއަދާކުރިއިރު، މުސާރަ ހަމައަށް ދީފައިނުވާތީ، އެފަރާތުގެ ހަމަ މުސާރަ އެފަރާތަށް އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށް

ފަރާތުން  އެދި އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާގެ    އަމުރުކޮށްދިނުމަށްށް  ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2021އެޕްރީލް    25ށް ރައްދުވާގޮތަށް  މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ރ. ރަސްގެތީމު/    ދޮށުގެމައިޒާން)  އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

 ފަރާތް( ( )މީގެފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވA241974ާއަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަޒަރުކުރުމުން  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް   ،ވަޒީފާއާބެހޭ 

ގޮސްފައިވަނީ   އަދާކުރަމުން  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ރައިޒިންގ  މައްސަލަ  ހައި  މާލާ 



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ  VTR/2021/107މައްސަލަ 
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ލިމިޓެޑުގެކޮންސްޓްރަކްަޝން   ސުޕަވައިޒަރ'  ޕްރައިވެޓް  މަާޤމުކަމަށާއިސައިޓް  ގެ  ފަރާތުގެ ،  '  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ތާރީޚަކީ   ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ    2016ޑިސެންބަރު    26ވަޒީފާއަށް  ކަމަށާއި، 

-/5,000ާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަ 

ބާރަހާސް ރ. )-/12,900  އަދާކުރި މަާޤމުގެ އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ،  ހާސް ރުފިޔާ( ގެ އިތުރުންފަސް)  .ރ

ބުރުވަރީ  ފެ 28ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރުފިޔާ(   ނުވަސަތޭކަ

 ގައި ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  2021

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާދެމެދު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ  

ވަނަ މާއްދާގެ    13އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

)ށ( ގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ލިޔުންތަކަކުން އެކުލެވިގެންވާ ވަޒީފާގެ 

ކަންތައްތައްވެސް އެއްބަސްވުމެ  ހިމަނަންޖެހޭ  އެއްބަސްވުމުގައި  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އޮންނަންވާނެކަމަށް  އް 

ވަނަ ނަންބަރުގައި މުވައްޒަފުގެ އަޚްލާާޤ ގުޅޭގޮތުން    8ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    13ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން  

ވަނަ ނަންބަރުގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބެލޭ    9ނެކަމާއި،  އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ އުޞޫލުތައް ހިމަނަންވާ

އަދި   އެޕްރައިޒަލް(  )ސްޓާފް  ކަނޑައެޅި    10އުޫޞލު  އުޞޫލުތައް  ވަކިކުރެވިދާނެ  ވަޒީފާއިން  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

ރައް މައްސަލަ  ކަމެއް  އެއްވެސް  މިފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އޮންނަންވާނެކަމަށް  ފަރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައި  ދުވި 

މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  ހިމަނާފައިނުވާކަމަށާއި،  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ފަރާތާއެކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދި   އުޫޞލަކުންކަން  ކޮން  ބެލޭނީ  މަސައްކަތް  އެފަރާތުގެ  ފަރާތަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަކިކުރެވޭނީ  އެ  ވަޒީފާއިން 

އެނގިފައިނު  ފަރާތް ކިހިނެތްކަމެއް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތްއިރު،  މިހެން  ކަންތައްތައް  އެހެންނަމަވެސް  ވާކަމަށާއި، 

 މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ބޭއިންސާފުންކަމަށާއި،  

ޙަވާލުކުރަންވާނެކަމަށް  ފަރާތުން  ދޭ  ވަޒީފާ  ބަޔާނެއް  ވަޒީފާގެ  ލިޔުމުން  ފަރާތަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ކުރާ  ވަޒީފާއަދާ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   15ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  
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ނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ލައްވައި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ޙަވާލުކޮށްފައި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރު ގަޑިތަކުގައި   32އެކިއެކި ސައިޓްތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ާޤނޫނުގެ   މާއްދާއާއި    37ވަޒީފާއާބެހޭ  އެއްގޮތަ  38ވަނަ  މާއްދާއާ  ދިނުމެއްނެތި ވަނަ  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  ށް 

 މަސައްކަތްކުރުވާފައިވާކަމަށާއި، 

އަޙްލާާޤ   އެފަރާތުގެ  ބަދަލުގައި،  ހަނދުމަކޮށްދިނުމުގެ  އެފަރާތަށް  ޒިންމާތައް  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޫޞލާ    ވަނަ  19ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

އެއްގޮތަށް ފަޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ފަރުވާކުޑަކަމަށް  

ރާތުގެ ވަޒީފާއިން  ބަޔާންކޮށް އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެފަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   22ވަނަ މާއްދާއާއި    21ވަނަ މާއްދާއާއި،    19ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި، 

ސައްކަތްތައް މިވަގުތު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި 'ކުންފުނީގެ މަ 

ހުރިގޮތުން ސުޕަވައިޒަރުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތަށް އެކަށޭނެ ވަގުތުދީ، ކުންފުނީގެ ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާިޞލްވުމަކަށް 

ފެބުރުވަރީ    28ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ސާބިތުވެތިބި މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާތީ  

ދުވަހުން ފެށިގެން ސުޕަވައިޒަރ އަޙްސަން މޫސާ މިކުންފުނީގެ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަާޤމުން ވަކިކުރަން  ވަނަ    2021

ގެނެސް   ބަދަލު  އޮނިގަނޑަށް  ކުންފުނީގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މިފަދައިން  ދަންނަވަމެވެ."  ވާހަކަ  ނިންމާފައިވާ 

ޒަފުންނަށް އަންގަންޖެހޭނެކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ  މުވައްޒަފުން މަދުކުރާކަމަށްވާނަމަ، އެކަން ކުރިއާލާ މުވައް

އުޅޭކަން  ގެންނަން  ބަދަލު  އޮނިގަނޑަށް  ރިޑަންޑަންޓްކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

ދިނުމަކާނުލައިކަމަށާއި،   ނޯޓިހެއް  އެއްވެސް  އަދި  ސުއެނގުމަކާނުލައި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ޕަވައިޒަރުން  މައްސަލަ 

އޮނިގަނޑު   ކުންފުނީގެ  މެދުވެރިނުވަނީސްކަމަށާއި،  ޙާލަތު  ރިޑަންޑަންސީގެ  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް  އެވަނީ  މަދުކޮށްފައި 

ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނަގާފައިވާތީ،  މުވައްޒަފުން  އިތުރު  ވަޒީފާއަށް  ކުންފުނީގެ  ރިވިއުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 
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 ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ސުޕަވައިޒަރުން މަދުކުރިކަމަށް

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މަްޤސަދުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ސާފުކޮށް އެނގިގެންދާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ވި ފަރާތުން ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ  ފަރާތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދު 

 މެއް ނެތިކަމަށާއި، ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްކުރު

ފަރާތު  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާގެ  މައްސަލަ  އެފަރާތުގެ  އަދާކުރަމުންދިޔައިރު  ވަޒީފާ  ގެ 

މައްސަލަ   ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  އެފަރާތަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މުސާރަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި 

މައްސަލަ ރައްދުވި  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ލޯނެއް ނެގުމަށްޓަކައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް ހުށަހެޅުމަށް  

-MHRC-HR( އަދި  2018ޖޫން    23)  MHRC-HR-006/2018ފަރާތުން ދީފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރު  

( ސިޓީއިން އެނގޭ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ  2018އޮގަސްޓު    1)  0017/2018

އެލަވަންސްތަކު-/5000 އަދި  ކަމަށާއި  ރުފިޔާ(  )ފަސްހާސް  ޖުމުލަ  ރ.  ލިބެންޖެހެނީ  ގޮތުގައި  ރ.  -/12,900ގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ    14ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންަޝނާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    )ބާރަހާސް ނުވަސަތޭކަ ރުފިޔާ( ކަމަށާއި،

ަޝން  މަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ ފެންަޝންގެ ފައިސާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕެން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ވީމާ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ  

މައްސަލަ   ބަލައި،  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޖަމާކޮށްފައިވާގޮތް  ފައިސާ  ޕެންަޝންގެ  ގޮތާއި،  ހިސަބުކޮށްފައިވާ 

ގަޑީގެ ފައިސާއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖަމާކުރަންޖެހޭ ޕެންަޝންގެ ފައިސާއާއި    ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ އިތުރު 

އެފަރާތަށް   މުސާރަ  ހަމަ  ފަރާތުގެ  އެ  ދީފައިނުވާތީ،  ހަމައަށް  މުސާރަ  ވަޒީފާއަދާކުރިއިރު،  ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރި 

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަންބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި މައްސަލަހޯދައިދިނުމަށް އެދޭކަމަށް 

ވަޒީފާދިން ފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ،    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ .2

 ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  މެއް ނެތި،ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރު

 (Unfair Dismissal)މަކީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް   ކުރުކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ  VTR/2021/107މައްސަލަ 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިންސާފުވެރި ޢަދުލުވެރި  ، އްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއިއެ

ފަރާތެއްކަމަށް  ހަމައަ ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނޫންކަމަށް  ކުން 

އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،   އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ތާރީޚުން ނުބެލުމަށާއި،  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އި  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ތާރީޚާ  ޢާފެށިގެން  އެހެނިހެން  ދަކުރާ  މުސާރައާއި  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅި  މައްސަލަ  ހަމައަށް 

ގޮތުގައި   ދިނުމަކާނުލައި"  ޙައެލަވަންސްތަކުގެ  "ނޯޓިހެއް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ފައިސާއާއި  އްުޤވާ 

ގެ ގޮތުގައި ޙައްުޤވާ    (Damages)ކަމަށްވާތީ، އެކަމަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  

ފައިސާ   ޕެންަޝންގެ  ގޮތާއި،  ހިސާބުކޮށްފައިވާ  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އާއި  ފައިސާ 

ތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ އި  މައްސަލަ  ލުމަށްފަހުޓްރައިބިއުނަލުން ބެ ވަޒީފާއާބެހޭ  ޖަމާކޮށްފައިވާގޮތް  

ވަޒީފާއަދާކުރިއިރު، މުސާރަ ހަމައަށް ދީފައިނުވާތީ، އެފަރާތުގެ ހަމަ މުސާރަ   އެފަރާތްގެ ފައިސާ އާއި  ޕެންްޝން   އިއާ

ދެއްކުމަށް އެއްފަހަރާ  އެކީ  ލިމިޓެޑަ  އެފަރާތަށް  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ރައިޒިންގ  ހައި  ށް މާލާ 

 އަމުރުކޮށްދިނުމަށެވެ. 

ހެޅި ފަރާތުގެ ަޝކުވާއަށް ރައްދު ދިނުމުގު ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަ  .3

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން،  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިބަޔާންކުރާ ފަދައިން އަޙްސަން މޫސާއާ    13

ގެ  ކޮޕީ   )ށ(  މާއްދާގެ  އެ  ޙަވާލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އަކުރުގައި    8މައްސަލަ  ވަނަ 

ހައެއް( ވަނަ  )  6ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން މުވައްޒަފުގެ އަޙްލާްޤ ބަހައްޓަންޖެހޭގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   5މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އަޙްލާީޤ ކަންކަމާ ޚިލާފުވާނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅު  

 ގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،

ގައި އެޕޯލޯ ޓަވަރުގެ ކޮންސްޓްރަކްަޝން މަސައްކަތް ދިވެހި މުވައްޒަފެއްގެ    1މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުޅުމާލެ ފޭސް  

ވަގުތަށް މަސައްކަތަށް ގޮތުގައި އިސްވެހުރެ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމުން،  



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި، މަސައްކަތަށް ގޮސް މަސައްކަތް ގަދީ ފޯނުން ގޭމް ކުޅުމުގެ އިތުރުން  ޙާޟިރުނުވުމާ، މަސައްކަތަށް

ސައިޓުގައި މަސައްކަތްކުތާ މީހުންނާ ވަކިން ސައިޓް އޮފީހުގައި ވަގުތު ބޭކާރުކުރުމާއި، މަސައްކަތު ގަޑީ ސައިޓްގައި  

ވައްޒަފުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކި ފަހަރު ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އިސް މު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިގޮތަށް މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކޮށް، މުވައްޒަފުގެ  މަތިން ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވާނެކަމަށާއި،  

މަސައްކަ ދަށުން  ބެލުމުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސައިޓްގައި  ސަބަބުން  ނެތުމުގެ  ތިބި އަޙްލާްޤ  ތްކުރަން 

ވަގުތުތައް ބޭކާރުވެ، އެމީހުން  މުވައްޒަފުންނަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުނުވެ ދުވެހުގެ ބޮޑުބައި މަސައްކަތް ނުކުރެވި  

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ނުބެލެހެއްޓުމުން އެއް މަސައްކަތެއް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ކުރަން ޖެހުމުން ކުންފުންޏަށް  

ާޤނޫނުގެ  ގެއްލުން ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަމުންދާތީ،  ގެ ފުރަތަމަ    19  )ށ(  މަތިން،    3ވަނަ މާއްދާގެ  ގޮތުގެ  އަކުރުގައިވާ 

ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިސްމާއިލް ޢަލީ އަނގަބަހުން އެތައް ފަހަރަކު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަސޭޙަތް  

 ދީފައިވާނެކަމަށާއި، 

ފޯމުގެ   ހުށަހަޅާ  މަޢުލޫމާތުތައްކަމަށް   7.2މައްސަލަ  ދީފައިވާ  މޫސާ  އަޙްސަން  އަޙްމަދު  ނަންބަރުގައި،  ވަނަ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  މަޢުލޫމާތްތަކެއްކަމަށާއި،  ދޮގު  ގައި    15ގެ    2/2008ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވިފައިވާ ވަޒީފަގެ އެއްބަސްވުމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާއާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާދެމެދު ވެ

ވަނަ މާއްދާގެ    15ވަނަ ަޞފްޙާގައި އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާގެ ވަޒީފާ ބަޔާން އޮންނާނެކަމަށާއި، އަދި އެ ާޤނޫނުގެ    8

ވަނަ އަކުރުގައި ބުނާފަދައިން ކުންފުނީގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްވެސް ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި އޮންނާނެކަމަށާއި،    6)ނ( ގެ  

ވަޒީފާގެ   ވަޒީފާކަން  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ  ސައިޓު  ދީފައިވަނީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އެއްބަސްވުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު ކުންފުނީގެ އެކި ސައިޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެކަން ވަޒީފާ  

އި ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް މުވައްޒަފު އެއްބަސްވެ ވަނީ  ދިނުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަށް އަންގަ

ވަގުތުތަކުގައި   އިތުރު  އިތުރުން  ވަގުތުގެ  މަސައްކަތުގެ  ސޮއިކޮށްފައިކަމަށާއި،  އެއްބަސްވުމުގައި  މަސައްކަތުގެ 

 ނަންބަރުގެ )ހ( ގައި އޮންނާނެކަމަށާއި،  ވަނަ  3މަސައްކަތްކުރާނަމަ އުޖޫރަ ދެވޭނެ މިންވަރު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ހަމައަށް މަސައްކަތްކުރި އިތުރު ވަގުތެއްގައިވެސް އަދި މަސައްކަތްކުރި  



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ  VTR/2021/107މައްސަލަ 
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ކުންފުންޏަށް   ނުލިބިގެން  ޢިނާޔަތެއް  ނުވަތަ  މުސާރައެއް  ލިބެންޖެހޭ  ވަގުތެއްގައިވެސް  މައްސަލަ  ރަސްމީ 

 ހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި، ހުށަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި ހޭދަކުރިއިރު    7.4މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  

މަސައްކަތުގެ އަޙްލާްޤ ދަށްވެގެން އެކިފަހަރުމަތިން އަނގަބަހުން އަދި ލިޔުމުން ނަސޭހަތްދެވިފައިވާނެކަމަށާއި، ލިޔުމުން  

ވާ ނަސޭހަތް ތައްޔާރުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސޮއިކުރަން ޙަވާލުކުރުމުން އެފަދަ ލިޔުމެއްގެ ސަބަބުން  ދީފައި 

މެނޭޖިންގ   ކުންފުނީގެ  ބަޔާންކޮށް  ސަތިވާނެކަމަށް  ހޯދުމަށް  ވަޒީފާއެއް  އެހެން  ހުރަސްއެޅި  ދެމިހުރުމަށް  ވަޒީފާގައި 

ން ތައްޔާރުކުރި ނޯޓިސް އޮފީހަށް ޙާޟިރުކޮށް އަނގަބަހުން ދެވުނު ނޯޓިސްގެ ޑިރެކްޓަރަށް ގުޅައި އާދޭސްކުރުމުން، ލިޔުމު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ   22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު  ގޮތުގައި ބަދަލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  

ބާރު    2 ާޤނޫނީ  ފަރާތާށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނޯޓިސްދިނުމަށް  މުވައްޒަފަށް  ބަޔާންކުރާފަދައިން  އަކުރުގައި  ވަނަ 

ޒީފާ އަދާކުރާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ވަ  23ލިބިފައިވާކަމަށާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ  

އެ އެކަށީގެންނުވާނަމަ  އަޙްލާުޤ  މަސައްކަތުގެ  އެމުވައްޒަފުގެ  ބެހެއްޓުމަށް  އެވަޒީފާގައި  ފަރާތްފަރާތެއް  ވަޒީފާގައި    

މުވައްޒަފު   ޙާލަތްތަކުގައި  ނުފެންނަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ކަމަކަށް  ކުރެވޭނެ  ހަމަތަކަށްބަލާއިރު  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ 

ކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާކަމަށާއި، އިސްބެޔާންކުރެވުނު އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން ވަ

އޮތުމުން،   ލިބިފައި  ފަރާތަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ރައްދުވި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތު އޮތުމުންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަނަ އަކުރު   2ވަނަ އަކުރާ    1ާޤނޫނުގެ )ށ( ގެ  

 2/2008ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ މިދެންނެވި ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް 

 އިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުންކަމަށާއި،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި މާނަކޮށްދީފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ާޤނޫނުން ލިބިދީފަ 23ގެ 

ވަޒީފާގައި ކުންފުނީގެ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ޚިޔާނާތްތެރިވެ  މައްސަލަ  ވައްކަންކޮށްފައިވާ    ހުރެ  މުދަލުން  ކުންފުނީގެ 

  ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްކުރަން ގެނެސްފައިވާ ތަކެތި ކުންފުނިން ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމުގައިވާ ހ. ފަރާތެއްކަމަށާއި،  

މަޢުލޫމާތެއް   ނުބައި  އޮޅުވާލައިގެން  މެނޭޖަރަށް  ޖެނެރަލް  ކުންފުނީގެ  ހުއްޓައި  ބަހައްޓާފައި  އިމާރާތުގައި  ރިހިދޫލަގެ 



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފެނުމުން ފޮޓޯ ނަގައި އެކަން  ދިނުމަށްފަހު، ކުލީ ޕިކަޕެއް ގެނެސްގެން އެތަކެތި ގެންދަނިކޮށް  

އެކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، ވީމާ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  މެނޭޖްމަންޓަށް އެންގުމުން  

  19މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއާބެހޭ ަޤނޫނުގެ  

ގައި ބުނެފައިވާ    7.5އާއި ޙަވާލާދީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  ވަނަ މާއްދާ  22ވަނަ މާއްދާ އަދި    21ވަނަ މާއްދާއާއި  

 ބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު މަޢުލޫމާތެއްކަމަށާއި، 

ލިބިފައިވާ    19-ކޮވިޑް ކުންފުންޏަށް  ބަލިމަޑުކަމާއެކު  ގެއްލުންތަކަކީ ގެ  ބޮޑެތި  ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ  ލިބެމުންދާ  އަދި 

ޙާލަތު   އެ  މުވައްޒަފަކު  ކުންފުނީގައި  ޙާލަތުގައި  އެފަދަ  ޔަީޤންވާކަމެއްކަމަށާއި،  މިންވަރަށް  ނެތް  ަޝއްކެއް  އޮތްކަން 

ބަހައްޓަން  ވަކިނުކޮށް  ވަޒީފާއިން  އެމުވައްޒަފު  އަންގައި،  ތަކުރާރުކޮށް  އިސްލާޙްވާން  ގޯސްވެ  އަޙްލާްޤ  މަސައްކަތުގެ 

، މުވައްޒަފުގެ ޢަމަލުން އެކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާއިރު،  ތަކުރާރުކޮށް ކުންފުނީގެ ވެރިންގެ ކިބައިން އެދުނުނަމަވެސް

މައުޫޟޢީ   ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކުރުމަށްފަހުކަމަށާއި،

މާލާ ހައިރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން   CV-C/2021/171ނަންބަރު  ސިވިލްކޯޓުގެ ަޤިޟއްޔާ  

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޕެންަޝން ފައިސާ    06ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން    2021ޖަނަވަރީ    27

އަންގަ ކުންފުންޏަށް  ގޮތަށް  އެއްބަސްވެފައިވާ  ޚަލާސްކުރުމަށް  މައްސަލަ  ދައްކައި  އެއްގޮތަށް  ޙުކުމާ  ކޮށްފައިވާ  އި 

  ރައްދުވި   މައްސަލަހަޅާފައިވާ ފަރާތްކަމުގައި އަޙްމަދު މޫސާގެ ޕެންަޝން ފައިސާވެސް ދައްކައި ޚަލާސްކުރާނެކަމަށް  ހުށަ

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފަރާތުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނީ ހަމަތަކުގެ    ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ .4

މަތިން ކުންފުންޏަށް ލިބޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުންކަމަށްވެފައި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާވެސް 

ސަން މޫސާ އެދިފައިވާ ގޮތަށް ވަޒީފާ ދޭނެ  އެއްގޮތަށްކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމުގައިވާ އަޙްމަދު އަޙް



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިންކަމަށްވާތީ ދޭންޖެހޭ  

 އެއްވެސް ބަދަލެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. 

ވުނު އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެކިންގެ  ގައި ބޭއް  2021ޑިސެންބަރު    02މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   .5

ޙަމީދު )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  هللا ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރެވުނު ފަރާތްތައްކަމުގައިވާ، ޢަބްދު

A048907  :ުނަންބަރ ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  އަޙްމަދު  އިބްރާހީމް   ،)A122196ައ ޢަލީ    ދި( 

ނަންބަރު:    އިސްމާޢީލް ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ރައިޒިންގ    (A042451)ދިވެހި  ހައި  މާލާ  އަކީ 

ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންކަމުގައިވާތީ، ކުންފުނިން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ކުންފުނީގެ  

ބައިވެރިވާ ކަނޑައެޅުމުގައި  މަޞްލަޙަތު    ގެފަރާތްތަކެއް  ސިޔާސަތުތައް  ކުންފުނީގެ  އެފަރާތްތައް  ޙައިސިއްޔަތުން، 

މި އޮތަތީއާއި،  ގޮތެއްގައި  ފާޅުކަންބޮޑު  އިޚްތިމާލު  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ބަލައި    ހިމާޔަތްކުރުމަށް  މައްސަލަ 

އިން ވަކިކުރެވުނު މައުޟޫޢާ  ހެކިވެރިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާދިރާސާކުރެވުނުއިރު  

މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތައް ވަޒަންކުރެވުނުއިރު،  ގުޅުން ހުރި ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ބުރަނުވެވޭތީ،  

 ބުރަދަނެއް ދެވިފައިނުވާނެއެވެ. އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަހަށް 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން   .6

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ގައި  ަޝކުވާ    ،ާޤނޫނު(  ޙާލަތުގައި  ނުފެންނަ  ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ސަބަބަކީ  އެ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙައްުޤ  މުވަ  28އުފުލުމުގެ  އެ  މާއްދާއިން  ލިބިދީފައިވާއިރުވަނަ  އެކަށީގެންވާ    ،އްޒަފަކަށް 

ސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި 

ފައިވާ މި  ފަރާތުން ހުށަހަޅާ  އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާގެ  ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން  27އެ ާޤނޫނުގެ  

މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ  

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެރައްދުވި  



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ  VTR/2021/107މައްސަލަ 
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ަވިކޮކށެްގ .7 ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ  ުހށެަހޭޅ  ޢަދުުލެވިރ    ، ްނ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގނޯްތ  ަސަބެބްއ  ެއކީަށގްެނާވ  ުނވަަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

 (procedural fairness)ެވިރަކްނ  އިަދ އުިޖާރީއ ޢަދުުލ  (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  

 HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނންބުަރ   ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ދޭ    ، ިމޮގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ  ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމގެ   ަފާރަތުކްނ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމ

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ    ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖޭެހ   ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ކުޯޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ    ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ،ލުވުމަށްޓަކައިޞި މި މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާ .8

އަދި ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ފަރާތުން    މައުޫޟޢީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހެޅި މައްސަލަ ހުށަޕެންްޝންގެ ފައިސާ އާއި    އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ އާޙައްުޤވާ އި  އެފަރާތަށްއެދިފައިވާފަދައިން  

ނަގައިދެވިދާނެތޯ    މޫސާ ވަޒީފާއަދާކުރިއިރު، މުސާރަ ހަމައަށް ދީފައިނުވާތީ، އެފަރާތުގެ ހަމަ މުސާރަ އެފަރާތަށް  ފަރާތް

ހިނދު  ލިޔެކިޔުންތަކާއި   ،ބަލަންޖެހޭ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން    އި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާމައްސަލަ ބެލި މަޖިލީ،  ބަޔާންތަކަށާއި

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ  VTR/2021/107މައްސަލަ 
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ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  މާ .8.1 ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ހައި ރައިޒިންގ   MHRC-HR-010/2021ލާ 

ފަރާ 2021ފެބުރުވަރީ    12) ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން   2021ފެބުރުވަރީ    28  ތް( ސިޓީގައި  އިން 

 ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމާއި، ވަކިކުރި ސަބަބުގެ ގޮތުގައި،

"މިކުންފުނީގެ ސައިޓް ސުަޕވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ )އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  

A241974 ،ިއަކީ މިކުންފުނިން ވަޒީފާދީފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ. ވަޒީފާގައި މިވީ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަވުމާއ )

ތްތެރިކޮށް ނުހިތުމާއި، ވަޒީފާގެ ވަގުތުގައި ސައިޓްގައި ނުހުރުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ގެއްލުން  ވަޒީފާގެ ވަގުތަށް ހުރުމަ

ވަމުންދާތީ، ފާއިތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ވާނީ އަނގަބަހުންނާއި ލިޔުމުން އެކިފަހަރުގެ މަތިން ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ. ނަމަވެސް  

 ށް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާކަމަށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަޙްސަން މޫސާގެ މަސައްކަތުގެ އަޙްލާޤަ

ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް މިވަގުތު ހުރިގޮތުން ސުަޕވައިޒަރުން އިތުރުވުމާގުޅިގެން މިހާރު ތިބި ސުަޕވައިޒަރުންގެ ތެރެއިން  

ވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ސާބިތުވެތިބި  އަށް ވާޞިލްމަސައްކަތަށް އެކަށޭނެ ވަގުތުދީ، ކުންފުނީގެ ލަނޑުދަނޑި

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސުަޕވައިޒަރ އަޙްސަން   2021ފެބުރުވަރީ    28މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާތީ  

 ދަންނަވަމެވެ." މޫސާ މިކުންފުނީގެ ސުަޕވައިޒަރެއްގެ މަޤާމުން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަދައިން މި

 MHRC-HR-0017/2018ންގް ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  ޒި މާލާ ހައި ރައި .8.2

( ސިޓީގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ  2018އޮގަސްޓު    1)

ރ. )ހަތަރުހާސް  -/4300ސަރވިސް އެލެވަންސްގެ ގޮތުގައި    އާއި،  ރ. )ފަސްހާސް ރުފިޔާ(-/5000ގޮތުގައި  

ރުފިޔާ( ގޮތުގައި    އާއި،  ތިންސަތޭކަ  އެލެވެންސްގެ  )ހަތަ-/4000ފުޑް  ރުފިޔާ(ރ.  ފޯން   އާއި،  ރުހާސް 

-/1200އެލެވެންސްގެ ގޮތުގައި    ޙާިޟރީ)ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި،  ރ.  -/400އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

ގޮތުގައި  ރ އެކޮމަޑޭަޝން އެލަވަންސްގެ  އަދި  )އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ(  )ތިންހާސް -/3000.  ރ. 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބޭކަމަށް ރުފިޔާ( 



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 MHRC-HR-006/2018 (23ންގް ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  ޒިހައި ރައި .8.3

( ސިޓީގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  2018ޖޫން  

އާއި،  -/5000 ރުފިޔާ(  )ފަސްހާސް  ގޮތުގައި  ރ.  އެލެވަންސްގެ  )ހަތަރުހާސް  -/4300ސަރވިސް  ރ. 

ގޮތުގައި   އެލެވެންސްގެ  ފުޑް  އާއި،  ރުފިޔާ(  ފޯން  -/1500ތިންސަތޭކަ  އާއި،  ރުފިޔާ(  )އެއްހާސް  ރ. 

-/1200އެލެވެންސްގެ ގޮތުގައި    ޙާިޟރީރ. )ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަދި  -/400އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

ދުއިސައްތަރ )އެއްހާސް  ލިބޭކަމަށް  ރުފިޔާ(    .  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މައްސަލަ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ    2021ޖުލައި    08މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .8.4

ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް  ރައިޒިންގ  މާލާ ހައި    ގައި"ކުންފުނީގެ މުދަލަށް ހިޔާނާތްތެރިވިކަމުގެ ބަޔާން"  

ލިމިޓެޑުން ހަދަމުންދާ އިމާރާތެއްކަމުގައިވާ ރ. ރިހިދޫލަގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ކުންފުނީގެ  

 (A241974)ހާއިރު، އަޙްސަން މޫސާ    8:40ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު    2020ނޮވެންބަރު    16ލަކުޑިތަކެއް  

އަމިއްލައަށް  ކުންފުނީގެ   ހުއްދަނެތި  ކުންފުނީގެ  މުދާ  އުޅެނިކޮށް  ގެންދަން  އަރުވައިގެން  ޕިކަޕަށް  ކުލީ 

މުވައްޒަފުންނަށް ފެނިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ބަޔާނުގައި ކުންފުނީގެ  

ހެކިދީ    2 ފެނިފައިވާކަމަށް  މަންޒަރު  އެ  ހެކިވެރިން  ސޮއިކޮށްފައިވާކަން    2021މޭ    18)ދޭއް(  ގައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 MHRC-T/2019/001 (10މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު   .8.5

ކުންފުނިން ކުރަމުންދާ ޙަރަދުތަކަށް އިންޓަރނަލް މެމޯގައި، ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން  (  2019ޖޫން  

ފި ހަރުދަނާ  މުވައްޒަފުންގެ  އިސްލާޙީ  ބައެއް  ކުންފުނީގެ  އަޅަންޖެހިފައިވާތީ،  ކޮންމެހެންވެސް  ޔަވަޅުތަކެއް 

މުސާރަ އިސްލާޙްކޮށް އެކަން އަންގާފައިވާކަމާއި، މި ބަދަލަކީ ކުންފުނިން ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލަކަށްނުވި  

ންތައް ކުރަންޖެހިފައިވާކަމާއި،  ނަމަވެސް މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކޮންމެހެން އަޅަންޖެހިފައިވާތީ އެގޮތަށް ކަ



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ  VTR/2021/107މައްސަލަ 
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ފެށިގެންކަމަށް  މުސާރައިން  މޭމަހުގެ  ފާއިތުވި  ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން  ބަދަލަށް  ގެނައި  މުސާރައަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މެމޯގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 MHRC-HR-045/2019 ނަންބަރު  އިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މާލާ ހައި ރަ  .8.6

( ސިޓީ މެދުވެރިކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި  2019އޮކްޓޫބަރު    15)

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތެއްކަމާއި، ކުންފުނީގެ މުހިންމު އެއް ޕްރޮޖެކްޓްކަމުގައިވާ ހުޅުމާލެ އެޕޯލޯ ޓަވަރ  

ޒި މުހިންމު  ހިންގުމުގެ  ރާވާ  މަސައްކަތްތައް  ފަރާތެއްކަމާއި،  ސައިޓްގެ  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ންމާތައް 

ޙައިސިއްޔަތުން  މުވައްޒަފެއްގެ  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ޒިންމާއެއް  މުހިންމު  މިފަދަ  އެހެންނަމަވެސް 

ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނުދާތީ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންތައްވަމުންދާތީ،  

ފުންނަށް ނަމޫނާއަކަށްވުމަށާއި، ވަޒީފާއަށް ގަޑިއަށް ޙާިޟރުވުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވެ ވަޒީފާގެ  އެހެން މުވައްޒަ 

ސާމާލުކަންދިނުމަށް  އޫ މަސް އިތުރަށް  ދީފައިވާކަން  ލިއްޔަތުތަކަށް  ނޯޓިސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންނަމަވެސް،  ހުށަހެޅި    2021  އޮގަސްޓު  19ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ގައި 

އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން   ލިބިފައިވާކަމަށް  ނޯޓިސް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ބަޔާނުގައި  ފުރަތަމަ  އެފަރާތުގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނަންބަރު   .8.7 ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ރައިޒިންގ  ހައި   MHRC-HR-046/2019މާލާ 

 23ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުންފުނިން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން  ( ސިޓީގައި މައ2019ްއޮކްޓޫބަރު    23)

 އިން ފެށިގެން ކުންފުނީގެ މަސައްކަތަށް ނުނިކުތުމަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  2019އޮކްޓޫބަރު 

ފަރާތް   .8.8 ހުށަހެޅި  މީލާދީ    2016ޑިސެންބަރު    26މައްސަލަ  ފެށިގެން  މަސްދުވަހުގެ    03އިން  )ތިނެއް( 

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެފައިވާ ދާއިމީ   2017މާރިޗު    27ބޭަޝން ޕީރިއަޑްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން  ޕްރޮ

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ގޮތުގަ-/5000 އެލެވަންސްގެ  ސަރވިސް  އާއި،  ރުފިޔާ(  )ފަސްހާސް  )ހަތަރުހާސް  -/4300އި  ރ.  ރ. 

ގޮތުގައި   އެލެވެންސްގެ  ފުޑް  އާއި،  ރުފިޔާ(  ފޯން -/4000ތިންސަތޭކަ  އާއި،  ރުފިޔާ(  )ހަތަރުހާސް  ރ. 

-/1200އެލެވެންސްގެ ގޮތުގައި    ޙާިޟރީރ. )ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި،  -/400އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

އަދި އެކޮމަޑޭޝަ ރ )އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ(  ގޮތުގައި  .  )ތިންހާސް -/3000ން އެލަވަންސްގެ  ރ. 

 ރުފިޔާ( ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން    2018މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް   .8.9

ލަށް އެއިން ކޮންމެ މަހެއްގައި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ނިޔަ  2021ފެށިގެން  

ީޝޓްތައް ކޮންމެ   ”Office and Maldivian Staff Salary“ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ހިމެނޭ  

 މަހަކަށް ވަކިވަކިން ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް    ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  2021ޖުލައި    08މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    .8.10

ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތުގެ ސްކްރީންޮޝޓްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ސްކްރީންްޝޓްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ހު .8.11 ފަރާތުގެ  މައްސަލަ  ގޮށަހެޅި  ރަީޝދު  ތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ނިމާލް  ނިބިލިގާ)ޙަސަން  )ދިވެހި  މާލެ/    މ.   )

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި   2021  ޑިސެންބަރު  A121037)  02ރައްޔިތެއްކަން 

ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އަދާކުރަމުން، މައްސަލަ  ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި

ހަފްތާއަކު   މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަ  48ފަރާތުން  އިތުރަށް  ގަޑިއިރަށްވުރެ  އަށެއް(    މަށް)ސާޅިސް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަމްއސަަލ  ކުގައި  އިވާ ބަޔާންތަދީފަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   އަދި  ޞީޣާގައި  ޖަވާބުގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ .9

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ ކުންފުނީގެ ހުއްދަނެތި ކުންފުނީގެ    ވަކިކޮށްފައިވަނީުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ  



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ވަީޞލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ މަންފާ ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށް، ކުންފުނީގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދީ، އެ މުދާތަކަށް 

ވަނަ މާއްދާއިން މައްސަލަ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008ޚިޔާނާތްވެފައިވާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ،ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމެވެސް  ނީ ބާރުގެ ދަށުންކަމަށްރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާ ާޤނޫ

މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ގައި ދީފައިވާ    2021ފެބުރުވަރީ    12މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ނަޒަރުކުރުމުން މައްސަލަ ހުސިޓީއަށް    MHRC-HR-010/2021ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  

ތިބި ވަކިކޮށްފައިވަނީ   މިހާރު  ގުޅިގެން  އިތުރުވުމާ  ސުޕަވައިޒަރުން  ހުރިގޮތުން  މަސައްކަތްތައް  ކުންފުނީގެ 

ސުޕަވައިޒަރުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތަށް އެކަށޭނެ، ވަގުތުދީ، ކުންފުނީގެ ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާޞިލްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

ކުރުމު އޮތުމުން  ގައި ސާބިތުވެތިބި މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަންދިނުމަށް ނިންމާފައިވާތީކަން  މަސައްކަތްތައް  އެނގެން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ލިޔުމުގައި )ސޯޅަ( ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ދިނުމަށްފަހު    16ށް  އެފަރާތަ

 ބުރަވެވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައިކަން

 ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/280/2014ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ިދވިެހާރްއޭޖެގ   .9.1

ސަބަބު   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  ސިޓީގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  "ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

ވަކިކުރުމާގުޅިގެން  ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަލީ    ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި    ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން

ޕްރިސިޝަން  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޕްރައިވެޓް    ލިއުމުގައި  މެރިން 

ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި އެސަބަބުތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  ފަރާތުން  މުވައްޒަފު    ، ލިމިޓެޑްގެ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުކަމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން  

ހުށަހަޅައި ގެއްލިގެން  އެސަބަބުތަކަށް ،  ސަބަބުތަކެއް  ޙައްޤުތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ   

 ، ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ  VTR/2021/107މައްސަލަ 
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ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި    ، މިމައްސަލާގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ  ، އެހެންކަމުން

 ،އިވެސް އެސަބަބު އޮތް ތޯއާއިޙަޤީޤަތުގަ   ، ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

 " …  ، އަދި އޮތްނަމަ އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯކަމާއި

ކަނޑައަޅާފައިވާއިރުޢިމި   ބަޔާންކޮށް  ަފާރުތެގ ަޝުކާވައްށ ަރއްދިުދުނުމެގ    ،ބާރާތުން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ްޓަރިއިބއުންަލައްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވބު   ަވޒާީފާއބެހޭ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތން  ޮގުތން 

ތުގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކޮކށްފިައަވީނ  

ހޯދަން  މަންފާ  އަމިއްލަ  ބޭނުންކޮށްގެން  ވަޞީލަތްތައް  ކުންފުނީގެ  ހުއްދަނެތި  ކުންފުނީގެ  ހުރެ 

މަސައްކަތްކޮށް، ކުންފުނީގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދީ، އެ މުދާތަކަށް ޚިޔާނާތްވެފައިވާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު  

ގެ    2/2008ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  މާއްދާއިން  23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތަށް ވަނަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ   

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ    ،ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމެވެސް  ލިބިދީފައިވާ ާޤނޫނީ ބާރުގެ ދަށުންކަމަށް

ފަރާތަށް   ދީފައިވާ    2021ފެބުރުވަރީ    12ހުށަހެޅި  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ގައި  ރައިޒިންގ  ހައި  މާލާ 

ނަޒަރުކުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ސިޓީއަށް    MHRC-HR-010/2021ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  އިތުރުވުމާ  ފަރާތް  ސުޕަވައިޒަރުން  ހުރިގޮތުން  މަސައްކަތްތައް  ކުންފުނީގެ 

ސުޕަވައިޒަ ތިބި  މިހާރު  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެން  ވަގުތުދީ،  އެކަށޭނެ،  މަސައްކަތަށް  ތެރެއިން  ރުންގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް  ސާބިތުވެތިބި  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ވާިޞލްވުމަށް  ލަނޑުދަނޑިއަށް 

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ   ،އެނގެންއޮތަތީ  އިސްކަންދިނުމަށް ނިންމާފައިވާތީކަން  

ބަލަން ޖެހޭނީ   ،ަޤިޟއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  HC-A/280/2014ނަންބަރު    ، މި މައްސަލާގައި ވެސް 

 ގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ލިޔުމުގައި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު

މި ަސަބުބެގ  ޮއތޯްތާއިއ،    ެގ ޙަާލުތ   (redundancy)ިރަޑްނަޑްނީސ  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް    ،ޔާންކޮށްފައިވާއިރު ބަ

ަވިކުކުރުމ ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބާިނޮކްށ  ޢުަދުލެވިރަކަމްއަޗްށ  ަމުއޟީޫޢ  ްނ  ަގިއ 

 ާޤިއްމުކެރވަިފިއޭވޯތެއެވ.  



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ  VTR/2021/107މައްސަލަ 
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ޢަދުުލެވިރަކްނ   .10 ަމއުޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ވަޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ   (substantive fairness)ަމްއސަަލ 

 ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ އްަނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

 ަޤިޟއްޔާގައި،   HC-A/89/2011 ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .10.1

] )ނ( ތިންަވނަކަމަކީ، ިވޔަފާރީެގ ަނފާ ހޯދުމުެގ ޮގތުން ހިްނާގ ކުންފުނިތަކުގައި، އެކުންފުނިތައް ހަރުދަނާކޮށް، ނަފާ އިތުރުާވނޭ 

އް  ޮގތެއްެގމަތިން ހިންުގމަށްޓަކައި ނުަވތަ ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން ފަދަ ކަމަކަށްޓަކައި މުަވއްޒަފަކު ނުަވތަ މުވައްޒަފުންތަކެ

ފުން ށްލަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް )ރިޑަްނޑަްނސީެގ ޙާލަތު( މެދުވެރިެވދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި، އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި މުވައްޒަދޫކޮ

ިވޔަފާރިއަށް ހުރަސްތަކެއް މެދުވެރިެވ، ކުންފުީނެގ ިވޔަފާރިއަށް ހީނަރުކަމެއް    ދޫކުރެެވން ނެތްަނމަ އެކަމަކީ އެފަދަ ކުންފުނިތަކުެގ 

ހެދިފައިާވ   ދަށުްނ  ޤާނޫުނެގ  އެ  އަދި  ެވސް  ޤާނޫުނަގއި  ަވޒީފާއާބެހޭ  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި،  ސަބަބެއްކަމުަގއި  އަތުެވދާނެފަދަ 

ަގާވއިދެއްގައި ެވސް "ރިޑަންޑަންސީ" އާއި ުގޅޭޮގތުން އެއްެވސް އުޞޫލެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ުނިވަނމަެވސް، އަދި "ރިޑަްނޑަންސީ" ެގ 

ިވޔަފާރީެގ ނަފާހޯދުމަށް  ޙާލަތަކީ މުަވއް ަވކިކުރަން އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްަނމަެވސް،  ަވޒީފާއިން  ޒަފަކު 

މުވައްޒަފަކު  މެދުެވރިެވެގްނ  ކަމެއް  ދަށްުވންފަދަ  ޙާލަތު  މާލީ  ކުންފުނީެގ  ނުަވތަ  ކުރުމަށް  ރީސްޓްރަކްޗަރ  ކުންފުނިތައް  ހިންޭގ 

ަވކިކުރުމަކީ، މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެަނމަ ، އެފަދަ ޙާލަތުގައި މުަވއްޒަފަކު ނުަވތަ މުަވއްޒަފުންތަކެއް ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާ 

ން ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް އޮތް އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްކަމުގައި ބެލެިވދާނެކަމާއި، ނަމަެވސް މި ސަބަބަށްޓަކައި މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއި 

ޤީޤަތުގައި ެވސް އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވފައިޭވތޯއާއި، އެކަން ކޮށްފައިަވނީ ކުންފުނީެގ ހެޔޮނިޔަތުގައިތޯއާއި،  ަވކިކުރާ ކުރުމުަގއި ޙަ

އްތޯ  އަދި މިއީ ަވކި މުވައްޒަފަކު ުނަވތަ މުަވއްޒަފުންތަކެއް ކަނޑައެޅިެގން ަވޒީފާއިްނ ބޭއިންސާފުން ަވކިކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިާވ ކަމެ 

އި، އަދި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާނެ މުަވއްޒަފުން ކަނޑައެޅުނު ޮގތަކާއި، އެ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ނިންމި  ނުަވތަ ނޫންތޯއާ

ޢަދުލުވެރިކަމާއި   މައުޟޫޢީ  ޢަދުލުެވރިކަން    (substantive fairness)ނިންމުމުަގއި   (procedural fairness)އިޖުރާއީ 

 ށަަވރުާވން ޖެހޭެނއެެވ. [ ޤާއިމުކޮށްފއިޭވތޯ ބަލާ އެކަންކަން ކަ

ަޤިޟއްޔާގައި   ދެންނެވުނު  އިސްވެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ކަނޑައަޅާފައިވާކަން  ބަޔާންކޮށް  ޢިބާރާތުން  މި 

ގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން    (redundancy)ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޫޞލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރިޑަންޑަންސީ  

 ؛ ަޤިޟއްޔާގައި HC-A/180/2011އްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާ

] ...ިވޔަފާރިއަށް ނުަވތަ އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިާވ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި، ކުންފުނިތަކުން މުަވއްޒަފުން މަދުކުރުމުެގ ބޭނުމުަގއި 

މުވައްޒަފުްނ   ރިޑަންޑަންޓްާވ  ކުރުމުަގއި،  ކުރާ  ރީސްޓްރަކްޗަރ  ކުންފުނި  ހޯދުމަށްޓަކައި  އިތުރުާވނެ  ނަފާ  ކުންފުންޏަށް  ނުަވތަ 

ަވ ފަރާތުން ަވޒީފާއިން  ަވޒީފާދޭ  ނުަވތަ  ޢަދުލުެވރިކުރުުވމަށްޓަކައި  ކުރުން  ަވކިކުރާ  ަވޒީފާއިން  މުަވއްޒަފަކު  ކުރިން،  ކިކުރުމުެގ 



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ  VTR/2021/107މައްސަލަ 

                                             

 

33 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

 (procedural fairness)އިޖުރާއީ ޢަދުލުެވރިކަން    (substantive fairness)ޤާއިމުކުރަްނޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުެވރިކަމާއި  

ކުން ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ޮގތްތަކެއް ުނަވތަ އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް، އިނިގރޭސިިވލާތް، އޮސްޓްރޭލިއާ  ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެކުންފުްނޏަ

ލޭބަރ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޤާނޫުނތަކުަގއާއި،  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މުޖުތަމަޢުތަކުން  ދިމިޤްރާތީ  ހުޅުިވެގްނާވ  ފަދަ  ނިއުޒީލަންޑް  އަދި 

( އާއި ޓަރމިޭނޝަްނ  158)ނަންބަރު    1982ނޭޝަން އޮފް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ކޮްނެވްނޝަން  އޮަގނައިޒޭޝަން )އައި.އެލް.އޯ( ެގ ޓަރމި 

ރެކޮމެންޑޭޝަްނ   އެމްޕްލޮއިމަންޓް  ކަނޑައެޅި  166)ނަންބަރު    1982އޮފް  މުޢާހަދާތަކުަގއި  ބައިނަލްއަޤްާވމީ  ކަމާުގޅޭ  ފަދަ   )

 ބަޔާންކޮށްފައިާވކަމާއި... [

 ފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާ

ފަރާތުން   (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ   .10.2 ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ޙާލަތުގައި  ގެ 

ޢަދުލުވެރިކަން މައުޫޟޢީ  އިސްވެދެންނެވުނު    (substantive fairness)  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުން  އާ 

 ؛ ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/180/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ކަމާުގޅޭ   ޤާނޫނުތަކުގައާއި،  ޢަމަލުކުރަމުްނދާ  މުޖުތަމަޢުތަކުން  ދިމިޤްރާތީ  ހުޅުިވެގްނާވ  ދެންެނިވފައިާވފަދަ  އިސްެވ   ...  [

ކަނޑައެޅި   މުޢާހަދާތަކުަގއި  ޢަމަލުކުރަމުްނދާ ބައިނަލްއަޤްާވމީ  މިހާރު  ދިެވހިރާއްޖޭގައި  އަލީގައި،  އުޞޫލުތަކުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

ަގއި  ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫަނށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ޢާންމު އުޞޫލެއްެގ ޮގތުން، ރިޑަންޑަންޓްެވެގން މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާ ަވކިކުރުމު 

މަށް ބެލެޭވީނ، ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓްކުރުމަށް ނިްނމި  މައުޟޫޢީ ޢަދުލުރެިވކަން ޤާއިމުކުރެިވފައިާވކަ

އިޤްތިޞާދީ   ކުރިމަތިެވފައިާވ  ކުންފުންޏަށް  ެވސް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ކުންފުނިން   (economic)ނިންމުމަކީ  ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، 

 . "ހެޔޮނިޔަތުަގއި ނިްނމާފައިާވ ނިްނމުމެއްކަމަށް ާވަނމަކަމާއި، ..

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 MHRC-HR-010/2021 (12މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު   .10.3

މަސައްކަތަށް  2021ފެބުރުވަރީ   މުއްދަތުގައި  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސިޓީގައި   )

ފަރުވާކުޑަވުމާއި، ވަޒީފާގެ ވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުމާއި، ވަޒީފާގެ ވަގުތުގައި ސައިޓްގައި ނުހުރުމުގެ  

ފަހަ  އެތައް  ގެއްލުންވަމުންދާތީ  ކުންފުންޏަށް  ސުޕަވައިޒަރުން  ސަބަބުން  ނަސޭޙަތްތެރިވެފައިވާނެކަމަށާއި،  ރަކު 

ކުރުމުގައި  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ވާިޞލްވުމަށް  ލަނޑުދަނޑިއަށް  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެންނާއި،  ގިނަވުމާއި 

ނަ  ވަ  28ސާބިތުވެތިބި މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަންދިނުމަށް ކުންފުނިން ނިންމާފައިވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ  VTR/2021/107މައްސަލަ 
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އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު    2021ފެބުރުވަރީ   ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ދުވަހު  ވަނަ 

ކުރި ކުރުމަށް ާޤނޫނީ    (redundant)ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ރިޑަންޑަންޓް  

 ގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މުވައްޒަފުން ތަބާވާންޖެހޭ  19)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު 

މަސައްކަތުގެ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑުތަކަށް ތަބާނުވާނަމަ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން 

މު ފަރާތަށް އެ  ދޭ  ވަޒީފާ  ބާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  އެކަށީގެންވާ  ފެންނަ  އަޅަން  ވައްޒަފަކާމެދު 

ާޤނޫނުގެ   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ގައި   21ލިބިގެންވާކަމަށް  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުވެސް  މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ާޤބިލުކަން ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު  

އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާާޤއި ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިންގުމާ ގުޅިފައިވާ އޭނާގެ 

ޒިންމާ އަދާ ނުކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާލައިގެން މެނުވީ، ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު، އޭނާގެ  

ޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތުގެ އަޚްލާީޤ  ވަ

އިސްލާޚުނުވެއްޖެނަމަ އެޅުމަށްފަހު  ފިޔަވަޅު  އެފަރާތަށް  ތަބާނުވާނަމަ  ދިނުމަށްފަހު   ،މިންގަނޑުތަކަށް  ނޯޓިސް 

ރަ މައްސަލަ  އިޚްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ  އެނގެންއޮންނާތީއާއި، ވަޒީފާއިން  ލިބިގެންވާކަން  ފަރާތަށް  އްދުވި 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ަޤިޟއްޔާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މުވައްޒަފަކު ރިޑަންޑަންސީގެ  

ށް ނުވަތަ  ވިޔަފާރީގެ ނަފާހޯދުމަށް ހިންގޭ ކުންފުނިތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަދަށުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭނީ،  

މެދުވެރިވެގެން ކަމެއް  ދަށްވުންފަދަ  ޙާލަތު  މާލީ  ފަރާތް  ކުންފުނީގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީ،  ކަމަށް 

ފަރުވާކުޑަކޮ ޢަމަލުކުރަމުންދާމަސައްކަތަށް  ރިޑަންޑަންޓް   ށް  ވަޒީފާ  އެފަރާތުގެ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް    ސަބަބުގެ 

(redundant) ެވެ. ކުރެވިދާނެކަމަށް ބުރަނުވެވެއ 

ާޤނޫނީ އޮނިގަނޑަށް   ،ަޤިޟއްޔާއަށް ބެލުމުން   SC-A/48/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   .10.4

  ންނައިރު އަދި އޮގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް އެތަނެއްގެ ޤަވާއިދާ އުޫޞލުތަކުގެ މަތީން ގެނެވޭނެކަން އެނގެން  



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ  VTR/2021/107މައްސަލަ 
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ަޤިޟއްޔާގައި، ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތަކީ ވަޒީފާއިން   HC-A/180/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   

އެކަ ކުރުމަށް  ވަކި  މުވައްޒަފުން  މުވައްޒަފުން  ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،  ބެލިދާނެކަމަށް  ސަބަބެއްކަމަށް  ށީގެންވާ 

 ؛ ނީ )ހ( ޙަީޤަޤތުގައިވެސް އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެކަމަށާއި ރެވުރިޑަންޑަންޓު ކު

  ތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން )ނ( އެކަމަކީ ވަކި މުވައްޒަފަކު ނުވަ  ؛)ށ( އެކަން ކުރީ ހެޔޮ ނިޔަތުގައިތޯއާއި

)ރ( ރިޑަންޑަންޓްކޮށް ވަޒީފާއިން  ؛ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްތޯ ބަލަންވާނެކަމަށާއިވަކިބޭއިންސާފުން ވަޒީފާއިން 

ބަލަންވާނެކަމަށާއި ގޮތް  ކަނޑައެޅުނު  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރުމުގައި    ؛ ވަކިކުރާނެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  )ބ( 

އީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން އެ ޙާލަތުގައި ވެސް ާޤއިމުކުރެވެން ޖެހޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައުޫޟ

 އެނގެންއޮންނައިރު،  ކަނޑައަޅަފައިވާކަން ހައިކޯޓުގެ އިސްވެ ބުނެވިދިޔަ ަޤިޟއްޔާގައި

ޖެހެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ރިޑަންޑަންސީއާ ޙާލަތަކީ މެދުވެރިވެދާނެ ޙާލަތެއްކަމުގައި ަޤބޫލުކުރަން   ރިޑަންޑަންސީގެ   .10.5

ދޫކޮށްލަން މުވައްޒަފަކު  ޖެހިއްޖެނަމަ،ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމަކީ    އެ     ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތުގައި 

އެކަށީގެންވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ވަކިކުރާ ވަކިކުރުމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ  

ކޮށްފައިވަ  އެކަން  ވޭތޯއާއި  މެދުވެރިވެފައި  ޙާލަތެއް  އެފަދަ  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް  ހެޔޮނިޔަތުގައިތޯ ވަކިކުރުމުގައި  ނީ 

މައްސަލަ ރައްދުވި  ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ވީމާވަޒަންކުރެވިގެންނެވެ.  

ފަރާތުން ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ހުރިގޮތުން ސުޕަވައިޒަރުން އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ސުޕަވައިޒަރުންގެ ތެރެއިން  

ނެ، ވަގުތުދީ، ކުންފުނީގެ ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާޞިލްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި  މަސައްކަތަށް އެކަށޭ

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިންމާފައިވާތީ  އިސްކަންދިނުމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ސާބިތުވެތިބި 

ނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް ބޯޑުން ފާސްކުރިކަން  ގެ  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑަށް

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި، އޮނިގަނޑަށް އެފަދަ ބަލަދެއް  އެނގޭނެ ބޯޑު ރިސޮލިއުަޝނެއް  

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި،   އެފަރާތުން  އޮނިގަނޑު  އައު  ސުޕަވައިޒަރުންގެގެނެވިފައިވާނަމަ  އެ  ޢަދަދާއި،    ސައިޓް 

ހޮވުމުގައި ބަލާފައިވާ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްއްޒަފުންގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހޮވުނު ގޮތާއި،  މުވަ

ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެނގޭނެހެން އަދި އެ މިންގަނޑުތަކަށް ކުންފުނިން ކަނޑައަޅައި އަދި ބަލާފައިވާކަން  



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ހުށަހަޅާފައިނު ހެކި  މިންވަރަށް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ސާބިތުކޮށްދެވޭ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާތީއާއި، 

ހެޔޮނިޔަތުގައި ނޫންކަމާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ވަކި ނިޔަތެއް 

މައު   ބުރަވެވޭތީ،އޮވެގެންކަމަށް   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ  ޫޟޢީ 

(substantive fairness) ެޤާއިމުވެފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެން ނެތެވ. 

ޢަދުލުވެރިކަން   .11 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން   (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ބަލަން    (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު   HC-A/209/2010ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

މައް  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ  އިޖުރާޢީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ސަލަ 

(procedural fairness)    .ެބުރަވެވެއެވ ލާޒިމުނުވާކަމުގައި  ކަނޑައެޅުން  ނަޒަރުކޮށް  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ 

އިޖުރާޢީ    ،އެހެންނަމަވެސް އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ވާސިލުވުމުގައި  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  އަދި  އިންސާފުވެރި 

ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާސާކޮށް ނަމަވެސް ނަޒަރުކުރުން މުހިންމުކަމުގައި    (procedural fairness)ލުވެރިކަން  ޢަދު

 ، ބުރަވެވޭހިނދު

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   .12 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތުގައި  ޢަދުލުވެރިކަން    އިޖުރާޢީރިޑަންޑަންސީގެ 

ޙާ ޢާއްމު  ވަކިކުރަންޖެހޭ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންސީގެ  ބެލެވޭނީ،  ލަތްތަކުގައި 

މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމުގައި އަންނަނިވި އިޖުރާޢީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާނަމަކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

2011/HC-A/180    ު2012ަޤިޟއްޔާއާއި އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރ/HC-A/343    ްަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮންނަކަނ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން، ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންތަކެއް ރިޑަންޑަންޓްކޮށް   .1

 އަދި ؛ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން، މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒިފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ   .2

 އަދި ؛ ތުތަކާއި އުޞޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުންޢައިޖުރާ

ވަކިކުރެވޭނީ .3 މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ރިޑަންޑަންސީއަކީ   ،

ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ 

ކުރީން،  ވަކިކުރުމުގެ  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ބަލައިގެންކަމަށްވުމާއެކު، 

ވަނަ   22 ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް، އެ ާޤނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމުގެ    25މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ ާޤނޫނުގެ  

 އަދި   ؛ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވުން

ޢިނާޔަތްތަކެއް .4 ޚާއްަޞ  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަށް   ރިޑަންޑަންޓްވެގެން 

ކަނޑައެޅި،  ކުރިން  މިންގަނޑުތައް  ލިބިދެވޭނެގޮތާއި  ޢިނާޔަތްތައް  އެ  ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، 

 މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިފައިވުން. 

އިޖުރާޢަތް  .12.1 ތެރެއިން،  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  މައްސަލަ    2އަދި    1ތަކުގެ  އިޖުރާޢަތްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

މަކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ރައްދުވި ފަރާތުން ފުރިހަ

ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިޖުރާއަތްތައް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ނެތަތީ،  ހުށަހަޅާފައި  ހެއްކެއް  އެއްވެސް 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.  

  މާއްދާގެ   ވަނަ  21  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކުރީން،  ވަކިކުރުމުގެ  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ޑަންޑަންޓްވުމުގެ ރި .12.2

 އެ   ނުވަތަ  ނޯޓިސް  ދޭންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   22  ާޤނޫނުގެ  އެ  މުވައްޒަފުންނަށް،  ވަކިކުރެވޭ  ދަށުން

 22/2020ާޤނޫނު ނަންބަރު    ދީފައިވުން:ށުން ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ  ދަ  މާއްދާގެ  ވަނަ  25  ާޤނޫނުގެ

ވަނަ    21ވަނަ އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ    6)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އަށް    2008/2)ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 މާއްދާގެ )ޅ( ގައި، 
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ަވކިކުރާއިރު، އެ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާަގއި ޚިދުމަތްކޮށްފައިާވ   ގައި ބަޔާންކުރާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މުަވއްޒަފު ަވޒީފާއިން   (ނ)މި މާއްދާެގ  "

މުއްދަތަށްާވ ފައިސާ ދޭްނާވެނއެެވ.   މަސްދުަވހުެގ ޯނޓިސް ނުަވތަ ނޯޓިސްެގ ()އެކެއް  1އަހަރު ފުރިފައިނުާވަނމަ،   ()އެކެއް  1  މުއްދަތަށް

މަދުެވެގްނ   އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތެއްނަމަ، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް،  )ހަތަރެއް(  4އަހަރާއި   ()އެކެއް  1ޚިދުމަތްކޮށްފައިާވ މުއްދަތު    ަވޒީފާގައި

 4ދޭންާވެނއެެވ. އަދި ަވޒީފާގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިާވ މުއްދަތު   މަސްދުަވހުެގ ނޯޓިސް ނުަވތަ އެ ނޯޓިސްެގ މުއްދަތަށްާވ ފައިސާ)ދޭއް(    2

މަސްދުަވހުެގ ނޯޓިސް ުނަވތަ އެ ނޯޓިސްެގ   )ތިނެއް(  3އަހަރުދުަވހަށްވުރެ އިތުރުާވަނމަ، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް، މަދުެވެގްނ  )ހަތަރެއް(  

 ".މުއްދަތަށްާވ ފައިސާ ދޭްނާވނެއެެވ

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚަކީ   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ގައިކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެން    2016ޑިސެންބަރު    26

ކަން،  2021ފެބުރުވަރީ   28 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީއޮންނައިރު، 

ެގ ަވޒާީފ ިރަޑްނަޑްންޓުކެރޭވެނ ވަާހަކ ަބާޔްނކްޮށ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމއްސަަލ  ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ން އެނގެން އޮންނާތީ،  ސީިޓ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ދަީފިއާވ  

ދުވަސްކަމުގައި    (ދޭއް)  02މަހާއި    )ދޭއް(  02އަހަރާއި    (ހަތަރެއް)  04ތުގައި ދެމިހުރި މުއްދަތަކީ  މުވައްޒަފެއްގެ ގޮ

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2އެހެންކަމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު    ބުރަވެވެއެވެ.

ނުވަތަ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ    ވަހުގެ ނޯޓިސްމަސްދު  )ތިނެއް(   03( ގެ ދަށުން ޙައްުޤވަނީ،  ޅވަނަ މާއްދާގެ )  21

ވަނަ މާއްދާގެ    22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  އަދި    ބުރަވެވެއެވެ.ފައިސާކަމުގައި  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ    (3)ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވަނީ، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  

 މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  (އެކެއް) 01ފަދައިން 

 12ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް    2021ފެބުރުވަރީ    28މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    .12.2.1

 ފަރާތަށް ދީފައިވާ ސިޓީ އިން ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި 2021ފެބުރުވަރީ  

ކަން ނޯޓިސް    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވަނީ )ސޯޅަ( ދުވަހުގެ

( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ނުވަތަ ހަތަރެއް)  04މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖުމުލަ    އެނގެން އޮންނާތީ،
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ނޯޓިސް   ދުވަހުގެ(  ސަތޭކަ ހަތަރެއް)  104ވޭތީ، އިތުރު  ނޯޓިސްއަށްވާ ފައިސާ ޙައްުޤވާކަމަށް ބުރަވެ

ދީފައިނުވާ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފައިސާ  ނޯޓިސްއަށްވާ  ނުވަތަ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގައި  ސަބަބަށްޓަކައި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އިޖުރާޢަތު  

 ވެ. ވެވެއެނުބުރަ

އިޖުރާ   ގެ ރިޑަންޑަންސީ .12.3 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ތެރެއިން،  ޢަޙާލަތުގައި  ތުތަކުގެ 

"ރިޑަންޑަންޓްވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްަޞ ޢިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،  

ލިބިދެވޭނެގޮތާއި މިންގަނޑުތައް ކުރިން ކަނޑައެޅި، މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިފައިވުން" އަށް ބަލާއިރު،  އެ ޢިނާޔަތްތައް  

ވާކަން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ރިޑަންޑަންޓް ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްަޞ ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައި

 ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބަހުން ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން  ނުވަތަ ނުވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މައްސަލަ

 އެނގެން ނެތެވެ.  

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   .12.4

 procedural)  ޖެހޭ އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަންއޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ާޤއިމުކުރަން  ،ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

fairness)    ުއާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ާޤއިމުކޮށްފައިތޯ ބަލާއިރު، ާޤނޫނު ނަންބަރ

  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ ނޯޓިސް ނުވަތަ ނޯޓިސްއަށްވާ ފައިސާ ފުރިހަމައަށް ދީފައިނުވާތީ އަދި  

  'ުކިރއަާލިއ' ުއޞުޫލ އަެފާރަތްށ    ްތަތާކިއަފާރްތ ިރަޑްނަޑްންޓ ުކެރޭވަކާމިއ، ިރަޑްނަޑްންޓ ުކުރުމަގިއ ައމުަލކާުރެނ ިއުޖރަާޢ

ސިާބުތކޮށެްދވިފިައުނާވީތ،   ަފާރަތްށ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ވަޒީފާއިން  ައްނގަާފިއާވަކްނ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތުންވަކިކުރުމުގައި   ރައްދުވި  )  އިޖުރާޢީ   މައްސަލަ   procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.

މައުޟޫޢީ   .13 ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ   (procedural fairness)އަދި 



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ވަކިކުރެވިފައިވާތީ ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ    ،ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި  ވަޒީފާއިން  ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  އެއީ 

 އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  (unfair dismissal)އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  ،ގޮތުގައި

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު .14

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  އިޖުރާއީ  އަދި 

(procedural fairness)   ްޤާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށް ކަނޑައަޅާ ހާލަތުގައި އެފަރާތަށް ލިބިދެވޭ ާޤނޫނީ ފަރުވާއަށ

 ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ރު ާޤނޫނު ނަންބަނަޒަރުކުރާހިނދު،  

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ    ، ]މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރު ނެރެންވާނެއެވެ. ތެރެއިން ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް  

އޭނާއަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި    ، އެ މުވައްޒަފަކު ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި އަލުން ބެހެއްޓުމަށާއި (1)

 ؛ ނުބެލުމަށް އަމުރުކުރުން

ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް    ، ން އަދާކުރަމުންދިޔަ ބާވަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައިމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރި  (2)

އަދި އެ އަމުރުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު އެއްބަސްވެވޭ ޝަރްޠުތަކަކާއި މާއްދާތަކަކާ    ، އަމުރުކުރުން

 ؛ ވަކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން އެ ވަޒީފާއާ ޙަވާލުވުމަށް އަމުރުކުން  ، މަށާއިއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރު 

 ބަދަލުދިނުމަށް އަމުރުކުރުން.[   ، މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން (3)

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  29ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ، މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު

.  ބެހެއްޓުމަށެވެ   އަލުން   ވަޒީފާގައި   ހުރި   ވަކިކުރިއިރު   ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު   އެ   ބަލަންވާނީ   ފުރަތަމަ   ނެރުމުގައި   އަމުރެއް   ނަލުން ޓްރައިބިއު] 

  ވާނަމަ  ސަބަބުންކަމަށް   ޢަމަލެއްގެ   ކުރި   މުވައްޒަފު   ދިމާވީ   ވަކިކުރަން   ވަޒީފާއިން   ، ޙާލަތުތަކަށާއި  ވަކިކުރެވުނު   ވަޒީފާއިން   ، ބެލުމުގައި  މިފަދައިން 

 .[ ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ   މިންވަރަ   ބައިވެރިވާ   އޭނާ  އެކަމުގައި 

  ވަނަ   29  ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ   ،ޙާލަތުގައި  ރުޖޫޢަކުރެވޭ   އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .14.1

  ވަކިކުރުމާއި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ،ނަގައިދޭންޖެހޭކަމާއި  ބަދަލު  މުވައްޒަފަށް  ދަށުން  ގެ(  ރ)  މާއްދާގެ



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 ، ނޫންކަމަށާއި  ލާޒިމް  ދިނުން  ބަދަލު  މުއްދަތަށް  މުޅި  ހިނގާ  ދެމެދު  ރުޖޫޢަކުރުމާ  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާއަށް

  ވެސް   ފަރާތުގެ  އަނެއް   ފަރާތްނޫން  ޚިލާފުވި   އެއްބަސްވުމާ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ   ކުޑަކުރުމުގެ  ގެއްލުން  ލިބޭ

  ލިބޭގޮތަށް  މުއްސަނދިކަމެއް   ބޭއިންޞާފު  ކަނޑައެޅުމުގައި  ބަދަލު  ދެވޭ  މުވައްޒަފަށް  ،މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށާއި

  އެހެން   ކަނޑައެޅުމުގައި  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ،ނޫންކަމަށާއި  ގޮތެއް  އިންޞާފުވެރި  އަމުރުކުރުމަކީ

 ކޯޓުގެ   ސްޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް  އެކަމަށް  އަދާކޮށްފައިވާނަމަ  ވަޒީފާއެއް  ތަނެއްގައި

 ނުކުތާތަކުގެ   ފާހަގަކުރެވުނު  ރިޕޯޓުގެ  ގޮތުގެ  ނިމުނު  ަޝރީޢަތް  ަޤިޟއްޔާގެ  SC-A/36/2019  ނަންބަރު

 ގޮތަށް   ންހިނގާފައިވާކަ  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ،ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި  ނަންބަރުގައި  ވަނަ  34

  މައްސަލަ   ، އުނިކުރެވޭނީ  ހަމައެކަނި  ޢިނާޔަތްތަކުން  މުސާރައާއި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ބަލާއިރު

  ހަމައަށް   ދުވަހާ  ވަޒީފާދިން  އަނބުރާ  އޭނާއަށް  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި

  ލިބިފައިވާކަން   އާމްދަނީއެއް  ގޮތަކުން  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  އަދާކޮށްގެން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  މައްސަލަ   މިމައްސަލައިގައި ،  އެކަނިކަމާއި  މިންވަރު  ސާބިތުކޮށްދެވޭ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ

  އާމްދަނީއެއް   ގޮތަކުން  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  އަދާކޮށްގެން  ވަޒީފާ  ހުށަހެޅިފަރާތް  މައްސަލަ  ރައްދުވިފަރާތުން

  ދުވަހުން  ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސަބަބަށްޓަކައި ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާ ލިބިފައިވާކަން

  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ހަމައަށް  ދުވަހާ  ވަޒީފާދިން  އަނބުރާ  އޭނާއަށް  ،ފަށައިގެން

 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި   ލިބޭނެ  ،ހުރިނަމަ  ވަޒީފާގައި   ބުނެވިދިޔަ  ފަރާތުގެ

 . ފެނެއެވެ ކަނޑައަޅަން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް

  އެފަރާތް   އެދެނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  ނުކުތާތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު .14.2

  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،އޮންނާތީއާއި  އެނގެން  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށްކަން  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ

  ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާ   ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން

  ވަޒީފާއާބެހޭ )  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ،ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ  އެންމެ   މައްސަލައިގައި  މި  ،ސަބަބަށްޓަކައި

 ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް  ނަންބަރަށް  ވަނަ(  1)  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ   ވަނަ  29  ގެ(  ާޤނޫނު
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، ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ

  މުވައްޒަފެއްކަމުގައި   ވަކިކުރެވިފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 ، ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ، ނުބެލުމަށާއި

އްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރަވަޒީފާ އަލުން ހަމަޖެހޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް  

ޢިނާޔަތްތަ މުސާރައާއި  ލިބޭނެ  ފައިސާއަކީ  ދެމިހުރިނަމަ  ޮކްންސްޓަރްކަޝްނ  ކަށްވާ  ަރިއިޒްނގ  ަހިއ  މާާލ 

  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ، ަކނަޑއަަޅިއ  ޭދްނޖޭެހ ަފއާިސެއްއަކަމްށ  އްަޙމުަދ އްަޙަސްނ ޫމާސައްށ   ްޕަރިއެވްޓ ިލިމޓުެޑްނ

  މި   އަމުރުކޮށް  އަންގައި  ދިނުމަށް  ހުށަހެޅިފަރާތަށް  މައްސަލަ   ފައިސާ  ބުނެވުނު  އިސްވެ   މައްޗަށް  ފަރާތުގެ

 . ބުރަވެވެއެވެ ނިންމުންކަމުގައި މައްސަލަ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ލިބުނު އެންމެހައި ގެއްލުމުގެ  ނުލައި     ނޯޓިސް ދިނުމަކާހުށަހެޅި ފަރާތްމައްސަލަ   .15

ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވީނަމަވެސް، އެފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަކީ ކޮބައިކަން  ބަދަލު  

ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި، ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި، މި  

ޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރެވިގެންދާއިރު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  މައްސަލައިގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެ

ވަޒީފާއިން   ޢިނާޔަތްތަކަކީ  މުސާރައާއި  ނަގައިދެވޭ  ހަމައަށް  އިޢާދަކުރުމާ  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން 

ގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށް ޢަދުލުވެރި  ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް 

 .މިންވަރެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ

ޙައްުޤވާ އި  މައްސަލަ .16 ފަރާތަށް  އާހުށަހެޅި  ގަޑީގެ ފައިސާ  ހަމައަށް އެފަރާތް    އިތުރު  ވަޒީފާއަދާކުރިއިރު، މުސާރަ 

ދެއްކުމަށް އެއްފަހަރާ  އެކީ  އެފަރާތަށް  މުސާރަ  ހަމަ  އެފަރާތުގެ  ފަރާތަށް މައްސަ   ދީފައިނުވާތީ،  ރައްދުވި  ލަ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    R-20/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ އެދުމަށް ާޤނޫނީ ގޮތުން ނަޒަރުކުރާއިރު،  

 ވަނަ މާއްދާގައި  42( ގެ 2015ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 
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މައްސަލަތަކާއި، ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ގޮތަކަށް  " މިމާއްދާގެ )ހ( )ށ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ  

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަކީ އެކަމެއް    ، ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ." 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މިފަ ގަޑީގެ ފައިސާ  ދައިން  އިތުރު  ފަރާތަށް ހަމައަށް މަހުގެ މުސާރައާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެފަރާތު  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ދަފްޢު  ކުރިމަތިކޮށްފައިވާ  މައްސަލައިގައި  މި  ބަޔާންކޮށް    ގެ ލިބިފައިނުވާކަމަށް 

ނުވާކަމަށް ބުނާއިރު، އެފަރާތަކީ  ޅި ފަރާތަށް ހަމައަށް މުސާރަ ލިބިފައިޒިންމާއެއްކަމަށް ބުރަވެވޭހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެ

މަސައްކަތްކުރި   2016ޑިސެންބަރު    26 ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފެށިގެން    އިން 

އަހަރުތަކެއް ކޮން  ލިބިފައިނުވަނީ  މުސާރަ  ހަމައަށް  ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  މަސްތަކެއްގައިކަން    ގެފަރާތެއްކަން  ކޮން 

އެފަރާތަށް  ބުނާއިރު  ލިބިފައިނުވާކަމަށް  މުސާރަ  ހަމައަށް  ފަރާތަށް ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނެދެވިފައިނުވާތީއާއި، އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާވެސް ލިބިފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ  ލިބެންޖެހި ނުލިބިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ބު

އަހަރުތަކެއް ކޮން  ލިބިފައިނުވަނީ  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު  ަޝކުވާ  ފަރާތުން  ކޮން    ގެހުށަހެޅި 

އެދުވަހު    ފަހު އިން ވަކިން ބަޔާންކުރުމަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބުނެދެވިފައިނުވާތީއާއި، އެފަދަ   ކަންމަސްތަކެއްގައި 

އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

   ދެއްކުމަށްއެފަރާތަށް އެކީ އެއްފަހަރާ  އާއި އިތުރު ގަޑިއަށްވާ ފައިސާއެފަރާތުގެ ހަމަ މުސާރަ ފަރާތް އެދިފައިވާފަދައިން  

 ކުރާނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަމުރު

ަވނަ ާމއާްދާއ ެއްއގްޮތާވ ގުޮތގެ ަމިތން ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތްަށ ަޙްއުޤވާ    14ިދވިެހާރްއޭޖެގ ެޕްނަޝާނބޭެހ ޤޫާނުނެގ   .17

ޯމ ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފިއާސ  އޮފަީހށް  ެޕްނަޝްނެގ  ެއްޑިމންިސްޓޭރަޝްނ  ެޕްނަޝްނ  ްލިޑްވްސ 

ުބނެ   ަނަޒުރުކާރިއުރ،  ަޖާމޮކށަްފިއުނާވަކަމށް  ގުޮތން  ާޤޫނނީ  ުހށަހަޅަާފިއާވ ަޝުކާވައށް  ަފާރުތން  ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި 

ަވަނ ާމއާްދގެ    23)ިދވިެހާރްއޭޖެގ ިރަޓަޔރަމްނޓް ެޕްނަޝްނ ްސީކްމެގ ަގާވއުިދ( ގެ    R-20/2014ަގާވއުިދ ަންނަބުރ  

 ؛)ށ( ަގިއ

ޮއީފ ަބލިައ ހްައުލޮކށްދިނަުމްށ  އިެދ  ޕެންޝަން   ެއކަމްެއ   ެއކަމްެއ  ހްައުލ  ނުކެުރވުނުނަަމ،   ޭދފާަރާތ  ަމްޝވާަރޮކްށ   ަހށް   'ަވީޒާފ  

ހަުށހެޅުމުން  ކަމެާބޭހ  ިރޯކުޑތައް  ެބލުމްަށަފުހ،  ެއކަމްެއ  ިއްޞލާޙު  ކުރަންޖޭެހކަަމްށ ޕެންޝަން  ޮއީފަހށް   ުހަށހަޅާނެީއެވ.  ޕެންޝަން  ޮއީފަހށް  



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ވްައަޒފްެއެގ  ފެނިއްޖެނަަމ،  ެއކަމްެއ  ިއްޞލާޙު  ކުރަުމްށ  ޕެންޝަން  ޮއީފހުން ަވީޒާފ ޭދފާަރަތްށ އަންގަން ވާނެެއެވ. ިމޮގތުން ަބލެާބލުމުން، ުމ

ތައްއަޅިައ،  ޮގުތގިައ  ދްައކަނެްޖޭހވަަރްށވެުރ  ިއތަުރށް  ނުަވތަ  މަދުން  ފިައާސ  ދްެއިކފިައާވކަަމްށ ސިާބުތވެއްޖެނަަމ، ެއކާަމގޭުޅ ިފަޔވުަޅޕެންޝަންެގ

ޮއީފހުން ޕެންޝަން  ެއކަމްެއ  ގިުޅގެން  މްައަސލައިާއ  އިަދ  އަންގަންވާނެެއެވ.  ޭދފާަރަތްށ  ަވީޒާފ  ކުރަުމްށ  އަެޖްސްޓ  ޮގތާއި     ެއކައުންްޓ  ނިންމި  

 ެއކާަމގިުޅގެން  އިެޅ  ިފަޔވުަޅ  ނުަވަތ  ިފަޔވުަޅަތްށ  މްައަސަލ  ހަުށހިެޅ ފަރަާތްށ  ޕެންޝަން  ޮއީފހުން  އަންގަން  ވާނެެއެވ.' 

ޮއުޅަމުކްނ،   ަބާޔްނކޮށަްފިއވާފަަދިއްނ، ަވޒީފާދަޭފާރުތްނ  ަގިއ  ާމއާްދަގިއ )ހ(  ބާަޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ، އެ  ިޢާބާރުތން  ިމ 

ޒާީފއާަދުކާރ ަފާރުތެގ ަނުމަގިއ ްސީކަމްށ ަދްއަކްނޖޭެހަވަރްށުވރެ މުަދްނ ަފިއާސ ެދްއިކަކަމށް ުނވަަތ ުމާސަރިއން ުއިނުކރި  ަވ

ުއިނުކަރްނޖޭެހ އަދަަދްށުވެރ އުިތަރށް ުއިނކްޮށ، ިއުތރަށް ަފިއސާ   އަދަަދްށ ަފިއާސ ނަުދްއާކަކަމށް ުނަވަތ ުމާސަރިއން 

ރާ ަފާރަތށް ގަބުޫލުކެރިވ، ަވޒީފާދަޭފާރތާ ެއަކމާ ުގިޅެގން ަމްޝަވާރޮކށް ަހއުްލުނުކެރިވްއެޖަނަމ،  ެދްއިކަކަމްށ ަވޒީފާ އާަދުކ

ެއަކްނ ބަަލިއ ަހއުްލޮކށިްދުނމަށް ުހށެަހޅްަނ ޖޭެހނީ ެޕްނަޝްނ އޮފަީހްށަކްނ އެނެގްނ އްޮނާނީތއިާއ، ާޤޫނނު ަނންބަރު  

 ވަަނ ާމއާްދެގ )ބ( ަގިއ،    23)ިދވިެހާރްއޭޖެގ ެޕނަްޝ ާނބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    8/ 2009

ުނދައްކައިެގން   އޮފީހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  ޕެންޝަން  ފަރާތްތަކުން  ކިހާ    ކޯޓަށް'ަވޒީފާދޭ  ކިހާ މުއްދަތެއްަގއި  ހުށަހަޅަންޖެހޭީނ  އެމައްސަލަ 

ޝަން އޮފީހުްނ  ޢަދަދެއްެގ ފައިސާ ނުދައްކައިެގންކަމާއި މިޮގތުން ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރެޭވނެ އެްނމެ ދިުގ މުއްދަތާއި ފައިސާެގ ޢަދަދުެގ ލިމިޓް ޕެން

ޙާލަތްތަކުަގއި މި ޤާނޫުނެގ ދަށުން ދައްކަްނޖެހޭ ފައިސާއާއި ޖޫރިމަާނއާއި އަދި  ކަނޑައަޅަްނާވނެއެެވ. މިފަދަ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  

ނީ ަވޒީފާދޭ  ޕެންޝަން އޮފީހުެގ ފަރާތުން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ހިނާގ ޤާޫނނީ ަވކީލެއްެގ ފީއާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ދައްކަްނާވ

 ފަރާތުންެނެވ.' 

ަބާޔްނކޮށަްފިއ ިޢާބާރުތން  ނަުދްއކާ  ިމ  ަފިއާސ  ަދްއަކންޖޭެހ  އޮފަީހްށ  ެޕްނަޝން  ަފާރތަްތުކން  ަވޒީފޭާދ  ޮއުތުމްނ، 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،   ުހށަަހަޅްނޖޭެހީނ ޯކޓްަށަކަމށް  ޙަާލްއަތުކަގިއ އެފަަދ ަމްއސަަލތްައ ެޕްނަޝްނ އޮފުީހެގ ަފާރުތން 

 )ހ( ަގއި، ަވނަ ާމއާްދެގ    274ިދވިެހާރްއެޖޭގ ުޖމޫްހިރްއާޔެގ ާޤޫނުނައާސީސެގ  

ޚިލާފުއުފެދިފައިާވ   '"ޓްރައިބިއުނަލް“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެަވނީ، ދެފަރާތެއްެގ ދެމެދުަގއި ނުަވތަ ިގަނ ފަރާތްތަކެއްެގ މެދުގައި ަވކިކަމަކާ ބެހޭޮގތުން

ަވކިޮގތެއް ކަނޑައެޅުމުެގ ބާރު ޤާނޫނުން ލިބިފައިާވ، އަދި  ޙާލަތުަގއި، އެކަމަކާމެދު ަވކިޮގތެއް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅުމުން، އެކަމަކާމެދު  

 ކޯޓެއްކަމުަގއި ނުހިމެނޭ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކަށެެވ.' 

ހުށަަހޅަާފިއާވ ަޝުކާވާއ ުގިޅެގން  ިމ ިޢާބާރުތން ބާަޔްނކޮށަްފިއޮއތަތީ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ޕްެނަޝްނާއ ުގިޅެގްނ  

 ާޞްޞ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަަލްށ ިލިބެގްނާވަކުމަގިއ ނެުދެކމެެވ. ޮގެތްއ ކަނަޑެއުޅުމެގ އްިޚިތ   ަވިކ
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 
 

ހުށަހެޅި    ދެންފަހެ،  މޫސާމައްސަލަ  އަޙްސަން  ރަސްގެތީމު/    މައިޒާންދޮށުގެ)  އަޙްމަދު  ރައްޔިތެއްކަން  ރ.  )ދިވެހި   )

މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ( ގެ ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި  A241974އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ލިމިޓެޑުގެ   ވާހަކަތަކަށާޕްރައިވެޓް  ދައްކާފައިވާ  މަޖިލީހުގައި  މައްސަލައިގެ  ލިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  އި، ފަރާތުން 

ބެލިއިރު،  ހެކިންގެ ރިޢާޔަތްކޮށް  ސައިޓް   ހެކިބަހަށް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓަރްކަަޝން  ރައިޒިންގ  ހައި  މާލާ 

އިން ފެށިގެން   2021ފެބުރުވަރީ    28ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ  ސުޕަވައިޒަރގެ މަާޤމުގައި  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ވުމާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ  އް ނެތި،  ލުތަކާ ޚިލާފަށް، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެޞޫ ާޤނޫނީ ަޝރުޢީ އު  ވަޒީފާދިން ފަރާތުން 

ކަމަށްވާތީ، އަޙްމަދު އަޙްސަން   އިދާ ޚިލާފަށްާޤނޫނާއި ގަވާ މެއް ނެތި،ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރު 

ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ކުރުމޫސާ  ޑިސްމިސަލް    އަންފެއަރ  ގޮތުގައި    (Unfair Dismissal)މަކީ  އެއްގެ 

ނޫންކަމަށް   އެފަރާތް ،  އިދިނުމަށާއިކަނޑައަޅަ ހަމައަކުން  ޢަދުލުވެރި  އިންސާފުވެރި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

މަށާއި، އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ  ނު ކަނޑައަޅައިދި

  ލިބެންޖެހޭ ދަކުރާ ތާރީޚާ ހަމައަށް  ޢާގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ އި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށި   އެފަރާތްއިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  

އްުޤވާ ފައިސާއާއި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ "ނޯޓިހެއް  ޙަމުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތަކުގެ ގޮތުގައި  

ގެއްލު  ލިބުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަމަށްޓަކައި  ކަމަށްވާތީ،  ބަދަލު  ދިނުމަކާނުލައި"  ގެ   (Damages)މުގެ 

ގޮތުގައި ޙައްުޤވާ ފައިސާ އާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާބުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، ޕެންަޝންގެ 

ގެ ތުރު ގަޑީޙައްުޤވާ އި އަށްއަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ ލުމަށްފަހުޓްރައިބިއުނަލުން ބެވަޒީފާއާބެހޭ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާގޮތް 

ވަޒީފާއަދާކުރިއިރު، މުސާރަ ހަމައަށް ދީފައިނުވާތީ، އެފަރާތުގެ ހަމަ   އެފަރާތްޕެންްޝންގެ ފައިސާ އާއި    އިފައިސާ އާ

ދެއްކުމަށް އެއްފަހަރާ  އެކީ  އެފަރާތަށް  ލިމިޓެޑަ  މުސާރަ  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ރައިޒިންގ  ހައި  ށް މާލާ 

ށް ފަރާތުން މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަން މޫސާގެ  އެދި އަޙްމަދު އަޙްސަ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް

 ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލާގައި،  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 2021އެޕްރީލް  25ރައްދުވާގޮތަށް 
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މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ އިތުރުން، ވަޒީފާގެ ވަގުތަށް   އެފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތާތީއާއި، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ ކުންފުނީގެ ހުއްދަނެތި ކުންފުނީގެ ވަީޞލަތްތައް 

ންދީ، އެ މުދާތަކަށް ޚިޔާނާތްވެފައިވާތީ، ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ މަންފާ ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށް، ކުންފުނީގެ މުދަލަށް ގެއްލު

ވަނަ މާއްދާއިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ދަށުންކަމަށް ބާރުގެ  ާޤނޫނީ  ރައިޒިންގ  ލިބިދީފައިވާ  ހައި  ލިމިޓެޑުގެ  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  މާލާ  ފަރާތުން   ޕްރައިވެޓް 

 ވާއިރު، ޖަވާބުދާރީވެފައި 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  ސުޕަވައިޒަރގެ މައްސަލަ  ސައިޓް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓަރްކަަޝން  ރައިޒިންގ  ހައި    މާލާ 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   2021ފެބުރުވަރީ    12ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ސަބަބުގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން  

ގެ ޙާލަތުގެ ދަށުން   (redundancy)މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިޑަންޑަންސީ  ނީ،  ދީފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަ

 ށްފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ 

ވަކިކޮ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ރިޑަންޑަންސީ  މައްސަލަ  މުވައްޒަފަކު    (redundancy)ށްފައިވަނީ  ޙާލަތުގައި  ގެ 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ވަޒީފާއިން  އަދި 

ފަރާތަ  (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ށް ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުގައިކަން 

ޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު  މައްސަލަ ހުށަހެ، ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ

ލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  ޚި)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ  2008/2ނަންބަރު 

 ޑައަޅައި، ކަނ ގޮތުގައި އެއްގެ (unfair dismissal) ޑިސްމިސަލް  ކުރުމަކީ އަންފެއަރ

ަފާރްތ ުހށެަހިޅ  ަމުއޫޟ  ަމްއސަަލ  ަވިކުކުރުމަގިއ  އަެފާރްތ  ަވޒާީފިއްނ  ިއުޖާރީއ ަޢ  ީޢއާަދުކަރުމނިްދަޔ  ދުުލެވިރަކާމިއ 

ަވަނ ާމއާްދގެ    29ގެ  )ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ(    2/ 2008ާޤޫނނު ަނނަްބުރ  ިއުމުކެރވަިފިއުނާވ ަސަބބްަށޓަަކިއ،  ާޤ  ދުުލެވިރަކްނަޢ

  ަވޒާީފައްށ ްނ ަވިކުކިރިއުރ އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ަވޒާީފިއފަރާތް  ޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޢާށް ރިނަންބަރަަވނަ    1ެގ    )ހ( 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާތީަކ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވަިފިއާވ    ުކުރމާަށިއ، ަޢުރޫޖައނުބާރ  ެއ ަފާރްތ  



 

 

 މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ  VTR/2021/107މައްސަލަ 

                                             

 

33 ގެ  33 ޞަފްޙާ      
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ުނބުެލަމާށއި،  ާތީރ  ުމަވްއޒެަފްއަކުމަގިއ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށަހިެޅ  އުަލން  ުޚަމްއސަަލ  ަވޒާީފއްަށ  ެފިށެގްނ  ން 

 ާނަޔްތތްައ ަނަގއިދުިނަމްށ ަކނަޑައަޅިއ، ިޢމާުސަރާއިއ    ާވަޙްއުޤަދުކުރާމ ަހަމައްށ ަވޒާީފަގިއ ުހިރަނަމ އަެފާރަތްށ  ާޢިއ

)ސާދަ(    14އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދު ނޫން(    (2022  ފެބުރުވަރީ  02 )މިއަދު  ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ    3ދުވަހުގެ ތެރޭ ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު އެކަންތައްތައް ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދު ނޫން(  

ގ ކޮންސްޓްރަކްަޝން  މާލާ ހައި ރައިޒިންމި މައްސަލަ ރައްދުވި  ، ތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް

 .މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެލިމިޓެޑުގެ   ޓްޕްރައިވެ

 1443ރަޖަބު  01
 2022ފެބުރުވަރީ  02

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 
                     

 ފާ މަރްޔަމް ރިޝް 

 މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ                                             

 


