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 ޓްރައިބިއުނަލް   ވަޒީފާއާބެހޭ 
                 ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ   

 މައްސަ ލަ   ނިމުނުގޮތުގެ  ޚުލާސާ   ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/18 : ނަންބަރު   މައްސަލަ 

 ވަކިކުރުން   ވަޒީފާއިން : ބާވަތް   މައްސަލައިގެ 

 2021ޖަނަވަރީ  25 : ތާރީޚު   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 2022މާރިޗު  8 : ތާރީޚު   ނިމުނު   މައްސަލަ 

  (މާލެ/  ވ. ރިއޯ) هللاޚަދީޖާ ޢަބްދު : ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

  (A351791: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ފޯޓްސަން ޭޝޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  : ފަރާތް  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

 (C-0200/2016: ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރޭަޝން ކުންފުނި)
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
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 ސާ ލާ ހު މައްސަލައިގެ  

 23 (A351791ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  هللا )ދީޖާ ޢަބްދުޚަމާލެ، ވ. ރިއޯ،   ،މައްސަލައަކީ  މި

މަގާމުގައި   2016އޮކްޓޫބަރު   އެގްޒެކެޓިވްގެ  ޯޝރޫމް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ޭޝޑްސް  ފޯޓްސަން  ފެށިގެން  އިން 

ދީޖާ  ޚގައި އެފަރާތް ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    2020ޑިސެންބަރު    14ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  

ށްވާތީ،   ޫޟއީ އަދުލުވެރިކަމާއި، އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމެއްނެތި ކަމަވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، މައުهللا ޢަބްދު

ގާނޫނުގެ   ދަށުން    29ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ޢަބްދު ޚަވަނަ  އަނބުރާ  هللا ދީޖާ  މަގާމަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން  އަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެهللا ދީޖާ ޢަބްދު ޚަރުޖޫއަކުރުމަށާއި،  

މުސާރައާއި   އެންމެހާ  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  އިޢާދަކޮށްދިނުމާއި  އަނބުރާ  ފެށިގެން  މުއްދަތުން  ނާޔަތްތައް އިވަކިކުރި 

ފެންނަ އަދުލުވެރި  ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ވަޒީ  29ލިބިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

އެދި،   ނަގައިދިނުމަށް  ރައްދުވާގޮތަށް  ބަދަލެއް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ޭޝޑްސް  ގައި    2021ޖަނަވަރީ    25ފޯޓްސަން 

 ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން  
 

( )މީގެފަހުން 'މައްސަލަ A351791ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  هللا )ވ. ރިއޯ، ޙަދީޖާ ޢަބްދު .1

ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން  ހުށަހެޅި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި މުހާތަބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް( ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ  

"މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ     ހުށަހަޅާފައިވާ
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ގޮތުގައި މުހާތަބުކުރެވިފައިވާ   ގެ  ފަރާތް'  'މައްސަލަ ރައްދުވާ  )މީގެފަހުން  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ފޯޓްސަން ޭޝޑްސް 

މަގާމުގައި   އެގްޒެކެޓިވްގެ  ޯޝރޫމް  ގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ    2016އޮކްޓޫބަރު    23ފަރާތް(  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  އިން 

ގޮތުގައި މުސާރައިގެ  އެފަރާތަށް  މަހަކު  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  އާއި -/9,500  ރުފިޔާ(  ފަސްސަތޭކަ  )ނުވަހާސް  ރ. 

  14ރ. )ދެހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  -/2,375އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

ފައިވާކަމަށް  ށްލާފަށް ވަކިކޮހިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން ާޤނޫނާ    2020ޑިސެންބަރު  

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   1.1

ވަޒީފާއިން   ކުއްލިގޮތަކަށް  ދިނުމެއްނެތި  އިންޒާރެއް  ނުވަތަ  ނަސޭހަތެއް  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އެފަރާތް 

ނަންބަރު ވަކިކޮ ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  މިފަދައިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ށްފައިވާތީކަމަށާއި، 

އާއި  2/2008 ާޤނޫނު(  ކޯ)ވަޒިފާއާބެހޭ  ޓްރައިބިއުނަލާއި،  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ،  ނިންމާފައިވާ  ޓުތަކުން 

އެންމެހާ   ކަނަޑއަޅާފައިވާ  ފަރާތް  މައްސަލަތަކުގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިލާފަށްކަމަށާއި،  އުސޫލުތަކާ 

އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  އަދި  އަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟއީ  ވަކިކުރުމުގައި  އެފަރާތް  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

 ގާއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   .2 ގޮތްކަމަށް  އެދޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައުޫޟއީ    ތްއެފަރާމައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ވަޒީފާއިން 

ވަނަ މާއްދާގެ    29އަދުލުވެރިކަމާއި، އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމެއްނެތި ކަމަށްވާތީ،  ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ  

ށަހެޅި  މައްސަލަ ހުއަދާކުރަމުންދިޔަ މަގާމަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަކުރުމަށާއި،    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް)ހ( ގެ ދަށުން  

އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުއްދަތުން   ފަރާތަކީ

ނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ  އިދަކޮށްދިނުމާއި ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ މުސާރައާއި  އާފެށިގެން އަނބުރާ އި

މާ  29ާޤނޫނުގެ   ވަޒީވަނަ  ދަށުން  ގެ  )ރ(  ބަދަލެއް  އްދާގެ  އަދުލުވެރި  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފާއާބެހޭ 

 ނަގައިދިނުމަށްކަން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ރިއާޔަތްކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  މި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރިވުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެ .3

އިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން  'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފަ

އްސަލަ އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ، އެފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އަހްލާގު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަ

ާޤނޫނުގެ   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    23ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ބަހައްޓައިފިނަމަ ގެއްލުންވެދާނެތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަނަ ދުވަހު ކަސްޓަމަރަކު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެހެން ކަސްޓަމަރުން    2020ޑިސެންބަރު    10ކަމަށާއި، އެގޮތުން  

ވާ އަޑުގަދަކޮށް ހިނގި ހާދިސާގައި އެވަގުތު ޯޝރޫމްގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ  ކުރިމަތީގައި ޯޝރޫމްތެރޭގައި ހަޅޭއްލަ

ހައިސިއްޔަތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރެމެ، ކަސްޓަމަރަށް އަރާފައިވާ އޮޅުންތަކަށް ޖަވާބުނުދެވި، ކަސްޓަމަރު  

، ކަސްޓަމަރާ މުއާމަލާތްކޮށް ވާހަކަދައްކައިގެން  ޒުވާބުކުރަން ފެށުމުން ތަނުގެ މާހައުލު ނުތަނަވަސްވެގެން ދިޔައިރުވެސް

މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން އެފަދައިން އަންނަ ަޝކުވާތަކަށް  

ވާހަކަދައްކަ ފުރަތަމަ  ކަސްޓަމަރުންނާ  އެގްޒެކެޓިޖަވާބުދާރީވެ،  ސޭލްސް  ހައްލުކުރަންޖެހޭނީ  އެކަން  ގެ  އިގެން  ވް 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2020ޑިސެންބަރު    10އެހެންނަމަވެސް  ހައިސިއްޔަތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމަށާއި،  

ދޭންޖެހި   ރީފަންޑް  ކަސްޓަމަރަށް  އެ  ކުންފުނިން  ވެގެންދިޔައީ،  ނަތީޖާއަކަށް  އަމަލުނުކުރުމުގެ  އެފަދައިން  ފަރާތުން 

މަރުންގެ  މިކަން މިފަދައިން ހިނގާފައިވަނީ އެވަގުތު ޯޝރޫމްގައިތިބި އެހެން ކަސްޓަ ވިޔަފާރި ރޫޅާލަންޖެހުން ކަމަށާއި،

 ކުރިމަތީގައިކަމަށްވާތީ، ކުންފުނީގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށާއި،  

ފަރާތާ   3.1 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޑިރެކްޓަރު  ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން  އެހެންވުމުގެ  ކަންކަން  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ 

ލަސްވެއްޖެއެއް   ތަންކޮޅެއް  "ތިސުވާލުކުރަން  ހުރެފައި،  ޖަވާބުނުދީ  ސުވާލެއްގެ  އެއްވެސް  ސުވާލުކުރުމުން 

ރައްދުވި  މިފަދައިން  ؟" ނޫންހެއްޔެވެ މައްސަލަ  ފަރާތް  ބުނުމަށްފަހު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޑިރެކްޓަރާ  ފަރާތުގެ 

އަޑުހަރުކޮށްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިފަދައިން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ    ،މުހާތަބުކޮށްފައިވަނީ ބޭއަދަބީކޮށް

ގެން  ޝޯރޫމްގައިތިބި އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ކުރިމަތީގައިކަމަށާއި، އަދި ޯޝރޫމްގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާއާ ގުޅި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މި އަމަލަކީ ކަނޑައެޅިގެން އާންމުންގެ ތެރޭގައި  އެއްވެސް ޖަވާބެއްދީފައިނުވާކަމަށާއި،  
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަން ކިލަނބުވެ ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  

ސް މުވައްޒަފުގެ އެންމެ އަސާސީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުން މައްސަލަ  މުގައި އަދި ޯޝރޫމުގެ އެންމެ އިގާމަ

 ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަނީ އިހުމާލުވެފައިކަމަށާއި، 

މި   3.2 ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ،  އަމައްސަލަ  ބެލުމުން  ބެލި  އިތުރަށް  ކުންފުނިން  ގުޅިގެން  މަލާއި 

މަ ދޭތެރޭގައި  މެނޭޖްމަންޓާއި  އެހެން ކުންފުނީގެ  ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް  ހުރި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ގެއްލުވާލަން   މަސްލަހަތު  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ވިސްނައިދީގެން  އެގޮތަށް  މުވައްޒަފުންނަށް 

އެއްވެސް   އޮވެގެން  ަޝކުވާއެއް  އެއްވެސް  ދޭތެރޭ  މެނޭޖްމަންޓާ  ކުންފުނީގެ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

އެކަން  އުސޫލަކު ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ ން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، 

މުވައްޒަފަކަށްވެފައި  ސީނިއަރ  މުވައްޒަފުންތަކެއް    ކުންފުނީގެ  އެތަށް  ދަށުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  ފާގެ މާހައުލު ނުތަނަވަސްވެ  ސަބަބުން ވަޒީމަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މިއަމަލުގެ

 ކުންފުންޏާ މުވައްޒަފުންނާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް ބުރޫ އަރާ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށާއި،

ސިޔާސަތުތައް ފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، އިދާރީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުން  3.3

ތަންފީޒުކުރުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އޮތް އިތުބާރުވަނީ ގެއްލިފަކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

، އެ ފަދަ އަމަލުތައް  މުގައި ހުރި ފަރާތެއް ހިންގި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުންގާފަދަ ޯޝރޫމް އެގްޒެކެޓިވްއެއްގެ މަ

އި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ޒަފުންނަށް ހިތްވަރުލިބިފައިވާކަމަށާ ތަކުރާރުކުރުމަށް އެހެން މުވައް

ފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީ

 ހު ކަމަށެވެ. މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށްފަ

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   .4 އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ވަޒީފާއިން މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތުން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  އެއްގޮތަށްކަމަށް  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 
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ސް މުސާރައެއް ނުވަތަ އިނާޔަތެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ އެއްވެށަމައްސަލަ ހު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭ  

ބަޔާންކުރެވުނު   އިސްވެ  ކަނޑައަޅަދިނުމަށްކަން  ނެތްކަމަށް  ސަބަބެއް  އެއްވެސް  ޖަވާބު  ާޤނޫނީ  މައްސަލައިގެ 

 ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ރިއާޔަތްކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނަންބަރު  މުވައް .5 ާޤނޫނު  އޮވެގެންކަމަށް  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން    2008/2ޒަފަކު 

ލަތުގައި  ހާ )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ  

އުފުލުމުގެ   ާޤނޫނުގެ    ހައްގުަޝކުވާ  ލިބިދީފައިވާއިރު،    28ވަޒީފާއާބެހޭ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ   އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު 

ހުށަހަޅާފައިވާ   هللاދީޖާ ޢަބްދުޚަމުން،  ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތު  27ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  

 އެނގެން އޮވެއެވެ. ފޯރްޓްސަން ޭޝޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކަންބުރަ އޮތީ މައްސަލަ ރައްދުވި 

ފައިއަ  ،މައްސަލައިގައި  މިވާ  ހުށަހެޅިފައި .6 ވާސަ ދުލުވެރި  ފަރާތް   ،ލުވުމަށްޓަކައިސިލާއަކަށް  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

އެފަރާތަށް ބަދަލުގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯއާއި،    އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް

އަނބުރާ   ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އެފަރާތް  ނަގައިދޭންޖެހޭތޯއާއި،  މިންވަރެއް  އެއްވެސް  ގޮތުގައި 

ހުށަހެޅި    ،ބަލަންޖެހޭހިނދުރުޖޫއަކުރަންޖެހޭތޯ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

   އެވެ.ވާހަކަތަކަށް ނަޒަރުކުރިއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެ ދެފަރާތުން ދެއްކި ،ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯޓްސަން ޭޝޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދީފައިވާ 'އެޕޮއިންޓްމަންޓް ލެޓަރ' ގައި   6.1

 2016އޮކްޓޫބަރު    23ވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރެވިފައި 

މުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޯޝރޫމް  ގާމަ  ގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ، 

ރ. )ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( -/4,000ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓް" ކަމާއި، އެފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
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ގޮ  އެލަވަންސް  ލިވިންގ  ގޮތުގައި  -/3,000ތުގައި  އާއި  އެލަވަންސްގެ  ފުޑް  އާއި،  ރުފިޔާ(  )ތިންހާސް  ރ. 

ރ.  -/500ރ. )ފަންސާސް ރުފިޔާ( އާއި އޮންޓައިމް ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި  -/50މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  

ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަލަށް ވަޒީފާއަށް  ން)ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިބޭކަމަށް ބަޔާ

ގުޅުނުއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ ޯޝރޫމް ސޭލްސް އެސިސްޓެންޓްގެ މަގާމުގައި އެފަރާތަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރަކަމާއި،  

ހުށަހެ މައްސަލަ  މުއްދަތުގައި  ވަޒީފާއަދާކުރި  ލިމިޓެޑުގައި  ޕްރައިވެޓް  ޭޝޑްސް  މަާޤމު  ފޯޓްސަން  ފަރާތުގެ  ޅި 

ބަދަލުވެފައިވާކަން   މަގާމަށް  އެގްޒެކެޓިވްގެ  ސޭލްސް  ޯޝރޫމް  މަާޤމުން  އެސިސްޓެންޓްގެ  ސޭލްސް  ޯޝރޫމް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒިފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެފަރާތުގެ ބަހުން އިނގެން އޮންނަކަމާއި،  

މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  ރޫމް ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުގައި އެފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ޝޯ 

މަހަކު  -/9,500 ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  އާއި  ރުފިޔާ(  ފަސްސަތޭކަ  )ނުވަހާސް  )ދެހާސް  -/2,375ރ.  ރ. 

އަ-/11,875ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ( އާއިއެކު ޖުމުލަ   ހަ ފަސް ސަތޭކަ ހަތްދިށްރ. )އެގާރަހާސް 

ކޮށްފައިނުވާތީ،  ޒްރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މިކަމަށް އިއުތިރާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފޯޓްސަން ޭޝޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ވަޒީފާއަދާކުރި މުއްދަތުގައި އެފަރާތުގެ  

 ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ( އަށް ބަދަލުވެފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  ށްރ. )އެގާރަހާސް އަ-/11,875މުސާރަ 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ    2020ޑިސެންބަރު    14ފޯޓްސެން ޭޝޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން    6.2

 ؛ސިޓީގައި

"we regret to inform you that you have been terminated from the role of showroom executive at 

fortsen shades Pvt Ltd with immediate effect due to disrespectful behavior towards fortsen 

management and gross misconduct as fortsen showroom in the evening of 10th December 2020 

whereby you spoke rudely to zeena Moosa, who is your superior officer and one of the directors 

of fortsen shades." 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
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ަރއުްދ ަމްއސަަލ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނޮކށަްފިއާވަކމިާއ،  ަވޒާީފިއްނ  މިފަަދިއްނ  ަފާރުތެގ  ިވ 

ނަުލިއަކަމށް  ައަފިއާވ ަޣިއުރސޫުލީކ  ްށަވިކުކެރވަިފިއަވީނ، އަެފާރުތްނ ޮކ ޯނޓެިހްއ ިދުނަމކާ  މެަލްއެގ ަސަބުބން 

ބާަޔްނޮކށަްފިއާވިއުރ،   ސީިޓަގިއ  ދަީފިއާވ  ައްނާގ  ަވކުިކިރަކން  ަވޒާީފިއްނ    ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގއަެފާރްތ 

 ؛ގިަޟްއާޔަގިއ  HC-A/77/2013  ަންނަބުރ

ތޭެރަގ  ތަަރހިައގެ  ެއާގޫނުނެގ  ަބލާއުިރ،  ާގޫނަންށ  ަވީޒފާއެާބޭހ  ަވީޒފިާއން    ިއ"...  ނުލިައ  ިދނަުމާކ  ޯނިޓހްެއ  ުމވްައަޒަފުކ،  ހެިމޭނ 

ގޫާނުނެގ   ަވީޒފާއެާބޭހ  ހަމެައަކިނ  ަބޔްާނޮކްށފިައވާ    23ަވިކކެުރޭވނީ  އެމްާއާދގިައ  ާޙަލުތގައި  ަބާޔްނކްޮށފިައާވ   މާއާްދގިައ  ަވނަ 

 ިއނޭގކަމިާއ، ..."      ޮގުތގަެމިތްނަކްނ 

މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ  

ަވަނ ާމއާްދާއ ެއްއޮގތާްވ ޮގުތެގ    23ނު( ެގ  ާގޫނ)ަވޒާީފާއބޭެހ    2/ 2008ުނ ަނނަްބރު  ާގޫނަވިކޮކށަްފިއަވީނ  

 ަމިތްނތޯ ބަަލްނޖޭެހެނަކމްަށ ެދކެެމެވ. 

ަންނ ާގޫނ 6.3 ެގ  ާގޫނ)ަވޒާީފާއބޭެހ    2/ 2008ަބުރ  ުނ  ނަުލިއ    23ުނ(  ިދުނަމކިާއ  "ޯނޓެިހްއ  ާމއާްދ  ަވަނ 

އް  ެތަވިކުކުރްނ" ިމ ާމއާްދގެ ަދުށން ޯނިޓްސ ިދުނެމއް ނެތި ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކެރޭވީނ ދެ ަޝުރ

ަންނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ   HC-A/208/2010އިަދ    HC-A/24/2010ުފރަިހަމެވެގްނަކަމްށ ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

ަހިއޯކުޓްނ    ިއުޖާރީއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަމްއސަަލަތުކަގިއ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ެވްސ  ެއޫނން  އިަދ 

( ަވޒާީފަގިއ  2ެއަކީށެގްނުނުވން އިަދ )   ހާުލުގ( ަމަސްއކުަތެގ ައ1ީކ ) ަތއެ ެދ ަޝުރ  ، ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކާމިއ

ުކެރޭވެނ ކެަމްއަކަމްށ ަވޒާީފ ޭދ ަފާރތްަށ ނެުފުންނަކން    ، ިއުތަރްށ ބެެހްއުޓަމީކ ެއކީަށެގްނވާ ަހަމަތަކްށ ބާަލިއުރ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ަންނަބުރ   6.4 ަހިއޯކުޓެގ  ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ނު  ާގޫނ  ، ަގިޒްއާޔަގިއ   HC-A/208/ 2010ިއްސެވ 

، ަވިކުކުރްނ" ަވަނ ާމއާްދ "ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކިއ ނަުލިއ    23ުނ( ެގ  ާގޫނ)ަވޒާީފއާބެހޭ    2/ 2008ަންނަބުރ  

ދުުލެވިރަކްނ  ައިމ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ޯނިޓްސ ދުިނެމްއ ެނިތ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ިއުޖާރީއ  

(procedural fairnessަމުއޫޟ އިަދ  ) ައ  ީއ(  ( substantive fairnessދުުލެވިރަކްނ 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
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 ، ަލުތަގިއާހ ެނތި ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކެރޭވ  ނިޯޓްސ ިދނެުމްއ  ، ިއުމުކަރްނޖޭެހަކުމަގިއ ަކނަޑއުަޅްއވަާފިއާވަކާމިއާގ

ިއުމުކރެވަިފިއާވުނާވަނަމ ެއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  ާގ   ( procedural fairnessދުުލެވިރަކްނ ) ައިއުޖާރީއ  

 ( ިޑްސިމސްަލ  ައނެްފައރ  ބެެލޭވނީ  ަވިކުކުރން  ގުޮތަގިއަކަމށް  (  unfair dismissalަވިކުކިރ  ެއްއެގ 

 ްނ ަކނޑަައުޅްއވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓ

ަމުއޟީޫޢ   6.5 ަހިއޯކުޓގެ    (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައިއްސެވަބާޔޮކށަްފިއވާ  ުގޭޅގުޮތން  އާ 

 ަގއި:ގިަޒްއާޔ  HC-A/88/2014ަންނަބުރ  

ަވީޒފާ އާަދކާުރ ަތަންށ ގްެއުލްނަތކްެއ ލިބާިދެނކަަމްށ ަވީޒފާދޭ  ުމވްައަޒަފުކ ަވޒާީފގިައ ިއތަުރށް ެބހްެއޓުުމްނ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް ނަުވަތ  

ެއިނންމަުމްށ ާވިސުލވަުމށް    ، އުެމވްައަޒފްެއެގ ަމސްައަކުތެގ ައުހލުާގ ަރނގުަޅ ޫންނކަަމށް ަވީޒފޭާދ ފާަރުތްނ ިނންމުުމގިައ  ، ފާަރުތްނ ަބާލ

ެއަކީށެގްނާވ ހަމައްެއަކ  ެފނުމްެއެގ    ، ަމްށ ާވނެްޖޭހނެކަަމށިާއަވީޒފޭާދ ފާަރުތްނ ަތތީުބުގކިުރ ހަމަައކީ  ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ހަަމ ެފްނނަ 

ަނންބުަރ   ހިައޯކުޓގެ  ިދެވހިރާއޭްޖގެ  ވިަކުނކެުރޭވެނަކން  ަވީޒފިާއްނ  ުމވްައަޒަފކު  ެއަކނި  ަގޒްިއާޔގައި    HC-A/24/2010ަމްއަޗްށ 

 ، ަކނޑަައޅިައ ަބާޔްނޮކްށފިައާވަކން ެއނެގން ޮއްނަނކަމިާއ

"އުެމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގައި    ، ަވަނ މްާއާދ ގެ )ހ( ގެ ަދުށްނ ފިުރހަަމާވނެްޖހޭ ެދަވަނ ޝުަރުޠކަަމްށާވ   23ަވީޒފާއެާބޭހ ާގޫނުނގެ    ، ައިދ

ެބހްެއޓަުމީކ  ަބލާއުިރ  ، ިއުތަރްށ  ހަމަަތަކްށ  ފުރިހަަމާވީނ    ، ެއަކީށެގނާްވ  ެވސް  ުނެފުންނ"  ފާަރަތށް  ވީަޒފޭާދ  ކުރޭެވޭނކަމްެއކަަމްށ 

ަފކު ަވީޒފާގައި ިއތަުރްށ ެބހްެއޓަުމީކ ކެުރޭވނެކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ުނެފުނނު ހަމަައީކެވސް ެއަކީށެގންވާ ހަަމައަކށް  ެއުމވްައަޒ 

 ... " ، ެވެގްނަކން އެމްާއދަާއްށ ެބލުުމްނ ިއނޭގކާަމިއ

"އުެމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގައި    ، ަނ ޝުަރުޠކަަމްށާވ ަވަނ މްާއާދ ގެ )ހ( ގެ ަދުށްނ ފިުރހަަމާވނެްޖހޭ ެދަވ   23ަވީޒފާއެާބޭހ ާގޫނުނގެ    ، ައިދ

ެބހްެއޓަުމީކ  ަބލާއުިރ  ، ިއުތަރްށ  ހަމަަތަކްށ  ފުރިހަަމާވީނ    ، ެއަކީށެގނާްވ  ެވސް  ުނެފުންނ"  ފާަރަތށް  ވީަޒފޭާދ  ކުރޭެވޭނކަމްެއކަަމްށ 

ުނެފުނނު ހަމަައީކެވސް ެއަކީށެގންވާ ހަަމައަކށް    ެއުމވްައަޒަފކު ަވީޒފާގައި ިއތަުރްށ ެބހްެއޓަުމީކ ކެުރޭވނެކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ 

 " ... ، ެވެގްނަކން އެމްާއދަާއްށ ެބލުުމްނ ިއނޭގކާަމިއ

 ިމ ފަަދިއްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 ގެ  10   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:  
 

 

ަވނަ ާމއާްދެގ   23ުނެގ  ާގޫނ ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކނަުލއި ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނަކމަށް ަވޒާީފާއބޭެހ   6.6

ުލޮކށެްދުމން  ީސތްަފ ަލްތަތްއާހ)ހ( ާއިއ )ށ( ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ފަަދ ަސަބެބްއ ޮއްތަކަމށް ބެެލޭވެނ  

ިންނމަާފިއާވ ކުޯޓން  ުސްޕީރްމ  ޯކުޓ  ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ންަނަބރ  އެ     ިއްސާމީއްލ   SC-A/27/2014ގެ 

ޯކަޕޭރަޝްނ  ަމްސޢުޫދ  ަފިއޭންންސ  ިޑވޮެލްޕަމްންޓ  ަހުއިސްނގ  ތް  ައަޝީރ  ަގިޒްއާޔެގ(  ިލިމެޓްޑ   ވ. 

 ؛ަވަނ ުނކާުތަގިއ ަބާޔްނުކރެވަިފިއަވީނ  33އިަދ    32ިނުމުނޮގުތެގ ިރޕުޯޓެގ  

ަވަނ މާއާްދެގ )ހ( ާއިއ )ށ( ގިައ ުބެނފިައވާ    23]ޯނިޓްސނީުދ ުމވްައަޒފުަކ ަވީޒފިާއްނ ަވިކކެުރޭވީނ، ަވީޒފާއެާބޭހ ާގޫނުނެގ               

 ފަަދިއްނ އުަދުލވިެރ ސަބަބްެއ ޮއެވެގްނނެެވ. އުަދލުވިެރ ސަބެަބްއ ޮއްތކަަމްށ ެބލެވީޭނ ެދ ާހަލތްެއގެައވެ. އީެއ: 

(i) ުސޫލކީ އަަމލްެއ ކުުރްނ. ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރ 

(ii)  .ިޚާޔާނެތްއ ެވފިައުވްނ 

ުމވްައަޒަފުކ ނިޯޓްސ ިދނުމްެއެނިތ ވީަޒފިާއްނ    (misconduct)ޮކނެްމޮކނެްމ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމަލކީ   ެއ އަަމލްެއެގ ސަބުަބްނ 

  23ެއެވ. ަވީޒފާއެާބޭހ ާގނުޫނެގ  ވަަނ މްާއާދެގ ަދުށްނ ހުއަްދކާުރ ކަަމަކްށ ުނެވ ިހނގައާިދެނ   23ަވިކކުުރްނ ަވީޒފާއެާބޭހ ާގޫނުނގެ  

ަވީޒފިާއްނ ަވކިކުުރްނ ހުއަްދާވީނ ުމވްައަޒުފކުރި އަަމަލީކ ފުާޅަކނޮްބުޑ   ަވަނ މާއާްދެގ ަދުށން ޯނިޓްސ ިދނުމްެއެނިތ ުމވްައަޒަފކު 

ޯނިޓްސ ިދނުމްެއެނިތ ުމވްައަޒަފުކ ވީަޒފިާއްނ    (gross misconduct)ޣައުިރުސޫލީކ އަަމލްެއ   ކަަމްށ ާވނަމެައވެ. ެއ އަަމލީ 

ދެެމުދގިައ   ފާަރތުގެ  ެދ  އަަމަލކީ  ުމވްައަޒުފކިުރ  ެބލޭެވީނ،  ައލަމްެއކަަމްށ  ޣައުިރުސޫލކީ  ޮބޑު  ފުާޅަކން  ހުއަްދާވފަަދ  ަވިކކުުރން 

ައްސ އަަމލްެއ ކަމްަށ ާވނަމެައެވ. ުމވްައަޒުފގެ ޣައުިރުސޫލކީ ައަމަލީކ  ޮއްނަނނެްޖޭހ ަވީޒާފގެ ގުުޅްނ އްެއޮކށް ކެނޭޑ ިމްނވުަރގެ ސިީރ 

( އެ ކަަމީކ  2( ެދ ފާަރތެުގ ދެމުެދގިައާވ ަވީޒާފގެ ެއއަްބްސވުުމެގ ޖުައހީަރ ޝުަރަތާކ ިޚލުާފކަމްެއ ކަަމްށ ާވނަަމ، ނަުވތަ ) 1) 

ހެިމޭނ ޮއްނެމ މިައަގނުޑ ިސަފކަަމްށާވ ެދ ފާަރުތގެ ދެެމުދގައި    ަވީޒފޭާދ ފާަރތިާއ ުމވްައަޒފިާއ ެދމުެދގިައ ޮއްނަނ ަވީޒާފެގ ގުޅުުމގިައ 

ެއ ުމވްައަޒަފކު ވީަޒފޭާދ  3ޮއްނަނނެްޖޭހ ިއތުބުާރ އިަދ އާަމާންތތިެރަކްނ ގްެއލޭފަަދ ކަމްެއކަަމްށ ާވނަަމ، ނަުވަތ )  ( ެއ ކަަމކީ 

ތެއްގިައ ިޚާލުފ ކަމްެއ ކަަމްށ ާވނަަމ، ެއ އަަމަލީކ  ފާަރަތްށ އާަދކަުރްނެޖޭހ ަވީޒފެާގ ިއްލިތޒުާމަތާކ ައާސީސޮގުތްނ ނަުވަތ ސާީދޮގ 

 ޯނިޓްސ ިދނެުމްއެނިތ ަވީޒފިާއްނ ވިަކކުރަުމްށ ހުއަްދވާެދޭނ ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމލްެއ ކަަމށް ެބެލވާިދނެެއެވ.[  

 ެވެއެވ. ފަާހަގުކެރަކްނ  ާބާރުތްނ ިއިމ  



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 ގެ  11   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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ީނ ަވޒާީފާއބޭެހ  ުކނުްފީނަގިއ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ   .7

މަަލކީ  ައމެަލްއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ ޮކށަްފިއާވތީތާޯއިއ، ެއ  ައަވނަ ާމއާްދަގިއ ބާަޔްނުކރާފަަދ     23ާޤޫނުނެގ  

ަބާޔްނުކެރުވުނ   ަބާޔަގިއްސެވ  ސޫުލީކ  ްނިޟއާްޔަގިއ  ަޣިއުރ  ެދކިޭހނުދ  ުކރާފަަދ  ބަަލްނޖޭެހަކުމަގިއ  ައމެަލްއޯތ 

 ައްނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކަރެމެވ. 

ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއާވަކަމށް ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ     7.1

ޯޝޫރްމަގ  2020ިޑެސނަްބުރ    10ަސބަަބކީ  ަބާޔްނުކރާ  ަފާރުތްނ   ުކނުްފީނެގ  ިހނގަާފިއާވ  ަގިއ  އި 

ކްަސަޓަމަރަކށް   ަހިއިސްއަޔުތްނ  ުމަވްއޒުަފެގ  ިއްސ  ެއްނެމ  ޯޝޫރްމެގ  ހިާދާސައާކުގިޅެގްނ 

ުރ ުރިޅައިއްސ ުނރުުހްނ ާފޅޮުކްށ ޯޝޫރްމެތޭރަގިއ ަހަމުނޖެހްުނ އެުފއިްދިއުރ  ަމަކސަްޓަޖާވބާުދީރވަެފިއުނާވީތާއިއ،  

ުކ ަމަސއަްކްތޮކށަްފިއުނވީާތާއިއ،  ުހްއުޓަވން  ޭބއަދީަބެއަކްނ  ިޑެރްކަޓަރކާ  ބުަހްނ    ންފީުނެގ 

 ުމާއމާަލުތޮކށަްފިއާވީތަކމެަށެވ. 

ަފާރުތްނ   7.2 ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޭބުނމްަށ  ާސިބުތކޮށިްދުނުމެގ  ަކްނަކން  ަބާޔްނުކެރުވުނ  ެފުބުރަވީރ    10ިއްސެވ 

ެފުބުރަވީރ    16ްސ  ެވ. ަނަމެވަގިއ ހުށެަހިޅ ަޖާވބު ފާޯމެއުކ ެއްއެވްސ ިލެޔިކުޔެމްއ ހުށަަހޅަާފިއުނެވެއ  2021

ަގއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިލެޔިކޔްުނަތެކއް ުހށަަހޅަާފިއާވިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރްތޮކށަްފިއވާ    2021

ަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތްުނ ަބާޔނުްކާރ ަޣިއުރ ސޫުލީކ އަމުަލ ތުަހީގުގުކުރަމްށ ުމަވްއޒުަފނެްގ ަބާޔނަްތެކްއ  

 ؛ަނގަާފިއާވިއުރ

ިދން ަކްސަޓަމަރކްަށ މުދަލްެއ މުަދްނ    ުދަމްތިހަޝުތ ަޝނާީފ ަރޝުީދ ދީފިައާވ ަބޔުާނަގިއ، ުކނުްފިނން  ާއިއ 7.2.1

ޯފުރޮކށްދަީފިއާވީތ، ައނުބާރ ަފއާިސ ހުޯދަމްށ ޯޝޫރްމައްށ ައއިސަްފިއާވަކަމާށިއ، ޝީަފުއިކާޔ ުމަވްއޒެަފްއ  

ަމްއސަަލ   ެއަވުގތު  ިދޔަަކަމާށިއ،  ވަާހކަަދްއަކުމން  ޢަބުްދއަެފާރާތ  ޚީަދާޖ  އެެހްނ  هللا ުހށެަހިޅ  ުހރީ 

ަކްސްޓަމަރަކށް ޚުިދމްަތ ޯފުރކޮށިްދުނަމްށަކަމާށިއ، ިއުރކެޮޅްއ ފަހްުނ ރާީހްނާއއި ީޒނާ ޯޝޫރްމައށް ައިއްސ  

ްނ ަޖާވބާުދީރުނެވ ުހރަެފިއ،  ުމށް ުސވުާލުކުރަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ިކބިައްނ ަކްނީވޮގްތ ޮއޅްުނ ފުިލުވަމ



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 ގެ  12   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:  
 

 

ުފުރަސެތްއ ނިުލޭބެނޭޔ"   ަޖވާބިުދުނަމށް  ޝީަފުއައްށ  ބުޭނެމްއެނޭތ ސަަބަބކީ  ަޖާވބިުދުނުމގެ  "ިތުސވަާލްށ 

ެއއް   ީމޓްިނގ  ުގިޅެގްނ  ެއަކާމ  ފުަހްނ  ޮގްސ،  އަެތުންނ  ީޒާނ  ެއަވުގުތ  ުބނަެފިއާވަކަމާށިއ،  މިފަަދިއްނ 

ިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވާމިއ ުގޅޮޭގުތްނާނިއ  ާބްއވަާފިއާވަކަމާށިއ، ެއ މިީޓންގަގ

ެއަކްނަކާމިއ ޒާީނ ާހަމޮކށަްފިއާވަކަމށިާއ،   ުގޭޅޮގުތްނ ުހިރ ަކނޮްބުޑުވްނަތއް  ަޖާވބު  ދަީފިއާވ    ުމާސަރާއ 

ާތއި ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްއ ަކުމޮގސަްފިއުނާވަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއސަަލ

 ިގަނިއުރަތެކްއ ަވނެްދްނ ވަާހކަ ެދްއުކަމށްފުަހ ީމިޓްނގ ންިނމާލަާފިއާވަކަމެށެވ. 

ިމ ަމްއަސާއ ުގިޅެގްނ ީސިނައރ ސްޭލްސ ެއްގެޒެކިޓްވ، ުމަޙްއމުަދ ރާީހްނ ދަީފިއާވ ަބާޔުނަގިއ، ަމްއސަަލ   7.2.2

ާފުޅުކަރުމނާްދީތ ެއަކން ަމްއސަަލ    ައިއްސ ަޝުކާވޮކްށ ުނރުުހްނ  ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ޯޝޫރަމްށ ަކްސަޓަމަރުކ

އެދަިފއާިވަކަމާށިއ،   ައުއަމށް  ޯޝޫރަމށް  ައނާްގ  ެއްގެޒެކިޓްވައށް  ސްޭލްސ  ީސިނައރ  ަފރުާތން  ުހށެަހިޅ 

ޯޝޫރަމްށ   ީވ އަެފާރްތ  ޮއައިއްސ  ފުިލުވުމްނ  ުޅޮގްތ  ަމަސްއަކްތުކަރުމނިްދަޔ  ން  ޯޝޫރްމަގިއ  ަކްސޓަަމުރ 

ިއާޝާރ ުމަވްއޒަަފކްަށ  ިކާޔ  މުދުަލގެ  ޝީަފުއ  ކޭޯޓަޝްނަގިއާވ  ހަދަާފިއާވ  އަެފާރތްުނ  ްތުކުރަމށްފުަހ، 

އަދުަދަވީނ ުނބިއޮކްށަކމާަށިއ، އަެފާރުތްނ ަކްސަޓަމާރ ިދމަާލްށ ހާިސުބ ހަަދްނޭނނޭގޯތ ުބނަެފިއވަާކަމާށިއ،  

ަވުގުތން   ަކްސަޓަމަރށް  އެެހްނަކުމްނ  ބުނަެފިއާވަކާމިއ،  ޭބންުނާވަކަމްށ  ރަިފްންޑ  ަކްސަޓަމުރ 

ްނޑްދަީފިއާވަކަމާށިއ، ީޒާނ ޯޝޫރްމަގިއ ިތިބ ުމަވްއޒުަފްނެގ ާގުތްނ ީވޮގްތ ޮއޅްުނ ފުިލުވަމްށ އުެހުމްނ  ރަިފ

ެނިގ ކަަމާށިއ، ާޝީނާއިއ ޚީަދާޖ ާގތްުނ ީވޮގތް   ޝީަފުއ ުކަޑަވުގުތޮކެޅްއ ޭބުނނާްވަކަމްށ ބެުނ ްބޭރެކއް 

ިހތަްހަމުނޖިެހ ަކްސަޓަމުރ  ުސވުާލުކުރުމްނ  ފުިލުވަމްށ  ައުޑގަަދޮކށް  ޮއުޅްނ  ަހޭޅއަްލާވ  ައިއްސ  ެގްނ 

ޮދގުހުެދުމްނ، ޝީަފުއައްށ ުރްނކުުރޮކްށ ަޖާވބެުދވަިފިއާވަކާމިއ، ކްަސަޓަމަރްށ ިހާސުބުކަރން ެއނގޯޭތ ޝީަފުއ  

ަފާރާތ ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ީޒާނ  ެއއަށްފުަހ  ުބިނަކާމިއ،  ާޝީނ  ުސވުާލުކުރުމްނ    ުސވުާލޮކށަްފިއާވަކަމްށ 

ނީުދ ަޖާވެބްއ  ަލްސވަެފިއާވަކަމާށިއ"،  ެއްއެވްސ  ާމ  ުކަރްނ  "ިތުސވުާލ  ުބނަެފިއަވީނ  ަމްއސަަލ  ުހރަެފިއ 

ިއ  ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ަޝުކާވައަކްށވަެފިއަވީނ އަެފާރަތށް ޯޝޫރްމެގ އެެހްނ ުމަވްއޒުަފްނެގ ިކަބިއން އެހެީތިރަކާމ



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 ގެ  13   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:  
 

 

ެއްއާބރުުލްނ ިލެބްނާވަވަރށް ނިުލުބާމިއ، އަެފާރތްަށ ަވޒާީފެގ ަބޔެާންއ ދަީފިއުނުވާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  

 މްަޝަވާރުކުރަމްށ އުެދުމްނ ެއއްބްަސުވުމެގ  ަފާރްތ ަވޒާީފެގ ެއއަްބްސުވާމިއ ގިުޅެގްނ ާގޫނނީ ަފްނުނގެ މަީހާކ

ިއާވީތަކަމާށއި، އެހްެނަނަމެވްސ ުކނުްފިންނ އެފަަދއްިނ ަވޒާީފެގ  އޮފުީހްނ ޭބަރްށ ުނެގނިްދުއަމްށ ބުނަެފ  ޮކީޕެއްއ

ޭއަގިއ   ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުހއްދަދަީފިއުނަވީނ  ެގނަްދްނ  ޭބރަށް  އޮފުީހްނ  ެއްއަބްސުވްނ 

 ަފިއުނާވީތަކމާަށިއ، އެފާަރްތ ޮސިއުކިރަނަމ ޭއެގ ޮކީޕެއއް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ދެޭނަކަމެށެވ. ްށޮސިއޮކ

ަޝފީއު  7.2.3 އެގްޒެކެޓިވް  ބަޔާނުގައި هللا ސޭލްސް  ދީފައިވާ  ކަސްޓަމަރު  އަލީ  ޯޝރޫމަށް   ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، 

އައިއިރުވެސް ހުރީ ވަރަށް ރުޅިއައިސްފައިކަމަށާއި، ޯޝރޫމަށް އައިސް އެފަރާތް ގަނެފައިވާ މުދަލާ ބެހޭގޮތުން 

  ނެފައިވާ ގަ  ފަހު ކަސްޓަމަރުއްކުމަށްޓޭަޝންއާ ފައިނަލް އިންވޮއިސް ދެއަލީ ކޯهللا ސުވާލުކުރުމުން ޝަފީއު

ދިޔައީ  އިތުރަށް  ކަސްޓަމަރު  އެހެންނަމަވެސް  ބުނެދީފައިވާނެކަމަށާއި،  މިންވަރު  ތަކޭތީގެ 

ރުޅިގަދަވަމުންކަމަށާއި، ކަސްޓަމަރ "ދެން ކަލޭ ތިބުނީ މަށަށް ހިސާބު ހަދަން ނޭނގެޔޭތަ" މިހެން ބުނުމުން 

އި ހަދާލިނަމަ  "ހިސާބު  ރައްދުގައި  މިފަދައިން  އޭގެ  ބްލައިންޑެއްކަން"  އެންމެ  ތިއިނީ  ތީގަ  ނގޭނެ 

ނުވާނެކަމަށް ޝަފީއު  ބުނެގެން  އެފަދައިން  ހައިސިއްޔަތުން  މަންއެއްގެ  هللا ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި، ސޭލްސް 

ކަސްޓަރަ ގަބޫލުކުރާކަމަށާއި،  ޝަފީއު   ށްއަލީ  ދިނުމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށައި، هللا ރިފަންޑް  އަލީ 

ވަގުތުން ވަގުތަށް އެހެންނަމަވެ ބުނެފައިވާތީ، އެފަދައިން  ބޭނުންކަމަށް  ސް ކަސްޓަމަރު އެވަގުތު ރިފަންޑް 

ން އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު ދެވެން ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވާނެ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ ކުންފުނި  ރިފަންޑް

ރިފަންޑް   ވަގުތަށް  ވަގުތުން  ނުވާދެވޭނ  އެފަދައިން  ގަޑިއަށް ތީއުސޫލެއް  މުދާ  ކަސްޓަމަރަށް  ކަމަށާއި، 

ވަގުތަށް  މުދާ  އެފަދައިން  އެހެންނަމަވެސް  ކަސްޓަމަރުކުރިކަމަށާއި،  ަޝކުވާވެސް  އެކަމުގެ  ލިބިފައިނުވާތީ 

هللا ކަސްޓަމަރ ފޯނު ނުނެގުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، އެހާހިސާބުން ފެށިގެން ޝަފީއު ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވަނީ 

އެ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި އެހެން މީހަކު އައިސް    ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  (Ignore)"އިގްނޯރ"    އަލީ ކަސްޓަމަރު

ފަހުން ރީހާން އަދި   ބްލައިންޑް ނަގައިގެން ދިއުމަށް ކަސްޓްމަރގެ ގާތު ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 ގެ  14   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:  
 

 

ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަމަށާއި، ރިފަންޑު  ކަސްޓަމަރަށް  އައިސް  ހިތްހަމަނުޖެހިފައި  هللا ޝަފީއު  ޒީނާ  އަލީ 

ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަވަގުތުކޮޅެއް ދިނުމަށް އެދި އެތަނުން ގޮސްފައިވާނެކަމަށާއި، އެފަރާތް އެނބުރި އައިއިރު  

 ނިމިފައިވާކަމަށެވެ. ވެދު ވީކަމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތާ ޒީނާއާ ދެމެ

ގައި މައްސަލަ   2020ޑިސެންބަރު    10މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުސައިން ޝާފިއު، ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި   7.2.4

ދެކެވިފައިވާކަމަށާއި،   ވާހަކަތައް  ސޮއިކުރުމުގެ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ބައްދަލުކޮށް  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި 

ފަރާތް ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން މަޝްވާރާކުރަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އެދިފައިވާކަމާއި، ހުސައިން ާޝފިއު ދެވަނަ ފަންގިފިލާއިން ތިރިއަށް ފޭބިއިރު ކަސްޓަމަރަކު ހިންހަމަނުޖެހުން  

ީޒާނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ކަމަށާއި،ފައިވާއި، އެފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން ރިފަންޑް ދީށާފާޅުކުރަމުންދިޔަކަމަ

ނުދުީހރަެފިއ    ަފާރާތ ަޖާވެބއް  ެއްއެވސް  ޮގަތކްަށ ުބނަެފިއަވނީ ޝީަފުއެގ  ުސވުާލުކުރުމްނ  ުރްނުކުރ  ަވަރށް 

ަހަމެއަކިނ ަކްސަޓަމުރ ޫދކޮށީްލަކމާަށިއ، ޭއެގ    ެގ ވަާހަކަތއް ައުޑއެހަުމށްފުަހ ަކްސަޓަމުރބެަހްއ ހުޯދެމްއެނތި 

ަރއުްދަގިއ ަކްސަޓަމަރުކ ުރިޅައިއްސ ުހްނަނ ަވުގުތ ިއުތރްަށ ުރިޅައްނަނ ފަަދ ަކެމްއ ުކުރުމެގ ބަދުަލަގިއ  

ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަވަރްށ ިގަނ ަމްއސަަލަތށް  ުބނަެފިއާވަކާމިއ،  ީޒާނ    ަކަމްށ  ަރނަގުޅާވީނ ޫދޮކށުްލްނ

ުހިރަކ ެދޮކަޅށް  ިހތަްހަމުނޖުެހްނަތާކިއުކނުްފްނާޏ  ުހިރ  ުގިޅެގން  ިކެޔުވާމިއ  ެއޮގުތން  ުމާސަރާއިއ    ، ަމާށއި، 

ިއްސ   ޝޫޯރްމެގ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ާފުޅކޮށަްފިއާވަކަމާށއި،  ުނޖެހްުނަތްއ  ިހތަްހަމ  ުހިރ  ުގިޅެގްނ 

ަކަމާށއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަފާރަތަކްށ ހިެދިއުރ އަެފާރަތްށ އެެހްނ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަފާރުތްނ ެއްއާބރުުލްނ ނިުލޭބ

 ަމްއސަލަ  ަފާރަތްށ ަވޒާީފެގ ަބޔެާނއްދަީފިއުނާވީތ ޯޝޫރްމެގ "ްޕަރިއަމީރ ާޓްސްކ" ަތްއ ުކަރްނ ުއނަދޫގަކަމްށ

ފަާހަގޮކށަްފއެިވ ަފާރުތން  ެފްނަވުރ  .  ެއެވުހށެަހިޅ  ަމަސްއަކތެުގ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ  ީމެގިއުތުރްނ 

ެއަކމާ   ވަާހކަަދްއކަާފިއާވަކަމ ަދްށަވުމނާްދީތ  އަެފާރާތ  ަބާޔުނަގއި  ުގިޅެގން  ދަީފިއާވ  ޝިާފުއ  ުޙަސިއްނ  ްށ 

 ފަަހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 ގެ  15   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:  
 

 

ަދ   7.2.5 ުޓ  ރާިގްޑ  ިވްތ  ެލަޓރ  "ޮއީޕިނައްނ  ެގ  ެއްގެޒެކިޓްވ  ސްޭލްސ  ީސިނައރ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ިމ 

ޮއން   ިޑެރކަްޓެރްއ    " ިލުޔުމަގއި، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރާާތ 2020  ޑެިސްނަބުރ   10ިއްނިސެޑްނޓް  ޯބޑް 

ފަަހެރްއެގ ަމިތްނ ުރިޅައއްިސެގްނ ޯބްޑ  )ތިންެއ(    03ިއ، އިަދ ފުަހްނ  ާށުސވުާލުކުރުމްނ ައާޅނާުލ ުހިރަކަމ

ތަީގިއ ަކަމްށ  ިޑެރްކަޓާރ ިދމަާލްށ ހޭަޅއަްލވަާފިއާވަކަމާށިއ، ިމކްަނ ިހނގަާފިއަވނީ އެެހްނ ުމަވްއޒުަފްނެގ ުކިރަމ 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، ީމެގިއުތރްުނ ެއްޗ.ާއުރ އިަދ ެއްޑިމްނ ެއގެްޒެކިޓްވ ުކނުްފްނޏްަށ ިލޔަެފިއާވ ިސީޓަގިއ  

އަމަަލީކ   ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަކަމްށ ަމްއސަަލ  ިމްސޮކްނަޑްކޓްެއ  ަވޒާީފިއްނ    ްގޮރްސ  އަެފރާތް  ަބޔްާނޮކްށ 

 ަވިކުކުރަމްށ ލަފާދަީފިއެވެއެވ.   

ވެ ބަޔާންކުރެވުނު ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޖަވާބު ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ފަހުކަމާއި، މި ބަޔާންތަކުގެ އިސް 7.2.6

ވާހަކަ ނުވަތަ މިފަދަ އިދާރީ ތަހުގީގެއް ކުރެވުނު ކަމަށް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި  

 ؛ވަނަ ނުކުތާގައި 13ފޯމުގެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ނަންގަނެފައިނުވާކަމާއި، މި 

ވަޒީފަދޭފަރާތުން   މައްސަލަތަކުގައި  އެފަދަ  މުވައްޒި".......  އެއްގޮތްވާ  އެ  އުސޫލާ  )ޢާންމު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަކު 

ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް އެ މުވައްޒިފަކަށް ދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭފަރާތުގެ    ގޮތުގެމަތިން( އިތުރު ތަޙްޤީޤްތަކެއްކޮށް، އެކަމާމެދު 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނޫންކަމުގައި"  ލާޒިމުކަމެއް  ކޮންމެހެން  ޤަޟިއްޔާއިން    HC-A/77/2013މައްޗަށް 

 " ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި    2021ފެބުރުވަރީ    16އިވާކަމާއި،  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަ

ފެބުރުވަރީ    10ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ކަމަށް"  އްބަޔާންތަކެ  "ތަޙްީޤަޤށް ނެގުނު

މައްސަލަ  ގައި    2021ފެބުރުވަރީ    16ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއި،    2021

ހުށަހަޅާފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ދިމާނުވާކަން    ރައްދުވި  އިބާރާތް  ސިޓީގައިވާ 

ބަޔާންތަށް ނެގި ގިނަ    ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މީގެއިތުރުން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ސިޓީއާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ

ހާދި މި  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި،  ވަޒީފާއިން  ތާރީހު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ސާއާ 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 ގެ  16   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:  
 

 

އަދި މިފަދަ ތަހުގީގެއް ހިންގިކަމަށް މައްސަލަ    ،ތީވަކިކޮށްފައިވާއިރު އެފަރާތުގެ ބަޔާނެއްވެސް ނަގާފައިނުވާ

 2021ފެބުރުވަރީ    16މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ،

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންތަކަކީ  މުވައްޒަފުންގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

ކަމަށް ވަޒީފާއި ބަޔާންތަކެއް  ނަގާފައިވާ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ތަހުގީގެއް  އިދާރީ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ން 

ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގެ ބާވަތުން މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާ ދިޔަ    އެހެންނަމަވެސް  ބުރަނުވެވެއެވެ.

ހަދިސާ ބެލޭނީ،  ހޯދާ  ފަ  ހިނގި  ގޮތް  ހާޒިރުވެތިބި  އެތަނުގައި  ބަހުންކަމަށްވަގުތު  މި   ވާތީ،ރާތްތަކުގެ 

ބަޔާންތަކަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ަޝރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކަންކަން ސާބިތުކޮށްދީ، ކަންވީގޮތް 

ދިން  ބަޔާން  ބަޔާންތަކުގައި  މި  ގަބޫލުކުރެވޭތީއާއި  ބަޔާންތަކެއްކަމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި 

ސޮ ބަޔާންތަކަށް  ފަރާތްތަކުން  މި  ހަމައެކަނި އިކޮށްފައިވާތީ،  ރިޢާޔަތްކުރެވޭނީ،  ނިންމުމުގައި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޢަމަލުތައް އެފަރާތުން ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި  

 އެކަނި ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

  10ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނާއެކު،   2021މާރިޗު   11ޅި ފަރާތުން  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެ  7.3

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން އެފަރާތުގެ ޝޯރޫމްގައި ހިތްހަމަނުޖެހުން    2020ޑިސެންބަރު  

ފައިވަނީ، ކަސްޓަމަރާއި  ފާޅުކުރި ކަސްޓަމަރުގެ ބަޔާނެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، މިބަޔާނުގައި އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށް

އާ ދެމެދު ހިނގާފައިވާ ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅިގެން އެފަރާތުން ސީނިއަރ މުވައްޒަފަކާ ވާހަކަ ދައްކަން  هللا ޝަފީއު 

ބޭނުންވާކަމަށް ބުނުމުން އެކަން ސީނިއަރ މުވައްޒަފަކަށް ގުޅާ އަންގާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމަށާއި،  

މުދާ   ފަރާތުން ކަސްޓަމަރަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަޝކުވާގައިވެސް  ކުރި  ގުޅިގެން  ލަސްވުމާއި  ޑެލިވަރީކުރުން 

  1ސުވާލުކޮށް އެކަން އިތުރަށް ބަލާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ކަސްޓަމަރުގެ ތިމާގެ މީހަކު އެތަނަށް އައިސް "

އަންގާފައިވަނީވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ބްލައިންޑް" ހިފައިގެން ދާން ކަސްޓަމަރުގާތު އެދުމުން، މަޑުކޮށްލުމަށް  

ކަސްޓަމަރާ   އެފަރާތާ  ޯޝރޫމަށްވަނުމުން  ރީހާން  އެގްޒެކެޓިވް  ސޭލްސް  ސީނިއަރ  ފަރާތުންކަމަށާއި، 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 ގެ  17   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:  
 

 

ތައާރަފްކުރުވާފައިވެސް ވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންކަމަށާއި، މިކަންކަމާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

 ން ނީ ވަރަށް އަވަހަށް ކަމަށާއި، ކަސްޓާމަރާ  ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުޅާފައިވަފިޔަވަޅު އަ

 ށެވެ. މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ކަމަ

ހެކިން   7.4 ދެފަރާތުންވެސް ޝަފަހީ  ފުރުސަތުގައި  ދެވުނު  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކިން  ަޝފަހީ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. ޅާފައިވާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަން ހުށަހަ

ދެފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެއީ، މާލެ. މ.    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެކީގެ ގޮތުގައި   7.4.1

ޢަބްދުއްރަޙީމް   އަރުަޝދު  އަޙްމަދު  ކާޑު  ރޯޒީޔާޑް،  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

އާއި  ( A361101ނަންބަރު: ތިނަދޫ،  ،  )ދިވެހި  ގދ.  ޙަބީބު  އަޙުސަން  މުޙައްމަދު  އައްސޭރިވިލާ، 

 އެވެ. (  A317086ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

މައްސަލައިގެ   .1 އަޑުއެހުމަށް  2މި  ޢަބްދުއްރަޙީމް  ވަނަ  އަރުަޝދު  ހެކިބަސް  ހާ   އަޙްމަދު  ިޟރުކޮށް 

ވަނަ   2020ޑިސެންބަރު    10ހެކިވެރިޔާ ހެކިބަސް އަދާކުރަމުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،    ނަގާފައިވާއިރު،

ދުވަހު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޝޯރޫމްގައި ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް އެފަރާތުން ދެކިފައިވާކަމަށާއި، އެ 

ޓަމަރުގެ އޯޑަރާއި  ހާދިސާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިސް މުވައްޒަފަކަށް ގުޅާފައިވާކަމަށާއި، ކަސް

ހާދިސާގައި   ދިމާވި  ޝޯރޫމްތެރޭގައި  ގުޅާފައިވާކަމަށާއި،  ޓީމަށްވެސް  ޕްރޮޑަކްަޝން  ގުޅިގެން 

ހިތްހަމަނުޖެހުން އިތުރުވެގެން ދިޔައީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސަބަބުން ނޫންކަމަށާއި، އެފަދައިން 

  މަށެވެ.ކަންތައްވެފައިވަނީ ފިރެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ސަބަބުން ކަ

ިޟރުކޮށް ހެކިބަސް ނަގާފައިވާއިރު، ހާ  މުޙައްމަދު އަޙުސަން ޙަބީބުވަނަ އަޑުއެހުމަށް    2މި މައްސަލައިގެ   .2

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،   އަދާކުރަމުން  ހެކިބަސް  ގެ   2020ޑިސެންބަރު    10ހެކިވެރިޔާއަކީ  ހެކިވެރިޔާ 

ދިސާ ދިމާވެގެން ކަސްޓަމަރާ މުއާމަލާތް ކަމަށާއި، އެ ދުވަހު އެ ހާ  ހާދިސާގައި ބަޔާންކުރާ ކަސްޓަމަރު



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 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:  
 

 

ކިޔާ މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި، ކަސްޓަމަރަށް ލަހުން މުދާ ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް هللا ކޮށްފައިވަނީ ަޝފީއު

ބަޔާންކޮށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުން ޕްރޮޑަކްަޝން ޓީމްއަށް ގުޅުމަށް ފަހު އެކަން ސާފުކޮށްފައިވަނީވެސް  

ކަމަށާއި، ހަމަ އެވަގުތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން އޮޅުން ފިލުވާ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ކަސްޓަމަރަށް ދީފައިވާކަމަށާއި، މި ހާދިސާ ދިމާވުމާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަމިއްލައަށް 

ބުނެފައިވާކަމަށާއި މަޑުމައިތިކަމާއެކު  ވަރަށް  ބަލައިދޭނެކަމަށް  ވީގޮތް  ކަން  އިސް ތައާރަފްވެ،  އަދި   ،

ޯޝރޫ އެފަރާތް  ފަހު،  ގުޅުމަށް  އަންނާނެކަމަށް މްމުވައްޒަފަކަށް  ތެރޭގައި  އިރުކޮޅެއް  ކުޑަ  އަށް 

ފަހަރަށްވެސް  ދެވަނަ  ލަސްވުމުން  މުވައްޒަފު  ގުޅި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވާކަމަށާއި، 

ސް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މި ފަދައިން ވާހަކަ  ގުޅާފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެމުވައްޒަފު މިސްކިތުގައި ވާކަމަށްވެ

ބަހެއް ބޭއަދަބީ  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ރުޅިވެރިކަމެއްވެސް  ދެއްކިއިރު  ނުވަތަ  ނުޖެހުމެއް  ހިތްހަމަ   ،

 ފާހަގަކުރެވިފައި ނެތް ކަމަށެވެ. 

)ހަތަރެއް(   4އިރު،  ހުށަހަޅާފައިވާފަރާތެއް  )ހައެއް(    6މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަޝފަހީ ހެކީގެ ގޮތުގައި   7.4.2

އެ   ކަމަށްވާތީ،  އެއްކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށް  ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ތެރެއިން    4ފަރާތް  ފަރާތުގެ   3)ހަތަރެއް( 

އެފަދައިން ދެވުނު  ތުދީފައިވާނެއެވެ.  ސަ)ތިނެއް ފަރާތެއް( ޚިޔާރުކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފުރު

ރަ މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ފުރުސަތުގައި  ސާބިތުކުރުމަށް  އެއްކަމެއް  ފަރާތުން  ހެކިންގެ   )ހަތަރެއް(  4އްދުވި 

ފަރާތެއް    3ތެރެއިން   ފަރާތެއް(  ފަރާތުގެ  ހި)ތިނެއް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  )ފަހެއް(   5ޔާރުކޮށްފައިވާތީ، 

 ިޟރުކުރަން ނިންމާ އެކަން ދެފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ.  ހާހެކިވެރިން  

ރައްދުވި 7.4.3 ތެރެއިން  މައްސަލަ  ހެކިވެރިންގެ  ފަރާތުގެ  ނިންމާފައިވާ ހާ   ނެގުމަށް  ހެކިބަސް  ޟިރުކޮށް 

 ހެކިވެރިންނަކީ، 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 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:  
 

 

ކާޑު ނަންބަރު:   .1 އަންގައިދޭ  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ރީހާން  ކޮކާހިޔަނި، A162664މުޙައްމަދު  ( މ. 

 ؛މާލެ

ހުޅުމާލެ އެޕޯލޯ ޓަވަރ،   ( A341062ާޝނީ ރަީޝދު )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: .2

 ؛މާލެ

 ؛(  ގ. މާލެހިޔާ، މާލA231246ެޢަލީ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  هللا ޝަފީއުއް .3

 ؛މ. މާފަތި، މާލެ  ( A068050ހާރޫން ރަީޝދު )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: .4

ހެޕީރޯޒް، ށ.   ( A068050ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:)ދިވެހި    މުޙައްމަދު ނާފިޢު .5

 ފުނަދޫ. 

ށް ކަމަށްވީނަމަވެސް، މި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ާޝނީ ރަީޝދަށް އަމުރު ރައްދުކުރުމުން ހެކިބަސް މިފަރާތްތަ

ސް ދިނުމަށް އިއުތިރާޒްކުރާ މުޙައްމަދު ރީހާންއަށް އަމުރު ރައްދުކުރުމުން ހެކިބަިޟރުވެފައިނުވާކަމާއި،  ހާދިނުމަށް  

 )ދޭއް( ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނެގިފައިނުވެއެވެ.  2ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި  

)ތިނެއް( ފަރާތް  3)ދޭއް( ވަނަ އަޑުއެހުމަށް ދެން ތިބި  2ގައި ބޭއްވުނު މައްސަލައިގެ  2021އޮގަސްޓު  18 7.4.4

 ؛ރުކޮށް ހެކިބަސް ނެގުނުއިރުޞި ހާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ހެކިވެރިޔާއާއެކު ގާތް   ހެކިބަސް އަދާކުރަމުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،ޢަލީ  هللا ޝަފީއުއް .1

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  )އެކެއް( އަހަރު މަސައްކަތް ކޮށްފައވާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި،    1ގަނޑަކަށް  

  ރާތަކަށް ހުރީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށާއި، ކުރުމުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެތިން މަސްކުރިން ޯޝރޫމްގެ އިސް ފަވަކި

ކަސްޓަ  2020ޑިސެންބަރު    10 ހެކިވެރިޔާ  ހާދިސާގައި  ހިނގި  ރުޅިއައިސްގެން  މަ ގައި  ރަކާ 

ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ދައްކާ  ވާހަކަ  ފަރާތަކާ  އެއްވެސް  ހުރީ  ކަސްޓަމަރު  އެވަގުތު  ޒުވާބުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 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:  
 

 

މައްސަލަ  ދުމަތް ދޭންކަމަށާއި،  ހި ގުތު ހުރީ އެހެން ކަސްޓަމަރަކަށް  ހެޅި ފަރާތް އެ ވަނޫންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަ

އެދިފައިނުވާނެކަމަށާއި،   ހެކިވެރިޔާ  އެހީތެރިކަމަށް  ފަރާތުގެ  ަޝކުވާ    ކަސްޓަމަރުހުށަހެޅި  ގުޅޭގޮތުން  އޯޑަރާ 

ސާފުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެކަން   ކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޕްރޮޑަކްަޝން ޓީމަށް ގުޅާ މައުލޫމާތު

އެއަށްފަހު ޯޝރޫމްއަށް  އި،  ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް އަށް ގުޅާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށާ

ކަމަށާއި،   ދިޔައިން  ދޫކޮށް  އެތަން  އައުމުން  މޫސާ  ޒީނާ  ޑިރެކްޓަރ  ހަފްތާއާ  ކުންފުނީގެ  ދިމާވި  ހާދިސާ  މި 

 ޖެހިގެން އައި ހަފްތާގައި ބަޔާނެއް ނަގައި އެޗް.އާރަށް ދީފައިވާނެކަމަށެވެ. 

އަހަރީ   .2 ހުރީ  ހެކިވަރިޔާ  ހިނގިއިރު  ހާދިސާ  މި  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،  އަދާކުރަމުން  ހެކިބަސް  ރަީޝދު  ހާރޫން 

ވެރިޔާ އެ ވަގުތު ހުރީ  ޗުއްޓީގައި ކަމަށާއި، ޯޝރޫމްގައި ހިނގި އެއްވެސް ކަމެއް ހެކިވެރިޔާ ނުދެކޭކަމަށާއި، ހެކި 

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށާއި، މި ހާދިސާ ހެކިވެރިޔާއަށް އެކި ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

 (Expert witness)  'އެކްސްޕާޓް ވިޓްނަސް'މުޙައްމަދު ނާފިޢު އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   .3

ހެ މިފަރާތް  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،  އަކަށްވާއިރު،  އަދާކުރަމުން  ޖެހޭ  ކިބަސް  ދޭތެރޭގައި  ކަސްޓަމަރުންނާ 

އެކަމެއް އެފަދަ    މައްސަލަތަކުގައި  އިންޖާރޗްކަމަށާއި،  އެތަނެއްގެ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ  ހައްލުކުރުމަށް 

އެންމެ އިސްކަން ދޭންޖެހޭނީ  އި،  ށާހާލަތެއްގައި ކަސްޓަމަރު ހިތްހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަ

ށާއި، މިފަދަ ކަސްޓަމަރުގެ ހައްުޤތަކަށް ކަމަށާއި، އަބަދުވެސް ބަލަންވާނީ ކަސްޓަމަރ "ސެޓިސްފައި" ކުރެވޭތޯ ކަމަ

ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ސޭލްސް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއަކަށް ހައްލު ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ނުވަތަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ  

ހެކިވެރިޔާ    މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ނުވަންވާނެ  ކަމަށެވެ.މެނުވީ އާންމު ގޮތެއްގައި އިސް ފަރާތަކުން    ހާލަތުގައި 

އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އާންމު ގޮތެއްގައި އެފަރާތް މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުރި ތަންތަނުގައި ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި 

ސްއާ ގުޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ  އަދި އެމްޕްލޯއީ ހޭންޑް ބުކް ގައި ކަސްޓަމަރ ސަރވި

ކުންފުނީ އޮންނަކަން  ރައްދުވި  އެއް  ބުކް  ހޭންޑް  އެމްޕްލޯއީ  ނުވަތަ  ބަޔާނެއް  ވަޒީފާގެ  އެފަދަ  ގެ 

ގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހެކިވެރިޔާގެ   2020ޑިސެންބަރު    10އެނގިފައިނުވާކަމަށާއި،  



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 ގެ  21   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:  
 

 

ދިމާވެއްޖެނަމަ ސޭލްސް  ބަހެއް   ހާލަތެއް  މިފަދަ  އްލުނުކުރެވުމުން  ހަރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއަށް  ހޯދާފައިނުވާކަމަށާއި، 

 ނުވަތަ އެހީއަކަށް އެދުމުން މެނުވީ، އިސް ފަރާތަކުން އެކަމާ ހަވާލުވާން ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ. 

ހުށަހެޅި ފަރާތް ހަވާލުވެހުރި ޝޯރޫމަށް  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ  7.5

ޯޝޫރްމެތޭރަގިއ  ަމަކްސަޓ  ނުވާކަމާއި،އައި ކަސްޓަރަކަށް އެފަރާތުން ޖަވާދާރީ ުރ ުރިޅައިއްސ ުނރުުހްނ ާފުޅކޮށް 

ަފާރުތްނ   ރައުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމަސްއކްަތކޮށަްފިއުނާވަކަމްށ  ުހްއުޓަވްނ  ެއަކްނ  އެުފއިްދިއުރ  ަހަމުނޖުެހްނ 

ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަލަށް ިލުޔުމްނ ދަީފިއާވ ަބާޔުނަގާއިއ، ެހްއެގ ޮގުތަގިއ    ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ، ަކްސޓަަމުރ

ާޙިޟުރވެދަީފިއާވ ަބާޔުނަގިއ، އަެކަމްށ ިއްނާކުރކޮށް ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރުާތްނ ަކސަްޓަމާރ ވާހަކަަދްއާކ ަމްއސަަލ  

ަމަސްއަކްތކޮށަްފ ުކނުްފީނެގ ސިީނައރ ސްޭލްސ  ަހއުްލުކުރަމްށ  އުިތުރްނ  ީމެގ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތާއއި،  އާިވަކަމްށ 

ާފުޅުކަރުމނާްދަކން   ުނރުުހން  ަކްސަޓަމރުަކ  ުގޅާ  ަފާރްތަކން  ެއްގެޒިޓްވައށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ  ައްނގަާފިއަވީނ 

ެޒިޓްވ ޯޝޫރްމައްށ ައުއުމން  ީސިނައރ ސްޭލްސ ެއްގެޒިޓްވެގ ބުަހްނ ިއނެގން ޮއްނަނަކާމއި، ީސިނައރ ސްޭލްސ ެއްގ

ަކްސަޓަމުރ ީސިނައރ ސްޭލްސ ެއްގެޒިޓްވައްށ ަތާއރްަފޮކށިްދީނވްެސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތކަަމްށ ަކްސަޓަމރު  

ަފާރުތން    ެހިކަބސްދަީފިއާވީތ،  ުހށެަހިޅ  ިހނިގ    2020ިޑެސނަްބުރ    10ަމްއސަަލ  ޝޫޯރްމަގިއ  ުދވުަހ  ަވނަ 

 ުމަވްއޒުަފެގ ަހިއިސްއަޔުތން ަމްއސަަލ ަހއުްލުކުރަމްށ ަމސްައަކްތޮކށަްފިއާވަކން  ހިާދާސާއުގިޅެގްނ ޯޝޫރްމެގ ިއްސ

 ެހިކބުަހްނ ސިާބުތވަާކަމްށ ުބަރެވޭވަކާމިއ، ަކްސަޓަމުރ  

ފަރާތުން  7.5.1 ރައްދުވި  މައްސަލަ  މުހާތަބުކޮށްފައިވާކަމަށް  ޑިރެކްޓަރަކާ  ކުންފުނީގެ  ބޭއަދަބީބަހުން  އެފަރާތް 

ރައްދުވި ފަރާތުން ބޭއަދަބީ ބަހެއް ބޭނުންކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް،  ހިތްހަމަނުޖެހިގެން    މައްސަލަބުނެފައިވާއިރު،  

ރުންކުރުކޮށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރަކާ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މި އަމަލަކީ ބަޔާންތަކުން އިނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް،  

ގާނޫނުގެ   އެކަށީގެންވާ    23ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޣައިރު ސުލޫކީ އަމަލެއް     ނުރުހުން ފާޅުކުރުމަކީއެފަދައިން  އަމަލެއްތޯބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 ގެ  22   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:  
 

 

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ކަމަށް ބުރަނުވެވޭ މަލުތަކާއި ގުޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ،  އަކަމާއި، މައްސަލަ 

ައަޅިއެގްނ   ިފަޔވަޅްެއ  ިއސާްލީޙ  ަފާރަތށް  ެއަކީށެގްނާވ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުގޅެިގްނ  ވާެދެނ  ެއަކްނަކމާ 

ަކްނަތއަްތެކްއަކަމށް   ަނއްތެާލޭވނެފަަދ  އުިތަރްށ  ަމަކާމިއ،  ބުޫލުކެރޭވ ަގެގއުްލްނަތްއ  ަފރްާތ  ުހށެަހޅި  ްއސަަލ 

ެގއުްލްނަތެކްއ   ޮބެޑތި  ަވޒާީފ އާަދުކރަާތަނށް  ުނވަތަ  ަފާރަތށް  ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ  ަވޒާީފަގިއ ބަަހްއަޓިއެގން 

ޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަވ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ، ުބަރުނެވޭވަކާމިއިލބާިދެނަކަމްށ 

ާމްއ  23 )ށ( ަވަނ  ެދ    ާދެގ  ުބާނ  ެއނެގްނެންތަކަމށް  ަލެތ ާހަލތްުނުކެރ  ާހަގއި  މުެދެވިރެވެގްނަކްނ  ްއ 

  އީ ަމުއޫޟިއުމުކަރްނޖޭެހ  ާގުބަރެވޭވަކާމިއ، އެެހްނަކުމްނ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރުމަގިއ  

 ިއުމޮކށަްފިއުނާވަކަމްށ ެދެކެމެވ. ާގްނ  ދުުލެވިރަކައ

އަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .8 އިޖުރާއީ   (procedural fairness)  ވަކިކުރުމުގައި 

 ގާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަދުލުވެރިކަން .8.1 މައުޫޟއީ  ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން   substantive)  މުވައްޒަފަކު 

fairness)    ްއަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާއީ   (procedural fairness)ގާއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ 

 HC-A/209/2010ގާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަން ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

އިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ  ،ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު 

ރުކޮށް ޒަގާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަ  (procedural fairness)ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  

އިން  ނެތްނަމަވެސް،  ބުރަވެވެން  ލާޒިމުވާކަމުގައި  ނިންމުމަކަށް ސާކަނޑައެޅުން  އަދުލުވެރި  އަދި  ފުވެރި 

އިސްވެބަޔާންކޮށްފަސިވާ އަދުލުވެރިކަން  ލުވުމަށްޓަކައި  އިޖުރާއީ   (procedural fairness)އިވާ 

 . މުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެންރުކުރުން މުހިޒަ ގާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ހުލާސާކޮށްނަމަވެސް ނަ

އަދުލުވެރިކަން މުވައްޒަފަ  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް .8.2 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކު 

އާ ހާލަތްންގާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،  ކުޑަމިނުން މު  އެންމެ  ފަރާތުން  ދޭ  ވަޒީފާ  ކަނޑައެޅޭނީ،  ތަކުގައި 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 ގެ  23   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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 HC-A/208/2010އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 .ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ 

 ތަފުސީލަކާއެކު،   ހުރިހާ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މައުލޫމާތު،  ކަމަކާބެހޭ   ކުރެވޭތުހުމަތު  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ .1

 ؛ދިނުމަށްފަހު ފަރާތުން ދޭ  ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށް އެ

ހު އަދި އެފަދަ ފުރުސަތެއްގައި  ދިނުމަށްފަ  މުވައްޒަފަށް  އެ  ފުރުސަތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ .2

 ؛ގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހުއެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއް

 ؛ތަހުގީގުކުރުމަށްފަހު އިދާރީގޮތުން މައްސަލަ އެ .3

ކަމަށް، އެ ފުރިހަމަވާ  ަޝރުތު  ދެ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  .4

ތަ އެ  ހްގީގަ ކުރެވޭ  ފެނި،  މުވައްޒަފަކު  ކަށް  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު 

 . ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިޖުރާއަތުތައް އަދި   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް 

އަދުލުވެރިކަން  ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަ އިޖުރާއީ  ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް    (procedural fairness)މަ 

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

 ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަ

  ބާަލިއުރ،   ުފރަިހަމޮކށްފިައޭވޯތ  ދުުލެވިރަކްނައ  ިއުޖރީާއ  ުކިރްނ   ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒީފިާއްނ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 8.3

ލޫމާތު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އުމަތުކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ މަހުތު  ަމްއޗްަށ  ަފރުާތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

އޭނާއަށް ދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، އެއިންކަމަކާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުސަތެއް ދީފައިވާކަން 

މަތުކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުތުަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ ަމްއޗްަށ  އަދި  އެނގެން ނެތުމުންނާއި،  

މައްސަލަ  ، ވާކަމަށް ބުރަނުވެވޭތީއް ހިންގާފައިގެގީ ހު އެއްވެސް އިދާރީ ތަތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން  އެފަރާ
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 (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އައިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ  ގާހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

 އިމުކޮށްފައިނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. ގާ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް 

 މައުޫޟއީ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިއާޔަތްކޮށް،  ނުކުތާތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު .9

އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ކަން  އަދުލުވެރި  (procedural fairness)ކަން  އަދުލުވެރިއަދި 

ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ކުރެވިފައިނުވާގާއިމު

ށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ރައްދުވި  ހިލާފަ)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ    2008/2ނެތި އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 (unfair dismissal)ރުމަކީ 'އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް'  ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރި ކު

 މެވެ. އެއްކަމަށް ކަނޑައަޅަ

 ، ސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ާޤޫނީނ ަފުރާވ ެއ ަފާރތްަށ ިލބިިދުނމްަށ ނަަޡުރުކާރިއުރަމްއ .10

ވަަނ މާއާްދެގ )ހ( ގެ ަދުށން ެއަކީށެގނާްވ ަސަބެބއް    29)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ރު  ަންނަބ  ާޤޫނުނ .10.1

އްލަުތާކ ުގޭޅޮގތުން  ަހެއ  ، އުްލަތަކާށިއަހެނިތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ަސަބުބްނ ުމަވްއޒަަފްށ ލޭިބ ާޤޫނީނ  

   ިޟްއާޔަގިއަގ  HC-A/555/2016ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ  

ްއޓަުމްށ  ... އަމުުރނެރުުމގިައ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރައިިބުއަނުލްނ ފަުރތަަމ ަބަލްނާވީނ އުެމވްައަޒަފުކ ަވކިކުރިއުިރ ހިުރ ަވީޒާފގިައ ައުލްނ ެބެހ"

  "... ، ްސ ެއަކީށެގނާްވ ަވީޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއ ުނަވަތ ެއަވީޒފާއާގޭުޅ ުނަވތަ ެއޫންނެވ 

ަވނަ    37ަޤިޟްއާޔެގ    SC-A/12/2018ަކާމިއ، ިދވިެހާރްއޖެޭހ ުސްޕީރްމ ކުޯޓގެ ަންނަބރު  ާބރުާތްނިއިމ  

 ؛ަވަނ ުނކާުތަގިއ  39ަވަނ ުނުކާތާއއި    38ުނުކާތާއިއ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިން އެނގެނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ދެވިދާނެ    29ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  "     

ކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫރަކުރުން ކަމެވެ. މި މާއްދާގައި ބުނާ އަސާސީ  އެންމެ އަސާސީ ޙައްލަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު އަދާ 

ތަ  ޙައްލުގެ މާނައަކީ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއް ނެތްނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމެވެ. ނުވަ 

 ވެ. އެ ނޫންވެސް އޭނައާ އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމެ 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
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( Equitable remedyވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު މުވައްޒަފަކު ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް އެންގުމުގެ އަމުރަކީ އަދާލަތުގެ ޙައްލެއް )     

އެއް ސިފައިގެ އަމުރެކެވެ. އެހެންކަމުން އަދާލަތުގެ    (Specific performance)ކަމުގައިވާ، ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ އަމުރާ  

  ޙައްލެއް ކަމުގައިވާ، ވަކިގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ އަމުރާ އެއް ފަދައިން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހު ޖުމްލައިން ސާފުކޮށް    29ހުރަސް އަޅާ ބައެއް ޙާލަތްތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. އެކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

އެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާއިބް ވަކިކުރި އިރު ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް އަމުރެއް ނެރުމުގެ ކުރިން އެ އަމުރެއް ނެރުމަށް  އެނގެ 

 ހުރަސް އަޅާ ޙާލަތެއްތޯ ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަކީ އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން އޮތް ކަމެއްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. 

ފަދައި     ބަޔާންކުރި  ވަޒީފައަށް  އިސްވެ  ނުވަތަ  އަޅާފާނޭ  ހުރަސް  ރުޖޫއަކުރުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ހުރި  އިރު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ން، 

 ރުޖޫއަކުރުމަކީ އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ބައެއް ޙާލަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

 ؛ޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުންއަނބުރާ އިޢާދ ނުކުރެވޭ މިންވަރަކަށް، ވަޒިފާދޭ ފަރާތާއި މުވައް -38.1

މުއްދަތެއް   -38.2 ދިގު  ވަރަށްވުރެ  އެކަށީގެންވާ  ތާރީޚާދެމެދު  އަމުރުކުރާ  ދިނުމަށް  ވަޒީފާ  ތާރީޚާއި  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން 

 ؛ފާއިތުވެފައިވުން

 ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ކުޑަބޮޑުމިން  -38.3

ޙާލަތު   -38.4 ވިޔަފާރީގެ  ފަރާތުގެ  އައުމުގެ ސަބަބުން  ވަޒީފާދޭ  ބަދަލެއް  ބޮޑު  ވިޔަފާރިއަށް  ނުވަތަ  ގޯސްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން 

 މުވައްޒަފަކު ލެވެން ނެތުން. 

އެވެ.  ހަމަ އެގޮތަށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ޙަލަތްތަކެއް ވެސް އެ މައްސަލައެއްގައި ހުރެދާނެ 

 ތްތަކަކީ: އެފަދަ ބައެއް ޙާލަ 

މުވައްޒަފުކުރި ޣައިރު ސުލޫކީ އަލަމަކީ އެފަދަ ފުރަތަމަ އަމަލުކަމަށްވެފައި، އެ ޙާލަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި   -39.1

 ؛އެ މައްސަލައިގެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޙައްލަކީ އެ މުވައްޒަފަށް އިންޒާރު ދިނުންކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތްތައް 

އްޒަފު ރުޖޫއަ ނުކޮށްފިނަމަ، އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުގެ ހުރި ޙާއްޞަ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން  އެ ވަޒީފާއަށް އެ މުވަ  -39.2

 ؛އެހެން ތަނަކުން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަކީ މުސްތަޙީލުކަމަކަށްވުން 

 އަމަލުތައް ބަލައިގަތުން  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހުރި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަ ނުކޮށްފިނަމަ، އެއީ ވަޒިފާދޭ ފަރާތުގެ އެކަށިގެންނުވާ  -39.3

 " ކަމަށް ދޭހަވާނޭ ޙާލަތްތައް. 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 ގެ  26   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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ިމ ަމްއސާަލަގިއ ަކނިްހނގާފިައާވ ޮގަތށް  ަޔްތކޮށް،  ާއަލްށ ިރޫސަކނަޑައޅްުއވަާފިއާވ ުއމިފަަދިއްނ ަބާޔްނކްޮށ  

ަވޒާީފިއްނ ެއ ަފާރްތ  ބާަލިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ  

ިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ ުބަރެވެވްނ ެނތީަތ،  ާގދުުލެވިރަކްނ  ައދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ  ައ  ީއަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޫޟ

)ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ( އާ    2/ 2008ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ާޤޫނނު ންަނަބުރ  

ަކނަޑއަަޅިއިހ ާޤޫނުނެގ  ލަާފްށަކަމްށ  ވަޒާީފާއބޭެހ  ެގ    29،  )ހ(  ާމއާްދެގ  އި،  ަވަނ ންަނަބަރާށ  1ަވަނ 

ަންނަބުރ    ެގިދވިެހާރްއޭޖ ޯކުޓެގ  ަމްއސަަލ  ަގިޟްއާޔައްށ ިރާއޔްަތުކާރިއުރ،    SC-A/12/2018ުސްޕީރްމ 

ަމ އާަދުކަރުމނިްދޔަ  ަފާރތް  ުރޫޖާގުހށެަހިޅ  ައނުބރާ  އަެފާރތް  ެއްއެވްސ  ުކުރަމްށ  ައަމށް  ފަދަ  ުހަރްސެއޭޅ 

ަމށް  ާގަވިކުކރިިއުރ ެއ ަފާރުތން އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަމަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން  ،  ަސަބެބްއ ެނތީަތ

  ލަތެއްގައި ހާ   އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަަމާށިއ،  ުކުރައަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ައނބާުރ ުރޫޖ

 . ދެކެމެވެ ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ނުބެލުމަށް ފަރާތެއްކަމުގައި ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން

ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގައި    ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  10.2 އަނބުރާ   އެއަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް 

ވައްޒަފަށް ބަދަލުނަގައިދޭން  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން މު  29ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ލަތުގައިހާ ކުރެވޭ  އަރުޖޫ

ފު މުއްސަނދި ކަމެއް ލިބޭ ގޮތަށް އަމުރުކުރުމަކީ ސާމުވައްޒަފަށް ދެވޭ ބަދަލު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭއިން     ،ޖެހޭ ކަމާއި 

މުސާރައާއި  ސާއިން ނޫންކަމަށާއި،  ގޮތެއް  ވަޒީފާއެއް  އިފުވެރި  ތަނެއްގައި  އެހެން  ކަނޑައެޅުމުގައި  ނާޔަތްތައް 

 SC-A/36/2019ޔަތްކުރަންވާނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމަށް ރި

ޔަތްކޮށް  އާވަނަ ނަންބަރަށް ރި  34ތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  އަިޟއްޔާގެ ަޝރީގަވަނަ  

އިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ހަމައެކަނި އުނިކުރެވޭނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފަ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން އޭނާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާދިން ދުވަހާ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

މައް  ވަޒީފ ކަން  ލިބިފައިވާ  އާމްދަނީއެއް  ގޮތަކުން  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  އަދާކޮށްގެން  ރައްދުވި  ސަލަ 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 ގެ  27   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު، މިފަދަ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރު އެކަނި ކަމަ

 ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވިނަމަވެސް،

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއަކީ      ގައި  2020ފެބުރުވަރީ    10ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ  

  ނގޭކަމާއި، މި ސިޓީގައި ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ސިޓީއެއްކަން އެ

ޕްރޮޖެކްޓް   ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރުގެ  އިން ފެށިގެން  2021އޮގަސްޓު    19މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

މުގެ  ގާމާއި، އެ މަ )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންދާކަ   1މުގައި  ގާއޮފިސަރެއްގެ މަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އިންގެން އޮތަތީ،    (  ބާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާރ. )-/12,500އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

ފޯޓްސަން  ،  ދުގައިސަގް ތު ނަފީކުރުމުގެ މަ ސައެއް ލިބުމުގެ ފުރު (unjust enrichment މަންފާ )ގު އްހަފަރާތަށް ނު

ވަޒީފާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރިނަމަ، އެ ފަރާތަށް ޭޝޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  

މައްސަލަ  ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ(ށްރ. )އެގާރަހާސް އަ-/11,875ވާ  ގުއްހަކޮންމެ މަހަކު އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި  

ތާރީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ފެށިގެން  ހުހުށަހެޅި  ނަގައިދިނުމަށް   2021އޮގަސްޓު    18ން  ހަމައަށް  އާ 

 ބުރަވެވޭކަމާއި، 

ކުރުމުގެ ކުރިން އެފަރާތް އަމަށް އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫގާހަމަމިއާއެކު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަ  10.3

ވަކިކުރި  ނުވަތަ  ވަކިވި  ވަޒީފާއިން  އެ  ވަކިކޮށްފިނަމަ،  ނުވަތަ  ވަކިވެއްޖެނަމަ  ވަޒީފާއިން  އާދާކުރަމުންދާ  މިހާރު 

ން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ފޯޓްސަން ޭޝޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސޭލްސް  ހުތާރީ

މަ ރުޖޫގާއެގްޒެކެޓިވްގެ  އަނބުރާ  ފަރާތް  އެ  ލިމިޓެޑްގެ  އަމަށް  ޕްރައިވެޓް  ޭޝޑްސް  ފޯޓްސަން  ހަމައަށް،  ކުރުމާ 

ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ ވަޒީފާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރިނަމަ އެފަރާތަށް ކޮންމެ މަހަކު އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި  

އުނިކުރުމުގެ    މިންވަރެއްފިޔާ( އިން އެއްވެސް  ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުށްރ. )އެގާރަހާސް އަ-/11,875ވާ  ގުއްހަ

 ލިބިގެންނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. ށް ފޯޓްސަން ޭޝޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ މައްސަލަ ރައްދުވި  ގުއްހަ

  



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 ގެ  28   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:  
 

 

 

 ނިންމުން   މައްސަލައިގެ 

ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ދެންފަހެ، ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ބަލާ    މައްސަލަ  މައްސަލަ 

މާލެ،   ޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،އާހެކިބަހަށް ރި   ންގެ ރުކުރެވުނު ހެކިވެރިިޟހާ މައްސަލައިގައި    ،ށާއިމަޖިލީހުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކަ

އިން    2016އޮކްޓޫބަރު    23(  A351791ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ދިވެހި ރައްهللا )ދީޖާ ޢަބްދުޚަވ. ރިއޯ،  

  14  ،ފެށިގެން ފޯޓްސަން ޭޝޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޯޝރޫމް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ هللا ޢަބްދު ޚަދީޖާ  ގައި އެފަރާތް ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    2020ޑިސެންބަރު  

ވަނަ މާއްދާގެ    29ނޫނުގެ  ާޤއިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމެއްނެތި ކަމަށްވާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ    މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަމާއި

އަކީ  هللا އަނބުރާ ރުޖޫއަކުރުމަށާއި، ޙަދީޖާ ޢަބްދުއެފަރާތް  އަދާކުރަމުންދިޔަ މަގާމަށް  هللا ޙަދީޖާ ޢަބްދު)ހ( ގެ ދަށުން  

ވަޒީފާ    އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުއްދަތުން ފެށިގެން  

ނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  އިޖެހޭ އެންމެހާ މުސާރައާއި  ދަކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންއާއަނބުރާ އި

ވަޒީ  29 ދަށުން  ގެ  )ރ(  މާއްދާގެ  އެދި،  ވަނަ  ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލެއް  އަދުލުވެރި  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފާއާބެހޭ 

ރައްދުވާގޮތަށް   ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ޭޝޑްސް  ވަޒީ  2021ޖަނަވަރީ    25ފޯޓްސަން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި  ފާއާބެހޭ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި،

ޢަބްދު އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ކަން  އަދުލުވެރި  މައުޫޟއީ  ވަކިކުރުމުގައިފާއިން  ވަޒީهللا ޚަދީޖާ  އަދި 

ބުރަވެވޭތީގާއިމު  (procedural fairness)ކަން  އަދުލުވެރި ޢަބްދު،  އާއިކުރެވިފައިނުވާކަމަށް  ވަޒީފާއިން  هللا ޚަދީޖާ 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި އާ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ާޤނޫނު(  ށްކަމަށް ހިލާފަ)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަކިކުރި  هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުވަޒީފާއިން  ފޯޓްސަން ޭޝޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޯޝރޫމް އެގްޒެކެޓިވްގެ    މަށް ބުރަވެވޭތީ،ކަ

 ކަނޑައަޅައި،  އެއްކަމަށް (unfair dismissal)ކީ 'އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް' ކުރުމަ



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 ގެ  29   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ޢަބްދު  ަވިކުކުރުމަގިއ  هللا ޚަދީޖާ  ލިމިޓެޑުން  ަވޒާީފިއްނ  ޕްރައިވެޓް  ޭޝޑްސް  ކަން  އަދުލުވެރި  މައުޫޟއީ ފޯޓްސަން 

(substantive fairness)    ީކަން  އަދުލުވެރި އަދި އިޖުރާއ(procedural fairness)   ާޤނޫނު  ،  ށަްފިއުނާވީތިއުމޮކާގ

 هللاޚަދީޖާ ޢަބްދުވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2  ނަންބަރު

މަ  އެފަރާތް  ގާއަދާކުރަމުންދިޔަ  ުރޫޖމަށް  ޢަބްދުުކުރަމާށިއ،  ައައނުބރާ  ަވޒާީފިއން  ާހެއްއެވްސ  އަކީ  هللا ޚަދީޖާ  ެލްއަގިއ 

  ަކނަޑައަޅއި،  ަވިކވަެފިއާވ ަފާރެތްއަކުމަގިއ ުނބުެލަމްށ

ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރެއްގެ    އިން ފެށިގެން  2021އޮގަސްޓު   19 هللا،ޚަދީޖާ ޢަބްދު 

މުގެ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި  ގާ އަދާކުރަމުންދާކަމާއި، އެ މަ)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއް    1މުގައި  ގާމަ

މަންފާ   ގުއްހަނުއަށް   هللاޚަދީޖާ ޢަބްދުނގެން އޮތަތީ،  ލިބޭކަން އެ  (  ބާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާރ. )-/12,500މަހަކު  

(unjust enrichment)  ުފޯޓްސަން ޭޝޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  ދުގައިސަ ގްތު ނަފީކުރުމުގެ މަސައެއް ލިބުމުގެ ފުރ ،

ވާ  ގު އްހަ ހުރިނަމަ، އެ ފަރާތަށް ކޮންމެ މަހަކު އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި   هللاޚަދީޖާ ޢަބްދުވަޒީފާގައި  ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  

ން ފެށިގެން  ހުވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީސ هللاޚަދީޖާ ޢަބްދު  ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ(ށްރ. )އެގާރަހާސް އަ-/11,875

 އާ ހަމައަށް ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،  2021އޮގަސްޓު  18

ޢަބްދު މަ هللاޚަދީޖާ  ރުޖޫގާއަދާކުރަމުންދިޔަ  އަނބުރާ  އެފަރާތް  އާދާކުރަމުންދާ  އަމަށް  މިހާރު  އެފަރާތް  ކުރިން  ކުރުމުގެ 

 هللاޚަދީޖާ އަބްދުން ފެށިގެން  ހުތަ ވަކިކުރި ތާރީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފިނަމަ، އެ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ނުވަ

ކުރުމާ  އަ މަށް އެ ފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫގާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ފޯޓްސަން ޭޝޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަ

ހުރިނަމަ އެފަރާތަށް  هللاޚަދީޖާ ޢަބްދުހަމައަށް، ފޯޓްސަން ޭޝޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ ވަޒީފާގައި  

ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ( އިން އެއްވެސް  ށްރ. )އެގާރަހާސް އަ-/11,875ވާ  ގު އްހަކޮންމެ މަހަކު އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި  

ރައްދުވި  ގު އްހައުނިކުރުމުގެ    މިންވަރެއް ލިމިޓެޑަ  މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް  ޭޝޑްސް  ށް ލިބިގެންނުވާކަމަށް  ފޯޓްސަން 

 ކަނޑައަޅައި، 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ފޯޓްސަން ޝޭޑްސް 
 VTR/2021/18: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللا ޚަދީޖާ ޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

30 ގެ  30   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:  
 

 

( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ތިރީސް)  30އިން ފެށިގެން    (2022  މާރިޗު  08)މިއަދު  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންކަން  

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން    3އެކަން ހަމަޖެހޭތާ    ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު 

ރައްދުވި   މައްޗަށްއެންގުމަށް، މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  ޭޝޑްސް  މައްސަލަ    ފޯޓްސަން  އަންގާ އަމުރުކޮށް، މި 

 ނިންމައިފީމެވެ. 

 1443 ޝަޢުބާން 05

 2022 މާރިޗު 08

 

 މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ މި 

 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 
ގެ މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު   

 

 


