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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/166 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އުޖޫރަ ދިނުމުގައި ާޤނޫނާ ޚިލާފުވުން  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ފެބުރުވަރީ  09 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 މޭ 12 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 8384ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ ،  އާދަމް ރަޝާދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A032198)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް    ޗަމްޕާ ބްރަދަރސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-171/1993ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  )ކުންފުނި
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު    ކ.މާލެ(  /  8384  ނަންބަރު ރސ  .ދަފްތަރު)  އާދަމް ރަޝާދު   މި މައްސަލައަކީ 

އޮގަސްޓް    08  ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައިލިމިޓެޑްގެ ޗަމްޕާ މޫން    ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް   ޗަމްޕާ  (A032198ނަންބަރު  

އިން ފެށިގެން   2020ޖުލައި    12ގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  ޗީފް އިންޖިނިއަރއިން ފެށިގެން    2019

ކުންފުނީގެ  ކުރިއަށް ދިޔަ "އިންޖިނިއަރިންގ އޮފިސަރ ރިފްރެަޝރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ" ކޯހުގައި    2020ޖުލައި    23

ޓިވް ވެއްޖެނަމަ  ދުމަށްފަހު ނަތީޖާ ނެގެކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހެހުއްދައާއެކު ބައިވެރިވެ،  

ބޯޓަށް އެރުމަށް އެންގުމުން، އާދްމަ ރަާޝދު ހަދަމުންދިޔަ ކޯސް ނިމުމަށްފަހު ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހަދާނެ ވާހަކަ ބުނުމާ ގުޅިގެން  

 



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް ޕާ މްޗަ
ނަންބަރު:                            މައްސަލަށަހެޅި ހު ރަޝާދު އާދަމް  VTR/2020/166މައްސަލަ 

                                             

 

20 ގެ 2 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:  
 

 

ނިކޮށްފައިވާތީ،  ވަނަ އަހަރުގެ މޭ، ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހުގެ މުސާރައިން ބައެއް އު  2020،  ށްފައިވާތީއާއިވަޒީފާއިން ވަކިކޮ

އިން ނުލިބިވާ  ރަ ވަނަ އަހަރުގެ މޭ، ޖޫން، ޖުލައި މަހުގެ މުސާ  2020މައްސަލަ ހުށަހެޅި އާދްމަ ރަަޝދުއަށް ލިބެންޖެހޭ  

މަސްދުވަހުގެ  )ފަހެއް(    05  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބާކީއޮތް( އާއި،  ރުފިޔާ  ރ. )ސާޅިސް ހާސް ފަސް ސަތޭކ40،500ަ/-

)ބާރަ(   12ވަޒިފާއަދާކުރާތާ  ރ. )އެއްލައްކަ ތިރީސް ފަސްހާސް( ރުފިޔާ އާއި،  135،000/-މުސާރައަށްވާ  މުއްދަތުގެ  

ރ. )ހަތާވީސްހާސް  27،000/-)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތުގެ މުސާރައަށްވާ    1  ސްދުވަސްވުމުން ލިބެންޖެހޭމަ

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ހޭ ފައިސާއާއިރުމުން ލިބެންޖެއެއްވެސް އުޛުރެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކު ރުފިޔާ( އާއި،  

ދިއުމަށް ހިނގާނެ    ފަދަ ަޤއުމަކަށްޑިއަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ސިންގަޕޫރު ނވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ސިކު

ފަ ޢަދަދެއްގެ  އަންދާޒާކުރާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުގައި  ރަާޝދު  އިސާޚަރަދުގެ  އާދަމް  އެދި  ގެ  ލިބިދިނުމަށް 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2020  ސެޕްޓެންބަރު  02ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ޕާ ބްރަދަރސް  މްޗަފަރާތުން  

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު   ގެ ރިޝްފާ   މަރްޔަމް 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  )ދަފްތަރުމައްސަލަ  ރަޝާދު  ރސ    .އާދަމް  )ދިވެހި    8384ނަންބަރު  ކ.މާލެ(   /

ނަންބަރު   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ގޮތުގައި    (A032198ރައްޔިތެއްކަން  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު'   ތަބުކުރެވޭ ފަރާތް( މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެމުހާ

 ޗަމްޕާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ    ،އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން ގަ

ނަންބަރު:  ލިމިޓެޑްގެ    ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް   ބްރަދަރސް  ރަޖިސްޓަރީ  ފަހުން    (C-171/1993)ކުންފުނި  )މީގެ 

ޗަމްޕާ މޫން ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައި ޗީފް އިންޖިނިއަރގެ   ގޮތުގައި މުހާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް(ފަރާތް" ގެ ރައްދުވި  "މައްސަލަ 



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް ޕާ މްޗަ
ނަންބަރު:                            މައްސަލަށަހެޅި ހު ރަޝާދު އާދަމް  VTR/2020/166މައްސަލަ 
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ކީ  ޚަކުރެވިފައިވާ ތާރީއްޔަން ޢަ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    މުގައިކަމަށާއި،މަާޤމުގާ

މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު    ވަޒީފާގެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ    ގައި  2019  ޖުލައި  08

 ކަމާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ލިބެމުންދިޔަކަމަށްފަރާތަށް  އެހާސް ރުފިޔާ( ފަންސަވީސް )ރ. -/25,000

އަސާސަކީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 2020ޖުލައި    23އިން ފެށިގެން    2020ޖުލައި    12މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  

ކުންފު ކޯހުގައި  އަޕްޑޭޓިންގ"  އެންޑް  ރިފްރެަޝރ  އޮފިސަރ  "އިންޖިނިއަރިންގ  ދިޔަ  ހުއްދައާއެކު  ކުރިއަށް  ނީގެ 

ބައިވެރިވެ، ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހެދުމަށްފަހު ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެއްޖެނަމަ ބޯޓަށް 

ހަދަމުންދިޔަ ކޯސް ނިމުމަށްފަހު ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހަދާނެ ވާހަކަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  އެރުމަށް އެންގުމުން،  

  2020އާއި  ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން  ންޕްޓަން ބޭނުންވާގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުކުރާތީކަމަށް ބުނެ، ކެބުނުމާ ގުޅިގެން

އުނިކޮށްފައިވާތީ ބައެއް  މުސާރައިން  މަހުގެ  ޖުލައި  އަދި  ޖޫން  މޭ،  އަހަރުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ވަނަ  ކަމުގައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޖުލައި މަހުގެ     އަދިވަނަ އަހަރުގެ މޭ، ޖޫން  2020އެ ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ    ނީ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަ .2

ރ. )ސާޅިސް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބާކީއޮތް 40،500/-މުސާރައިން ނުލިބިވާ  

ފަސްހާސް( ރުފިޔާ އާއި،   ރ. )އެއްލައްކަ ތިރީސް 135،000/-)ފަހެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ މުސާރައަށްވާ    05

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތުގެ މުސާރައަށްވާ    1)ބާރަ( މަސްދުވަސްވުމުން ލިބެންޖެހޭ    12ވަޒިފާއަދާކުރާތާ  

ރ. )ހަތާވީސްހާސް ރުފިޔާ( އާއި، އެއްވެސް އުޛުރެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި، 27،000/-

ޑިއަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ނހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ސިކުމައްސަލަ ހުށަ

ސިންގަޕޫރު ފަދަ ަޤއުމަކަށް ދިއުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަންދާޒާކުރާ ޢަދަދެއްގެ 

 ާފަހަގުކެރެވެއެވ.   ' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުިއްސެވަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ން ލިބިދިނުމަށްކަފައިސާ  



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް ޕާ މްޗަ
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ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަޝކާުވައްށ ަރއްދިުދުނުމެގ ޮގުތން ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް   .3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ާރިއރު،  ުރުކަޒުހށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއގެ ަޖާވުބ ހުށަަހޅާ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނަކަމށް ަނ

  ގައި ޗީފް އިންޖިނިއަރެއްގެ މަާޤމުގައި '  ޕާ މޫންމްޗަ'ކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ތެޔޮ ޓެންކަރެއް ކަމަށްވާ  ފަރާތަ

އަދާކުރަ ހުވަޒީފާ  މައްސަލަ  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  ކ. ށަމުނަދިޔަ  ފަރާތުން  ސެންޓަރގައި   ވިލިގިނލީ  ހެޅި    މެރިޓައިމް 

ހިނަގަމުންދިޔަ އަޕްގްރޭޑިންގ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޗުއްޓީއަކަށް އެދުމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ  

ހެޅި ފަރާތް އެދުނު ފަދައިން އެ ކޯސް ހެދުމުގެ ފުރުަޞތު ދިންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޯހުގައި  ށަހު

ކޯހުގައި    ދުވަސް ފާއިތުވި ފަހުން އެ ފަރާތް ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދުޔަ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަނަށް ގުޅައި،)ހަތަރެއް(    4ބައިވެރިވެ  

ނެފައިވާ  ބުކިޔެވުން މެދުކަނޑާލައިފައިވާ ކަމަށް    ކޯހުގެ  އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން  19-ކިޔަވައިދެއްވާ ފަރާތެއް ކޮވްޑް

ތެއި،  ކަމަށާ ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ކުރަމުންދިމައްސަލަ  ބޯޓެއްގައި މަސައްކަތް  ކުއްލި  ޔަޔޮ  ވުމުން   ގޮތަކަށް ފަރާތަކަށް 

ހެޅި ފަރާތަށް އިރުާޝދު  ށައަށް ޓެސްޓް ހެދުމަށް މައްސަލަ ހު  19-ދާންޖެހިދާނެ ކަމަށްޓަކައި ކޮވިޑްކުރަން  ދަތުރު

ކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކަމަށް ކަމަށާއި، އެންގުނީ ބޯޓްގެ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައް  އި، މި ގޮތަށްދެވުނުކަމަށާ

ހެޅި  ށަ މައްސަލަ ހުށްހެޅި ފަރާތަށް ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތީން ޓެސްޓް ހެދުމަށް އެންގުމުންވެސް އެކަމަ ށަމައްސަލަ ހު

)ފަސްދޮޅަށް ފަހެއް(    65ހެޅި ފަރާތަކީވެސް ޢުމުރުން  ށަފައިވާ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށްއިންކަރުކޮއެކަމަށް  ފަރާތުން  

ހެޅި ފަރާތަކީ ހައިރިސްކް ކެޓަގެރީގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްކަމަށާއި، ށަވުރެ މަތީ މީހަކަށްވުމުން މައްސަލަ ހު  އަހަރަށް

މަކީ މައްސަލަ  ހެޅި ފަރާތާއި ކުންފުނީގެ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ފުރާނަ ރައްކަތެރި ކުރުށައެހެންކަމުން މައްސަލަ ހު

ރިކަމަށް އަޅާ މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ން ސަމާލުކަމެއްދެންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރައްދުވި ފަރާތު

ދޭންޖެހޭނެކަމަށާއި،   އެއްބާރުލުން  ފަރާތުން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  މުވައްޒަފުންގެ  ވަޒީފާއާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ   23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި  އުޅަނދުގައި މަސައްކަ

ހެޅި ފަރާތުގެ  ށަމައްސަލަ ހުމާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމީ ކަމަށާއި،  

ގުޅިގެން މަސައްލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތް ކުރަމުން  އާ    19-ކޮވިޑްމުސާރައިން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކަނޑާފައިވަނީ  

ދިޔ ދޯނި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަނދަރުކޮށްފައި އޮންނަންޖެހުމުގެ ސަބަބުނާއި، ކުރިމަތި ވެފައިވާ އިްޤތިޞާދީ  



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް ޕާ މްޗަ
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މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ  ، މަސައްކަތްތައް ހަމައަކަށް އެޅެންދެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ލިބޭނީ  ޙާލަތުގެ ސަބަބުން

ޑިއަށް ލިބުނު ނގެ ސިކުހެޅި ފަރާތުށަހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުއެއްބައިކަން  

  ކިޔަވާ މުވައްޒަފުން ފާސްނުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފާސްނުވީ   ންނަގައިދޭންޖިހިއްޖެނަމަ ވަޒީފާއަދާކުރަމު  ގެއްލުމަށް ބަދަލު

އުމުތަކަށް ފޮނުވަން ވެއްޖެނަމަ ހުޅުވިގެން އެދަނީ ބަންދުކުރަން ވަރަށް  ަޤސިންގަޕޫރާއި އެނޫން    ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް

ޓްތައް ހެދެންހުރިއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ސްއުނދަގޫ ދޮރެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ނިޒާމްގެ ތެރެއިންވެސް މި ޓެ

ސިންގަޕޫ ހަދަން  ޓެސްޓްތައް  ސާފުނުވާކަމަށް  ފަރާތުން  ސަބަބެއް  ދާންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެދިފައިވަނީ،   .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ހުމައްސަލަ  ވަކިކޮށަމައްސަލަ  ވަޒިފާއިން  ފަރާތް  އެކަށިގެންވާ  ށް ހެޅި  ފައިވަނީ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމަށް ކަނދައަޅައި،    2008/2ސަބަބަކާއެކު ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ދިނުމަށެވެ. ހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާފަދައިން މައްސަލަ ނިންމާނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިށަމައްސަލަ ހު

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު އްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް މުވަ .5

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

 އޮވެގެން  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް، ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު  28ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

  27މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

އޮތުމުން ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ރަާޝދު  ،ވަނަ  ވަޒީފާއިން    އާދަމް  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

  ރސް ޕާ ބްރަދަމްޗަސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި    ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޒިންމާއެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.މޯލްޑިވްސް 

ަމްއސަަލެއްއަގިއުމ .6 ުހށެަހޅޭ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ޢަދުުލެވިރ    ، ަވްއޒަަފުކ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުޞެރއް  ެދ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސބެަބއް  ެއކީަށގްެނާވ  ުނވަަތ  ެއއީ    ، ިންނުމަމުކްނތޯ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ  ިއުޖާރީއ   (procedural fairness)އިަދ 



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް ޕާ މްޗަ
ނަންބަރު:                            މައްސަލަށަހެޅި ހު ރަޝާދު އާދަމް  VTR/2020/166މައްސަލަ 
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 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ، ަޤިޟްއާޔިއްނ  ަމުއޟީޫޢ  ދޭ    ، މޮިގުތްނ  ަވޒާީފ  ވިަކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފްނ 

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމގެ   ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމ

ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިންނުމަމަކްށ    ، ިއުޖާރއީ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒަަފުކ 

  ިދވިެހާރްއޭޖގެ   ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ

ެއ  ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  ެދްނެނުވނު  ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  އެެހން   ަހިއޯކުޓްނ  ިމާބވުަތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

ެހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން  ހަުށ  ަމްއސަަލ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ،   ަފިއަޞާލައަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ުހށެަހޅަިފިއިމާވ .7

ައދުުލެވިރަކްނ  ަވ ަމުއޟީޫޢ  ޢަދުުލެވިރަކން   (substantive fairness)ިކުކުރުމަގިއ  ިއޖާުރީއ           އިަދ 

(procedural fairness)    ާޤއުިމުކެރވަިފިއޭވޯތާއިއ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރުުމެގ ުކީރން ެއްއެވްސ

ޭދްނޖެހޯޭތ ަމއްސަަލ  ޯނޓެިހްއ  ޫންނޯތ  ާއިއ،  ުނވަތަ  ޮއްތތޯ  ަފިއާސެއއް  ެއްއެވްސ  ލިބްެނޖޭެހ  ަފާރަތށް  ުހށެަހޅި 

ހިެޅ ަފާރުތްނާނއި ަމްއސަަލ ަރއްދިުވ ަފާރުތްނ ހުށެަހިޅ  މި ަމއްސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހަށ، ެއޮގުތްނ   ބަަލްނޖެެހެއެވ. 

ަމްއސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ ެދްއިކ ވަާހަކަތަކށް ރާިޢަޔްތުކުރުމން ައްނަނިނިވ ަކްނކްަނ  ، ިލެޔިކުޔްނަތކާަށިއ

   ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ކީނޯޓިސްއައަށް ބަލާއިރު އެ  '  SIGN OFF NOTICE'ތުން ހުށަހެޅި  ދެފަރާ 7.1

 އެފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިސްއެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ށްފާއިން ވަކިކޮވަޒީ

" REJECTED TO DO THE COVID - 19 TESTފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބެއްގެ ގޮތުން " ވަޒީ

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކޮށްފައިވާމިފަދައިން ބަޔާން



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް ޕާ މްޗަ
ނަންބަރު:                            މައްސަލަށަހެޅި ހު ރަޝާދު އާދަމް  VTR/2020/166މައްސަލަ 
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އެއްބަސްވުމުގެ    އެ ގައި،  މާއްދާ ވަނަ    11.1ފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  ޒީ ގެ ދެމެދުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ވަދެފަރާތު 7.2

)އެކެއް( އަހަރުދުވަސްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ    01  ގޮތުން  އިން ފެށިގެން މީލާދީ  2019  ޖަނަވަރީ  01މުއްދަތަކީ  

ފާހަގަކު  އެއްބަސްވުމުގެ    ރެވޭކަމާއި،ކަން  ވަޒީފާއަދާކުރާތާ    3.1އެ  މައްދާގައި  )ބާރަ(    12  ވަނަ 

  )ތިރީސް( ދުވަސް ލިބޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،   30  އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި  ދުވަސްވުމުން،މަސް

އިވާ ކަމާއި،  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަހު މުސާރައިގެ ތަފްީޞލު ހިނާފަ  02އެއްބަސްވުމުގެ އެނެކްސް  

ރ. )ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއި، ލިވިންގ  25،000/-އެގޮތުން އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

ރ. 1،750/-  ށްޕެންަޝނައަދި    ބިދެވޭނެކަމާއި،ހާސް ރުފިޔާ( ލި  ރ. )ދ2،000ެ/-އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

ޖުމްލަ މުސާރައިގެ  އުނިކުރެވޭނެކަމާއި، އެ ފައިސާ އުނިކުރުމުން  ސާސް ރުފިޔާ(    ސަތޭކަ ފަން  ހާސް ހަތް  )އެއް

ރުފިޔާ( ކަމަށް ބަޔާންވެފައިވާ  ސް  ރ. )ފަންސަވީސް ހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސ25،250ާ/-ގޮތުގައި ލިބޭނީ  

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ހުށަހެޅި  ކަން  މައްސަލަ  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ 

ލަ  އްސަޕެންަޝން ފަންޑްއާއެކުގައި މަ  )ފަހެއް( އަހަރު ވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށްވުމާއެކު،  65ފަރާތަކީ އުމުރުން  

ފަރާތަށް   ފަރާތުން 27،000/-ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބިދެވޭކަމުގައި  ރުފިޔާ(  ހާސް  )ހަތާވީސް  ރ. 

ވަނަ މާއްދާގެ    14ޖޭގެ ޕެންަޝނާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  )ދިވެހިރާއް   2009/8ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރުގެ މަތީގެ މީހުންގެ މައްޗަށް ޕެންަޝން ސްކީމަށް ފައިސާދެއްކުމަށް   65)ހ( ގައި  

  65ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތާށް  2020ފެބުރުވަރީ    16ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ރީޚުގެ ފަހުން މައްސަލަ  ޅަސް ފަހެއް( އަހަރު ވެފައިވާކަން އެނގެންއޮންނާތީ، އެ ތާ)ފަސްދޮ

ފަހުން މައްސަލަ   ތަރީޚުގެ  އެ  ބުރަނުވެވޭތީ،  ޕެންަޝން ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނެކަމަށް  މައްޗަށް 

  ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމުގައި ބުރަވެއެވެ. ރ. )ހަތާވީސް ހާސ27،000ް/-ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި  

ވަޒީ 7.3 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ސަބަބާ  ވަކިކުރި  ފާއިން 

އަށް   19-ކޮވިޑް  ފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންށްބަޔަންތަކުގައި ފާހަގަކޮ

ކޯސް ނިމިގެން ބޯޓަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާނީ     ކަމަށާއި،ނުކުރާ   ން އިންކާރުހަދަޓެސްޓް  



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް ޕާ މްޗަ
ނަންބަރު:                            މައްސަލަށަހެޅި ހު ރަޝާދު އާދަމް  VTR/2020/166މައްސަލަ 
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ޖުލައި    23ކޯސް ނިމޭނީ    ހަދާނެކަމަށްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހަދަމުންދިޔަޓެސްޓް    ވުމުންދާން

  އެންގުމުން އެ   އަށްކެޕްޓަން  އަދާކުރަމުންދިޔަ ބޯޓުގެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ    ކަން،  ގައި   2020

މަށް އެންގިކަމަށާއި، މިގޮތަށް އެންގުމުން އެ މުއްދަތުގައި  މުއްދަތުގައި ބޯޓުން ދަތުރެއް ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަ

ން އެކަދަތުރެއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ބޯޓު އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭނެ ވަރުގެ އިންޖިނިއަރެއް ހަމަޖައްސައި، ކެޕްޓަނަށް  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  އަންގާފައިވާނެކަމަށް

ފަރަތުން   7.4 ރައްދުވި  ބައިވެރިވެ،   2020ޖުލައި    23އިން    2020ޖުލައި    12މައްސަލަ  ނިޔަލަށް  ގެ 

ގައި   ’ENGINEER OFFICER REFRESHER AND UPDATING COURSE‘ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  

 ކޯހުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބައިވެރިފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުއްދަ ހޯދައިގެންކަމާއި، އެ

ބައިވެރިވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޗުއްޓީއަކަށް އެދުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދުނު ފަދައިން  

އެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުަޞތު ހަމަޖައްސައިދެވުނުކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގެ އިްޤތިާޞދަށް ދިމާވެފައިވާ ހީނަރުކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ޔޭއާ ގުޅިގެން ދުނި  19-ކޮވިޑް 7.5

ފަރަތުން   ށްވިޔަފާރިއަ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި  ކުރި  އަސަރުތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ވެސް 

ވަކިނުކޮ މަާޤމުން  މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް  މުސާރައިގެމަސައްކަތްކުރީ  ދީގެންވެސް    ށް  އެއްބައި  ދެބައިކުޅަ 

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން ކަމަށާއި، އެގޮތުން ހުރިހާ ޑީޕާޓްމަންޓްތަކެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ވެރިން  

ވަޒީފާތައް  ފައިދާއަކަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  ކުންފުނީގެ  މިކަމަކީ  ކަމަށާއި،  އެންގުނު  އެކަން  ލައްވާ 

 ގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ކުރުމުގެ ބަދަލުރިޑަންޑެންޓް 

ޢަދުލުވެރިކަން   .8 މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (substantive fairness)މައްސަލަ 

 ވެ. ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެ



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް ޕާ މްޗަ
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20 ގެ 9 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:  
 

 

ޢަދުލުވެރިކަން   8.1 މައުޟޫޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާދޭފަރާތުން 

(substantive fairness)  ީ؛ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ 

ުމަވއްޒަަފުކ   .1 ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ 

 ؛ޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނަވ

ުއްނުސރަުތްއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަވޒާީފިއން   .3 ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ަފާރުތން  ެއ  ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  އެ  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ަޤިޟއްޔާއާއި 

 ަހަގުކެރެވެއެވ. ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ާފ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައިކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  8.2

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އެންގި ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނައިރު، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ބަރު  ވަކިކުރެވޭނީ ާޤނޫނު ނަން

 ޙާލަތުތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  

މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގްނ  ]ނޯޓީހެއް ދިުނމަކާނުލައި، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭާނެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނީ، އޭާނެގ  

އޭނާ ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގްނާވ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭފަރާތަށް ، ނުވުމާއެކު

 ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ 

 ، ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 23އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 
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]މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނެފައިާވ ޮގތުެގމަތިން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގންުނާވކަމަށް 

 ބެލެޭވނީ އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބި  (1) ުނަވތަ  ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް  ދާނެކަމަށް ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން 

 ؛ފެނުން

 ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން.[  (2)

ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  އަދި  ޢިބާރާތުންނެވެ.  މި 

ބެލެވޭނެ   23ާޤނޫނުގެ   އޮތްކަމަށް  ސަބަބެއް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

)އިސްމާޢީލް    SC-A/27/2014ފްޞީލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ތަ ޙާލަތްތައް

ލިމިޓެޑް(   މަސްޢޫދު  ކޯޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ަޝރީޢަތް ވ.  ަޤިޟއްޔާގެ 

 ، ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީވަނަ ނުކުތާގައި  33އަދި  32ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިާވ    23]ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  

 ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާލަތެއްަގއެެވ. އެއީ: 

(i) ްބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުން.ފާޅުކަނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

އެ އަމަލެއްެގ ސަބަބުން މުަވއްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ަވޒީފާއިްނ    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ  

ނގައިދާެނއެެވ. ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނުނެގ  ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހި  23ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

އަމަލަކީ   23 މުވައްޒަފުކުރި  ހުއްދަާވނީ  ަވކިކުރުން  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ 

ވައްޒަފަކު ކަމަށް ާވނަމައެެވ. އެ އަމަލީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މު   (gross misconduct)ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  

މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ  ، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް ބެލެޭވނީ 

ދެމެދުަގއި އޮންނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ުގޅުްނ އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިްނަވރުެގ ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވަނމައެެވ. މުަވއްޒަފުެގ  

، ( ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ާވނަމ1ަސުލޫކީ އަމަލަކީ )ޣައިރު 

( ހިމެނޭ އެންމެ މައިަގނޑު 2ނުަވތަ  ުގޅުމުގައި  ަވޒީފާެގ  ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި ދެމެދުަގއި އޮންނަ  ަވޒީފާދޭ  ކަމަކީ  ( އެ 
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ުނަވތަ ، މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވަނމަސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެ

( އެ ކަމަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ުނަވތަ ސީދާޮގތެއްގައި  3)

ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އެ އަމަލަކީ  ، ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ

 އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެިވދާެނއެެވ.[ 

 މި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ވަނަ މާއްދާ  23ގެ  )ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ(    2/ 2008  ަނނަްބުރ  ާޤޫނުނ 8.3

 12މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރަތުން  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވޭތީ ނަޒަރުކުރާއިރު،  

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ    2020ޖުލައި    23އިން    2020ޖުލައި   ބައިވެރިވެ،  ނިޔަލަށް   ENGINEER‘ގެ 

OFFICER REFRESHER AND UPDATING COURSE’   ްފަރާތުނ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ބައިވެރިފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުއްދަ ހޯދައިގެންކަމާއި، އެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް މައްސަލަ  

ބައިވެރިވުމަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޗުއްޓީއަކަށް އެދުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދުނު ފަދައިން އެ ކޯހުގައި  

، ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް މައްސަލަ ހުސަހެޅި ފަރާތް ކަމާއިފުރުަޞތު ހަމަޖައްސައިދެވުނުކަން އެނގެންއޮންނަ

ވީނަމަވެސް،  އަންގާފައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރަންޖެހިދާނެކަން  ދަތުރެއް  މުއްދަތުގައި  ދޫކުރެވުނު 

ޅި ފަރާތް މަސައްކަތް ކުރި ބޯޓުގެ ދަތުރުތައް މެދުކެނޑިފައިވާކަން  އާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެ  19-ކޮވިޑް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތްއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ރި ބޯޓުން ދަތުރުތަކެއް  ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޫކޮށްފައިވަ މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތް ކު

ކުރަންޖެހި   ދަތުރެއް  އަދި  އެނގެންނެތްކަމާއި،  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  ދަތުރެއްގައި  ކޮށްފައިވާކަން  އެ 

ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،   ނެތްކަން  އެނގެން  އަންގާފައިވާކަން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބައިވެރިވުމަށް 

އެގޮ ކަންތައްތައް  ބައިވެރިވުމަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ކޯހުގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުރެމެ،  ތުގައި 

ދުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުސަހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ދާންޖެހޭ މުވައްޒަފެއްކަން  

ނެތަތީ މުއްދަތުގައި  ބުރަވެވެން  އެ  ކޮވިޑް،  އަންގައިގެން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ޓެސްޓް އަ  19-މައްސަލަ  ށް 
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އެކަމުގެ   ރައްކާތެރިކަމަށް  ނުކުރުމަކީ  މުވައްޒަފުންގެ  އެހެން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރަތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަސަރުކޮށްފާނެ ކަމެއްކަމުގައި ބުރަވެވެން ނެތަތީއާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުސަހެޅި ފަރާތުންނާއި  

އިވާ ބަޔާންތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހަދަމުން ގެންދިޔަ ކޯސް ނިމި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފަ

އަށް ޓެސްޓްހެދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންކާރު ކޮށްފައިވާކަން    19-ބޯތަށް އަރަންޖެހުމުން ކޮވިޑް

  ަމްއސަަލދުަށްނ  ަވނަ ާމއާްދެގ    23)ަވޒާީފާއބޭެހ ޤޫާނުނ( ގެ    2/ 2008  ަނނަްބުރ  ާޤޫނުނ  އެނގެން ނެތަތީ،

 ުބަރެވވެެއެވ. މުެދެވިރވަެފިއާވަކަމްށ    ަވޒާީފިއން ަވިކކެުރވާިދނެފަަދ ެއަކިށެގްނާވ ަސބަބްެއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ

ާޤނޫނު ނަންބަރު  ފަދައިން އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު   8.4 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ 

ގެ    2008/2 ާޤނޫނު(  ވަކިކުރުމަށް    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ    ،ތީވެވޭނުއެކަށީގެންވާފަދަ ހަމައަކުންކަމަށް ބުރަ

 ނުވާކަމަށް ދެކެމެވެ. ާޤއިމުކުރެވިފައި (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

ހުށަހެ .9 ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް   (procedural fairness)ޅި 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން    މައުޟޫޢީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 9.1

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ބަލަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭ  (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ތޯ 

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

މުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު  ،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު

ޢަދުލުވެރިކަން  އީއިޖުރާ  (procedural fairness)   ްކަނޑައެޅުނ ނަޒަރުކޮށް  ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ 

  ާވސުިލުވުމަގއި   ިންނުމަމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  އިަދ  ިއްނސުާފެވރި   ، އެެހްނަނަމެވްސ  ލާޒިމުނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

  ޚާުލާސޮކްށ   ާޤިއުމޮކށަްފިއވޯޭތ(  procedural fairness)   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރވަިފިއާވ

ނަންބަރުދިވެހިުބަރެވވިޭހނުދ،    މިުހްނުމަކުމަގިއ  ަނަޒުރުކުރްނ  ަނަމެވްސ ހައިކޯޓުގެ            ރާއްޖޭގެ 
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2010/HC-A/208  ިވަނަ މާއްދާ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/ 2008ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ަޤިޟއްޔާގައ

ޢަދުލުވެރިކަން ދަށުން   އިޖުރާއީ  ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ދިނުމެއް         ނޯޓިސް 

(procedural fairness)  އިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުންާޤ 

 އެންމެ ކުޑަމިނުން:

މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުީޞލަކާއެކު،  .1

 ؛އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

 ފުރުަޞތެއްގައި އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ .2

 ؛އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ަޝރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެ   23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .4

މުވައްޒަފަކު  ކު އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ރެވޭ 

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިސްވެބަޔާންކޮ ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  އިޖުރާއަތުތައް  ށްނޯޓިހެއް  ފައިވާ 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް    (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ 

 (unfair dismissal)  ބެލެވޭނެކަމާއި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުން އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް

  އިރު، މައްސަލަ ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެ

އަދުލުވެރިކަން  ވަ  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅިފަރާތް އިޖުރާއީ  ސާބިތުކޮށްދުނުމުގެ  ކިކުރުމުގައި  ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަން 

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،   ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް މައް ބޭނުމަށް  ހުށަހެޅި  ސަލަ 



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް ޕާ މްޗަ
ނަންބަރު:                            މައްސަލަށަހެޅި ހު ރަޝާދު އާދަމް  VTR/2020/166މައްސަލަ 
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 (procedural fairness)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. ވާކަމަށް ނުާޤއިމުކޮށްފައި

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު .10 ނުކުތާތަކަށް  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދި   (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން 

ހުށަހެޅި ފަރާތް    ާޤއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ  (procedural fairness)އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ާޤނޫނު ނަންބަރު   ާޤނޫނު( އާ   2008/2މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ  ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި،      ޚިލާފަށްކަމަށް 

(unfair dismissal) ައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެއް ގޮތުގ 

ބާކީއޮތް   .11 އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މަސްދުވަހުގެ    05މައްސަލަ  )ފަހެއް( 

 މުއްދަތުގެ މުސާރަ ނަގައިދެވިދާނެތޯ ނަޒަރަކުރާއިރު، 

އެކަށީގެންވާ    ،ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު 11.1

ާޤނޫނީ ޙައްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ 

 ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/555/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ާވނީ އެމުވައްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރު ހުރި ަވޒީފާގައި އަލުްނ " ... އަމުރެއްނެރުމުަގއި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަން

 ... " ،ބެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އެަވޒީފާއާުގޅޭ ނުަވތަ އެނޫންެވސް އޭނާއާ އެކަށީެގްނާވ ަވޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި

ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް  ންއެނގެންއޮތުމުން، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއި  ކަނޑަޅާފައިވާކަން   ޢިބާރާތުން  މި

އަމުރެއްނެރުމުގައި   އެމުވައްޒަފަކު  ބަލަންވާނީ   ފުރަތަމަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ   ކަނޑައެޅޭހާތުގައި، 

  އެކަށީގެންވާ  އޭނާއާ  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  އެވަޒީފާއާގުޅޭ  ނުވަތަ  ބެހެއްޓުމަށް  އަލުން  ވަޒީފާގައި  ހުރި  ވަކިކުރިއިރު

ކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    ބެހެއްޓުމަށް  ވަޒީފާއެއްގައި

ޑިސެންބަރު    31އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްކަމާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް ޕާ މްޗަ
ނަންބަރު:                            މައްސަލަށަހެޅި ހު ރަޝާދު އާދަމް  VTR/2020/166މައްސަލަ 

                                             

 

20 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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މަސައްލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ    ގައި ހަމަވެފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި، މި  2020

)ފަހެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ މުސާރަ    05ވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބާކީއޮތް  

 2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނުނަގައިދިނުމަށް ކަމުގައި ވީހިނދު، މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރި ގޮތަކީ،  

އެކަށީގެންވާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި    ދަށުން،  ގެ(  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދާއި 

ލިބެމުންދިޔަ   ގޮތުގައި  ގޮތުގައި  އާއި  -/25,000އެފަރާތަށް މުސާރައިގެ  ރުފިޔާ(  )ފަންސަވީސް ހާސް  ރ. 

)ފަހެއް(   05ނިްޞބަތުން    ރ. )ދެ ހާސް ރުފިޔާ( ގެ-/2,000ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  

ޢިނާޔަތްތަކަށް މުސާރައާއި  ރުފިޔާ(  -/135,000ވާ  މަސްދުވަހުގެ  ހާސް  ފަހެއް  ތިރީސް  )އެއްލައްކަ  ރ. 

 ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

މަހުގެ އުޖޫރައިން   ، ޖޫން، ޖުލައިވަނަ އަހަރުގެ މޭ  2020މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   .12

 ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އުނިކުރުމުގައި

ގޮތުގައި   .12.1 ޢިނާޔަތުގެ  މުސާރައާއި  މަާޤމުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  -އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު 

އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާވީސް ހާސް ރުފިޔާ( ލިބިދެވޭކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި،  ރ. )ހ27،000ަ/

މުސާރައިގެ    މަހުގެ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ލިބިދީފައިވަނީ، މޭ، ޖޫން، ޖުލައި  ވަނަ އަހަރުގެ    2020ފަރާތަށް  

އަދި މި ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ    އޮވެއެވެ.އެނގެން  ކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުން    )ފަންސާސް އިންސައްތަ(  50%

މުވައްޒަފުންނަށް ހުރިހާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ   މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  އެންގުމަށްފަހު  އެކަން  ވެސް 

%ށަހު އުޖޫރައިގެ  މަހުގެ  ޖުލައި  ޖޫން،  މޭ،  އިސްވެފާހަގަކުރި  ފަރާތުންވެސް    ފަންސާސް )  50ހެޅި 

ވެސް އެވަގުތު އެކަމަށް ރުހިގެން ހުރި  ން  އެފަރާތު  ރަ ބަލައިގަނެފައިވުމުންދިނުމުން އެ އުޖޫ (  އިންސައްތަ

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމަށް  މަސައްކަތް    ކަން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

( ންސައްތައި  ފަންސާސް)  50% މުސާރައިގެ  ދީފައިވާނީކުރަމުންދިޔަ ބޯޓުގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް  

 ކަން އެނގެންއޮވެއެވެ. 
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ފެތުރި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޮސިޓިވްވި ފުރަތަމަ ކޭސް    19-ދުނިޔޭގެ އެކި ަޤއުމުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް .12.2

ފެނުނުފަހުން،    2020މާރިޗު    07 އަދިގައި  އައިސްފައިވާތީއާއި،  އިތުރުވަމުން  ފެތުރުން  ބަލި         އެ 

ގައި    2020މާރިޗު    11އަކީ 'ޕެންޑަމިކް' އެއް ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ިޞއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން    19-ކޮވިޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެ ބަލި ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާތީ،  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،   33ގެ ާޤނޫނު( ގެ  )ޢާންމު ިޞއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމު   2012/7ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ކުއްލި    2020މާރިޗު    12 ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު  ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފެށިގެން  އިން 

ގެ ނިޔަލަށް   2021މޭ  4ދަމަހައްޓަމުން އައިސް. އެ ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށް، އެ ހާލަތު

ނިންމާފައި ާޝއިޢުކުރެވިފައިވާ،ދެމެހެއްޓުމަށް  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  އޮފް    ވާކަން،  މިނިސްޓްރީ 

ނަންބަރު   ޙާލަތު (  2020މާރިޗު    12)  1/2020ހެލްތުގެ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  'ޢާންމު 

 ( 'ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ 2021އެޕްރީލް    04)  4/2021އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  އިޢުލާނުކުރާ ަޤރާރު' އާއި،  

 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދެމެހެއްޓުމަށް އިޢުލާނުކުރާ ަޤރާރު' އިން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ގެންދިޔަ  ޅި ގުއާ    19-ކޮވިޑް .12.3 ކުރަމުން  މަސައްކަތް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަތުރުތަށް ގެން  ދޯނީގެ 

ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުއްޓިފައިވާކަން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

)ޢާންމު ިޞއްޙަތު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ    2020/20މި ޙާލަތަކީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  އެނގެން އޮތް    ބަޔާންތަކުން

ގެ  2020ާޤނޫނު   ކޮވިޑް  9(  ފަދައިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ގުޅިގެން    19-ވަނަ  އާ 

އެކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި    އަދި  ،އަސަރުކޮށްނގަޅު  ވިޔަފާރިއަށް ނުރަ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ

އާމް ފަރާތަށް   އައިސްފައިވާ  ލިބެމުންއައި  ދެމުން  ކުރިން  މުވައްޒަފުންނަށް  އާމްދަނީން  އެ  ދަށްވެ،  ދަނީ 

މިންވަރަށް   ނުގެންދެވޭ  ދެމުން  ޢިނާޔަތްތައް  ފަ މުސާރައާއި  ރައްދުވި  ވިޔަފާރިއަށް  މައްސަލަ  ރާތުގެ 

 ބުރަވެވެއެވެ. އަސަރުކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްކަމުގައި 

ވަނަ   9  ( ގ2020ެތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  )ޢާންމު ިޞއްޙަ  20/ 2020ާޤނޫނު ނަންބަރު  އަދި   .12.4

ގައި، )ނ(  ވަޒީ  19-ކޮވިޑް  މާއްދާގެ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ގުޅިގެން  އުޖޫރައިން  އާ  ފަރާތުގެ  އަދާކުރާ  ފާ 
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އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ދިނުމަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި  

ޗުއްޓީއަށް ކަނޑައަޅާ ނުލިބޭގޮތަށް  އުޖޫރަ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ފަސްކުރުން  މުއްދަތު  ފައިވާ 

އެ  މަްޝވަރާކޮށް،  މުވައްޒަފާ  އެޅޭނީ،  މުވައްޒަފަކާމެދު  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ފިޔަވަޅެއް  މިއިން  ފޮނުވުން، 

ބަޔާންކުރެވިފަ  ކަމުގައި  އެއްބަސްވާނަމަ  މުވައްޒަފު  ގެނައުމަށް  ކޮވިޑްބަދަލު  ގުޅިގެން   19-އިވާއިރު،  އާ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙާލަތާ ގުޅިގެން، އަދި އެ ހާލަތުން އަރައިގަނެވޭނެ  

ގެ މުސާރައިން އުނިކުރަން ނިންމައި މުއްދަތެއް އަންދާޒާކުރުމަކީ ދަތިކަމަށް ވުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

ލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވެސް  އެކަން މައްސަ 

އޮތުމުން،   އެނގެން  ބަހުންވެސް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރައްދުވި  ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން  މައްސަލަ 

ފަރާތު ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަ  2020  ގެފަރާތުން  ޖުލައި  ޖޫން،  މޭ،  އަހަރުގެ  އުޖޫރައިން  ވަނަ  ހުގެ 

)ޢާންމު   2020/20ާޤނޫނު ނަންބަރު    އުނިކޮށްފައިވަނީ،)ފަންސާސް އިންސައްތަ(    50އުނިކޮށްފައިވާ %

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން    9( ގެ  2020ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  

މަޝްވަރާކޮށް، ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެނައުމަށް  ބަދަލު    ވެސް އެ 

 ބުރަވެވެއެވެ. އިޢުތިރާްޟކޮށްފައިނުވާތީކަމުގައި 

މައްސަލަ    އެދިފައިވާ ފަދާއިންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، .12.5

ފަރާތު %  2020ގެ  ހުށަހެޅި  އުނިކޮށްފައިވާ  އުޖޫރައިން  މަހުގެ  ޖުލައި  ޖޫން،  މޭ،  އަހަރުގެ   50ވަނަ 

އިންސައްތަ(   ފަރާތަ)ފަންސާސް  ހުށަހެޅި  މައްޗަށް މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިނުމަށް  ށް 

 ހަމައެއް އޮތްކަމުގައި ބުރަނުވެވެއެވެ. ާޤނޫނީ  އަމުރުކުރާނެ 

 ކުރުމަށް   ބޭސްފަރުވާ  ގެއްލުމަށް  ލިބުނު  ޑިއަށްނސިކު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .13

 ޢަދަދެއްގެ   އަންދާޒާކުރާ  ބިއުނަލުންޓްރައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުގައި  ޚަރަދުގެ  ހިނގާނެ  ދިއުމަށް  ަޤއުމަކަށް  ފަދަ  ސިންގަޕޫރު

ލިބިދިނުމަށް އެދިފައިވީނާމަވެސް، މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުސަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު   ފައިސާ

ފަރާ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަކީއޮތް އިރު  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ތާ 



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް ޕާ މްޗަ
ނަންބަރު:                            މައްސަލަށަހެޅި ހު ރަޝާދު އާދަމް  VTR/2020/166މައްސަލަ 

                                             

 

20 ގެ  18 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:  
 

 

ފައިސާ ނަގައިދީފަވައިވާއިރު،   އުޖުރައަށްވާ  ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތުގެވަޒީމުއްދަތުގެ  އަށް  ޑިނސިކު  ފާއިން 

ން ކުޅަ ޢަމަލެއްގެ  ލިބިފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުސަހެޅި ފަރާތުން ބުނާ ގެއްލުން ލިބިފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު

ހުށަހަޅާފައިނެ ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ސާބިތުވާނޭ  އެދިފައިވާ   ތަތީސަބަބުންކަން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި    ފަދައިން މައްސަލަ 

ސިންގަޕޫރު ފަދަ ަޤއުމަކުން ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް ހިނގާނޭ ޚަރަދުކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ ޢަދަދެއް ނަގައިދިނުމަށް 

 ނުދެކެމެވެ. ހަމައެއް އޮތްކަމަކަށް ާޤނޫނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނޭ  

ހަރުން ފެށިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  ވަނަ އަ  2019ޖަނަވަރީ  01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  .14

ގައި   2020ޖުލައި    17އަދި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    އާއި،ހުރި މުވައްޒަފެއްކަން އެނގެން އޮންނާތީ

ވަނަ    3.1ސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ އެއްބަ ފާއިން ވަކިކުރި ނޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ވަޒީކަން  

ވަޒީފާއެބޭ   ، ވޭކަމާއިދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ އެއް ޙައްުޤވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ބުރަވެވެ  30މައްދާގައި ބުނާފަދައިން  

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި މުވައްޒަފަކު، ވަޒިފާއިން ވަކި ކުރާނަމަ، އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ އަހަރީ    41ާޤނޫނުގެ  

ބޭނުން ފައިސާ،  ޗުއްޓީއެއްގެ  ލިބެންވާ  ޗުއްޓީއަށް  އެ  އޮތުމުން  ނުކޮށް  ނުދީ    އެމުވައްޒަފަކަށް  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ 

ދޭންވާނެކަމަށް  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ފައިސާ  އެ  ވަކިކުރާއިރު،  ވަޒީފާއިން  އޮތްކަމުގައިވާނަމަ، 

 ހުރިނަމަ އެ ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގަން  ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި 

ތެރެއިން މައްސަލަ   މި މައްސަލައިގެ  ބުރަވެވޭހިނދު،  ކަމަށް  ތެރޭގައި  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ  ވަޒީފާގެ  ޖެހޭނީ 

ދެމެދު ވެފައިވާ    ހުސަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބަކީއޮތް މުއްދަތުގެ އުޖުރައަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދީފަވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތަށް އަހަރީ 

ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާ ހުރި  ބަކީ  ފަރާތަށް  ޗުއްޓީގެ ނުނަގާ  ހުށަހެޅި   މަންފާ  ނުޙައްުޤ  ނަގައިދިނުމުން މައްސަލަ 

(unjust enrichment  )ްއިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދަ   ލިބިގެންދާނެކަމަށް ބުރަވެވޭތީ،  އެއ

މި    އަހަރީ ކަނޑައަޅައި  ނެތްކަމުގައި  ހަމައެއް  ނަގައިދެވޭނެ  ފައިސާ  ދުވަސްތަކަށްވާ  ހުރި  ބަކީ  ނުނަގާ  ޗުއްޓީގެ 

 މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް ޕާ މްޗަ
ނަންބަރު:                            މައްސަލަށަހެޅި ހު ރަޝާދު އާދަމް  VTR/2020/166މައްސަލަ 

                                             

 

20 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:  
 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

  ަމޖިލުީހަގއި   ަމްއސަަލބިެލ  ިލެޔިކުޔނަްތކާަށިއ  ހުށެަހިޅ  ަފރުާތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފރުާތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ެހެދނަްފ

ރަާޝދު    ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ، ބިެލިއުރ  ރާިޢޔްަތޮކްށ   ަމްއަޗްށ  ެގ ވަާހަކަތުކ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ   ބްރަދަރސް   ޗަމްޕާއާދަމް 

އިން ފެށިގެން ޗީފް އިންޖިނިއަރގެ    2019އޮގަސްޓް    08ލިމިޓެޑްގެ ޗަމްޕާ މޫން ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައި    ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް

އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،   ވަޒީފާ  ފެށިގެން    2020ޖުލައި    12މަާޤމުގައި  ދިޔަ   2020ޖުލައި    23އިން  ކުރިއަށް 

ހުގައި ކުންފުނީގެ ހުއްދައާއެކު ބައިވެރިވެ، ކިޔަވަމުން  "އިންޖިނިއަރިންގ އޮފިސަރ ރިފްރެަޝރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ" ކޯ

  މް ދަނިކޮށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހެދުމަށްފަހު ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެއްޖެނަމަ ބޯޓަށް އެރުމަށް އެންގުމުން، އާދަ

ޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީއާއި،  ރަާޝދު ހަދަމުންދިޔަ ކޯސް ނިމުމަށްފަހު ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހަދާނެ ވާހަކަ ބުނުމާ ގުޅިގެން ވަ 

  މް ވަނަ އަހަރުގެ މޭ، ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހުގެ މުސާރައިން ބައެއް އުނިކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި އާދަ  2020

ރ. )ސާޅިސް  40،500/-ވަނަ އަހަރުގެ މޭ، ޖޫން، ޖުލައި މަހުގެ މުސާރައިން ނުލިބިވާ    2020ރަަޝދުއަށް ލިބެންޖެހޭ  

)ފަހެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ މުސާރައަށްވާ    05ތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބާކީއޮތް  ހާސް ފަސް ސަ

)ބާރަ( މަސްދުވަސްވުމުން ލިބެންޖެހޭ    12ރ. )އެއްލައްކަ ތިރީސް ފަސްހާސް( ރުފިޔާ އާއި، ވަޒިފާއަދާކުރާތާ  135،000/-

)ހަތާވީސްހާސް ރުފިޔާ( އާއި، އެއްވެސް  27،000/-ސާރައަށްވާ  )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތުގެ މު  1 ރ. 

އުޛުރެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން 

އުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  ޑިއަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ސިންގަޕޫރު ފަދަ ަޤއުމަކަށް ދިނސިކު

ޗަމްޕާ   ފަރާތުން  ރަޝާދުގެ  އާދަމް  އެދި  ލިބިދިނުމަށް  ފައިސާ  ޢަދަދެއްގެ  އަންދާޒާކުރާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ 

  ޓްރައިބިއުނަލަށް   ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2020ސެޕްޓެންބަރު    02ބްރަދަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  

 ، މައްސަލައިގައި މި ޅިހުށަހެ

  އަދި  (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިންއާދަމް ރަާޝދު  

އާދަމް ރަާޝދު ޗަމްޕާ     ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ ުބަރެވެވްނނަެތީތ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ 

ޕްރައިވެޓް   މޯލްޑިވްސް  ވަކިކުރުމަކީ  ލިމިޓެޑްގެބްރަދަރސް  ވަކިކުރި   ާޤނޫނު  ،ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަޒީފާއިން 



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް ޕާ މްޗަ
ނަންބަރު:                            މައްސަލަށަހެޅި ހު ރަޝާދު އާދަމް  VTR/2020/166މައްސަލަ 

                                             

 

20 ގެ  20 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:  
 

 

  ޑިސްމިސަލް          އަންފެއަރ   ، ޚިލާފު  ހަމަތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު

(unfair dismissal) ްކަނޑައަޅައި ކަމުގައި އެއ،   

އެކަށީގެންވާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ    ދަށުން،  ގެ(  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު

ރަޝާދު ގޮތުގައި   ފަދާއިއާދަމް  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ރަޝާދު   ންގެ  އެފަރާތަށް  އާދަމް  އިރު  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން 

ލިބެމުންދިޔަ   ގޮތުގައި  ގޮތުގައި  ) -/25,000މުސާރައިގެ  އާއި    ފަންސަވީސް ހާސްރ.  އެލަވަންސްގެ ރުފިޔާ(    ލިވިންގ 

ލިބެމުންދިޔަ   ގެ -/2,000ގޮތުގައި  ރުފިޔާ(  ހާސް  )ދެ  މުސާރައާއި    05  ނިްޞބަތުން  ރ.  މަސްދުވަހުގެ  )ފަހެއް( 

 ކަނޑައަޅައި،   ނަގައިދިނުމަށް  ށްއާދަމް ރަާޝދުއަރ. )އެއްލައްކަ ތިރީސް ފަހެއް ހާސް ރުފިޔާ(  -/135,000ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ  

އެކީ އެއްފަހަރާ  އާދަމް ރަޝާދުއަށް    ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ (  ސާދަ )  14  ފެށިގެން  އިން(  2021މޭ    12)  މިއަދު  މި ފައިސާ

، އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3  ހަމަޖެހޭތާ   އެކަން  ދިނުމަށްފަހު،

  މައްސަލަ   މި  ،އަމުރުކޮށް  އަންގައި   ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް  ޕްރައިވެޓް   ޗަމްޕާ ބްރަދަރސް މޯލްޑިވްސް   ރައްދުވި   މައްސަލަ

 .ނިންމައިފީމެވެ

 1442ރަމަާޟން  30
 2021 މޭ 12

 
 ނިންމީ   ބަލައި   މައްސަލަ  މި   

 
 
 

 ރިޝްފާ  މަރްޔަމް   
 މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  

 


