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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/210 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020އޮކްޓޫބަރު  20 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ޑިސެންބަރު  06 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( ނީލޯފަރުގެ / ރ. މާކުރަތު) ރުހިމާ هللا ޢަބްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A069978: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-239/2009 ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރޭަޝން ކުންފުނި)

  

  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ޢަބްދު މާކުރަތު/    ނީލޯފަރުގެ) މާހިރުهللا މިމައްސަލައަކީ  ނަންބަރު:  ރ.  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި   )

A069978)  2011    ްކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭަޝން  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑ(

ވަ    2020ފެބުރުވަރީ    13ގައި "ފޯރމަން" ގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،    (C-239/2009ނަންބަރ:  

ވަނަ   2020އެޕްރީލް    01ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް ހާޒިރު ނުވާކަމަށް ބުނެ، އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް ދިނުމެއްނެތި  

އިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މާހިރު ވަޒީފާهللا ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ޢަބްދު

 



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ލިމިޓެޑަްށ ސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީމޯލްޑިވް
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ޢަބްދު ކަމަށްވާތީ،  ާޤއިމްކުރުމެއްނެތި  ޢަދުލުވެރިކަން  އަނބުރާ  هللا އިޖުރާއީ  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  މާހިރު 

ާޤނޫނުގެ   ށުން  ވަނަ ނަންބަރާއި އެ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަ  03ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    29ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޢަބްދު ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ބާޠިލުކަމަށް  ޗިޓް  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ބަދަލެއް  މާހިރު  هللا ޢަދުލުވެރި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި  

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  މާހިރުގެ ފަރާތުންهللا ގައިދިނުމަށް އެދި ޢަބްދުޢިނާޔަތްތައް ނަ

  ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި 2020އޮކްޓޫބަރު  20

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ ރައުޔު هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން  

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ރ. މާކުރަތު/    ނީލޯފަރުގެ ) މާހިރުهللا ޢަބްދުއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ  މަ .1

މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް(   (A069978ކާޑު ނަންބަރު:   ގޮތުގައި  ގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތް'  'މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

ނަޒަރުކުރާ ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް   ، އިރުވަޒީފާއާބެހޭ 

ން ގޮސްފައިވަނީ  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމު 

( )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ  C-239/2009)ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:   ލިމިޓެޑް

ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި    ،މަޤާމުކަމަށާއި  ( ގ4ެފޯރމަން )ލެވެލް  ގެ   ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(

ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ވަނަ އަހަރު    2011ނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަ

ރުފިޔާ(   ނުވަ ހާސް އަށްސަތޭކަރ. )-/9,800މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު    ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމުގެ

އިން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވާކަމަށް   2020ފެބުރުވަރީ    13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އި،  ލިބެމުންދިޔަކަމަށާ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،ބުނެ  



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ލިމިޓެޑަްށ ސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީމޯލްޑިވް
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ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި،   2020އެޕްރީލް    12ޗިޓް ފޮނުވާފައިވަނީ    ވަނަ ދުވަހުކަމަށް ވީނަމަވެސް  2020އެޕްރީލް    1

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް ދީފައިނުވާކަމަށާއި، 

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

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ިޟރުނުވާކަމަށް ބުނެ  ވަޒީފާއަށް ޙާ

 ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަ .2 އެދިފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅިފަރާތް  މައްސަލަ  އަނބުރާ ލަ  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ވަނަ ނަންބަރާއި އެ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން   03ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    29ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓް ބާޠިލުކަމަށް  

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ  

 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ .3 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ވަޒީފާއާބެހޭ    މައްސަލަ  ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި 

ނަޒަރުކުރުމުން،  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ހާޒިރުނުވާތީ، ކުންފުނީގެ ނަންބަރު: މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވީގޮތެއް ނައަންގާ އޮފީހަށް  

MACL-HR/PLC/2016/012   ެގ ސިޔާސަތު(  އެޅުމާބެހޭ  ފިޔަވަލު  އިދާރީ  ކަންކަމުގައި  )ސުލޫކީ  ސިޔާސަތު 

ގައި   2014ޖޫން    15ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފުވެފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު    18ގެ    2އެނެކްސް  

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަމަށާއި،  15ގެ ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމު

ފެށިގެން    2020ފެބުރުވަރީ    13މިގޮތުން   އޮފީހަށް   2020މާރިޗު    02އިން  ނައަންގާ  ވީގެތެއް  ހަމައަށް  އާއި 

އެއްޗެއް ނާންގައި އޮފީހަށް ނުނުކުމެ ހުރުމާއި،  ހާޒިރުނުވެ ހުރިކަމަށާއި،     7  ވީގޮތެއް ނައަންގާ މެދުނުކެނޑިވަކި 

ހުރުމަކީ  ހުދުވަ)ހަތެއް(   ނުނިކުމެ  ވަޒީފާއިން   އޮފީހަށް  ގޮތުން  ސިޔާސަތުގައިވާ  އެޅުމާބެހޭ  ފިޔަވަޅު  އިދާރީ 

ވަކިކުރެވިދާނެކަމެއް ކަމަށާއި، މުވައްޒަފަކަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެވޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭގޮތް 

އޮޕަރޭޓިން ސްޓޭންޑަރޑް  އެޗް.އާރު  ޕްރޮސީޖަކުންފުނީގެ  ގައި   /ރގ  އެސް.އޯ.ޕީ  ދިނުމާބެހޭ  ޗުއްޓީ 
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ސާފުކޮށްބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ އެސް.އޯ.ޕީ އާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، 

ފެބުރުވަރީ   29އަށް ނޯޕޭލީވް އެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި    2020އެޕްރީލް    10އިން    2020ފެބުރުވަރީ    12

ގައި ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާއިރު،   2020މާރިޗު    02އި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ލިޔެ ފޮނުވި ސިޓީ  ގަ  2020

އެސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކީ ކުންފުނީގެ ނޯޕޭލީވްދޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ، ނޯޕޭލީވް ހަމަޖައްސައި ދެވެން ނެތްކަން  

 އްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ހާޒިރުވެފައިނުވާކަމަށާއި،މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ގުޅާ އެންގުމުންވެސް މަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާކަން އެފަރާތަށް އެންގުމަށާއި އެކަމުގެ ލިޔުމާއި ޙަވާލުވުމަށް އޮފީހަށް  

 02ބު ދީފައިނުވާތީ،  މާހިރުގެ ފޯނަށް ގުޅުމުން ޖަވާهللا ގައި ޢަބްދު   2020އޭޕްރީލް    01ހާޒިރުވާން އެންގުމަށްޓަކައި،  

މައްސަލަ  މާހިރަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާކަން އަންގާފައިވާކަމަށް  هللا ގައި ވައިބަރ އިން ޢަބްދު  2020އެޕްރީލް  

 ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނާއި  ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ .4

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ކަމަށް  އެއްގޮތަށް  ޕޮލިސީތަކާ  ކުންފުނީގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  މައްސަލަ 

ފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ށް އަލުން ވަޒީފާ ދޭންޖެހޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި  ފަރާތަ

  ހަގަކުރެވެއެވެ.ފާަކނަޑައަޅއިިދުނަމްށަކން  ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމަށް 

ވި ފަރާތަށް ރައްދު  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  މި .5

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ނީ ހަމައެކަނި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންކަން ދިނުމުން، ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވަފުރުަޞތު  

ދިން   ހުށަހަޅަން  ހެކި  ހުށަހަޅާފައިވަނީ، ޝަފަހީ  ހެކި  ފަރާތުން ޝަފަހީ  އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލަ ރައްދުވި 

އްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކި ބަލައިނުގަންނަން  މުއްދަތުގެ ފަހުން ކަމަށްވާތީ، މި މަ

 ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. 

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

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

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



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ލިމިޓެޑަްށ ސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީމޯލްޑިވް
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ވަނަ    27ންމާއެއް ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒި

ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    މާހިރުهللا ޢަބްދު  ،މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ލިމިޓެޑްގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ުހަށ .7 ަވިކޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ  ޢަދުުލެވިރ   ، ެހޭޅ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  އަެކީށގްެނާވ  ުނަވަތ  ެއއީ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

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

 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

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

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވމުގެ   ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމ

ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިންނުމަމކަށް    ، ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރމްަށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

  ިދވިެހާރްއޭޖެގ   ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރނަްކްނ

ެއ  ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  ެދްނެނުވނު  ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  އެެހން   ަހިއޯކުޓްނ  ިމާބވުަތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަފިއަސާލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން   .8

 procedural)އިަދ ިއުޖާރއީ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ އަދުުލެވިރަކްނ  ަވ

fairness)    ިާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވތޯ ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެއޮގުތން، މި ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނނާއ

ްނަތކާަށިއ، ަމއްސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރތްުނ ެދްއިކ ވަާހަކތަަކށް  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ހުށެަހިޅ ިލެޔިކުޔ 

 ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ ައްނަނިނވި ަކނަްކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 
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ހުށަހަޅާފައިވާ .  8.1 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ކޮމްޕެނީ    ،މައްސަލަ  އެއަރޕޯޓްސް  ނަންބަރު:  މޯލްޑިވްސް  ލިމިޓެޑްގެ 

(T)HR/2020/43 (01  ްޓަރމިނޭަޝން ސްލިޕް' އަށް ބަލާއިރ2020ު  އެޕްރީލ' )  ،ާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރ

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން    2020  އެޕްރީލް  01އިން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ،    2020ފެބުރުވަރީ    13

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން

ަފާރތީަކ،  .  8.2 ުހށެަހޅި  ޮކްމެޕީނަގއ   2011ަމްއސަަލ  ެއައރޕޯޓްްސ  މްޯލިޑްވްސ  ފިެށެގން  އަަހުރްނ  ަވޒީފާ   ަވނަ 

ަވިކުކީރ   ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރެތްއަކާމިއ،    2020އްޭޕރްީލ    01އާަދުކަރުމްނޮގސަްފިއާވ 

އިަދ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ފާަރަތށް ަވޒާީފިއްނ    ، ުޓަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމވްެސަގިއަކަމްށ ަވޒާީފިއން ަވިކުކރި ިޗ

ޮފުނވަާފިއަވީނ   ިޗޓް  ހުށެަހިޅ  2020ޭއްޕރްީލ    12ަވިކުކިރަކުމެގ  ަމްއސަަލ  ކްަނ  ަފާރުތން    ަގިއ 

ިޗޓު    ، ފަާހަގޮކށަްފިއީވަނަމެވްސ ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ަކމްަށ މްައސަަލ ަރއުްދިވ    2020ޭއްޕރްީލ    02ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ަވއަިބރ މުެދެވިރޮކްށ ޮފުނިވ ާތީރަޚކީ  

ަވިއބަރ މުެދެވިރޮކށް  އުެދވުަހ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހ   ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކްށ ިޅ ަފާރަތށް 

ޯފާމެއކު   ުހށަަހާޅ  ަޖާވބު  ަމްއސަަލިއެގ  ަރއުްދވަިފާރުތްނ  ަމްއސަަލ  ޮފުނވަާފިއާވަކްނ  ޗްިޓ'  'ާޓރިމޭނަޝްނ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް    ، ެގ ޮގުތަގިއ ހުށަަހޅަާފިއާވ ަވިއަބރ ްސްކީރްނ ޮޝްޓ ިއްނ ުބަރެވޭވީތ  6ޮޑިކުއަމްންޓ  

ަގިއަކމްަށ ުބރެަވެވެއެވ.  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފއިން    2020ޭއްޕރްީލ    02ެރވަިފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކ

ިއން ެފިށެގން    2020ެފުބުރައރީ    13ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ    ، ަވިކުކިރ ިޗުޓަގިއ 

 ެއނެގއެެވ. ަވޒާީފައްށ ާހިޒުރވަެފިއުނާވީތަކމްަށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވިފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް  .8.3

ހާޒިރުނުވާކަމަށް ބުނާ ދުވަސްތަކަކީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ކުންފުނީގެ ސެކްަޝން ހެޑް ނޯޕޭލީވް ލިބޭނެކަމަށް ބުނި  

ދުވަސްތަ ހާޒިރުނުވެހުރި  ބަރޯސާވެގެން  މަސައްކަތަށް ބަހަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކެއްކަމަށާއި، 

ސިޓީއަކުން   ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތަފްސީލް  ސަބަބުގެ  އުޅޭ  ދިމާވެގެން  ނުނިކުމެވެގެން 

ޖަވާބު   އެސިޓީގެ  އެދިފައިވާނެކަމަށާއި،  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  ނޯޕޭލީވް  އެސިޓީގައި  ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށާއި، 

އްދުވި ފަރާތުން ލިޔުމުން ދީފައިނުވިނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ  މައްސަލަ ރަ
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ސެކްަޝންގެ ހެޑްގެ ފަރާތުން ނޯޕޭލީވް ހަމަޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަީޤންކަން އަނގަބަހުން ދީފައިވާކަމަށެވެ. މިކަންކަމުގެ  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވާތީކަމަށް  އިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ

ގުޅިގެން   މިކަމާ  އޭނާއާމެދު  ފިޔަވަޅެއް  އެއްވެސް  އިތުރު  ހަމައަށް  ވަކިކުރުމާއި  ވަޒީފާއިން  ބުނެ 

އަޅާފައިނުވާކަމަށާއި، ނޯޕޭލީވް ހަމަޖެހުނީކަމަށް އުއްމީދު ކޮށްގެން ހުރީ ސެކްަޝނު ހެޑްގެ ބަހަށް ބަރޯސާވެގެން  

މަށާއި ޗުއްޓީގައި ހުރި ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސެކްަޝނުންވެސް، އެކި ކަންކަމުގައި ގުޅަމުން  ކަ

އެއްވެސް   މިއިން  ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ަޝކުވާއެއް  އެއްވެސް  ގުޅިގެން  ނުވުމާ  ހާޒިރު  ވަޒީފާއަށް  ދިޔައިރު، 

ނުވަތަ ކަމަށް  ނެތް  ހަމަޖެހެން  ނޯޕޭލީވް  ގޮތަކުން    އިރެއްގައި،  އެއްވެސް  ކެންސަލްކޮށްފައިވާކަމަށް  ލީވް  އެ 

 އަންގާފައިނުވާކަމަށެވެ. 

ކުންފުނިން     ފަރާތުގެފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ނޯޕޭލީވް ދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވިއިތުރަށް  ފަރާތުން    ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 8.4

އިންތިޚާބުތަކުގައި   ހިންގޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގޮތްކަމަށާއި،  އައިސްފައިވާ  އަމަލުކުރަމުން  ކުރިންވެސް  މީގެ 

ރައްޔި ކޮންމެ  އަސާސީގެ  ކުރިމަތިލުމަކީ  ާޤނޫނު  އަސާސީ    26ތަކަށްވެސް  ކަށަވަރުކޮށްދޭ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ދަކުރުމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ  ޙައްެޤއްކަމަށާއި، މިގޮތުން އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާ

ކެންޑިޓޭޓަކަށްވާ ހިސާބުން މުސާރަ ނުހިނގާ ގޮތަށް ވަޒީފާއިން ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ  

ގޮތެއްގައި  ޢާންމު  މުވައްޒަފުންނަށް  އެތަންތަނުގެ  ކުންފުނިތަކުގައި  ސަރުކާރު    މުވައްޒަފުންނަށާއި 

ރައްދުވި މައްސަލަ  މިއީ  ޗުއްޓީއެއްކަމަށާއި،  ގެންދާ  ޢަމަލުކުރަމުން    ހަމަޖައްސައިދެމުން  ކުންފުނިންވެސް 

ހަމައެހެންމެ،  މިހާތަނަށް ގޮސްފައިވާ އުސޫލުކަމަށެވެ. ހުށަހެ  އަދި  ކައުންސިލް  ޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން ލޯކަލް 

އިރު، އޭނާއަށް ާޤނޫނުން ލިބިދޭ އެހެނިހެން ޗުއްޓީތައް  އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވުނު 

އިންތިޚާބުގެ  ދަށުން  އުސޫލުގެ  ބުނެވިދިޔަ  އަންނަ  ޢަމަލުކުރަމުން  ކުންފުނީގައި  ހަމަވެފައިވާތީ، 

މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުހިނގާ ގޮތަށް ނޯ ޕޭ ލީވްއެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާކަމަށާއި، އަދި މައްސަލަ  

ފަރާތް މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ސެކްަޝންގެ ހެޑްގެ ފަރާތުން ނޯޕޭ ލީވް ހަމަޖެހޭނެކަމުގެ ޔަީޤންކަން  ޅި ހުށަހެ

ފަރާތުން މިގޮތުގެ މަތިން ޗުއްޓީ ހަމަޖެހުނުކަމަށް ބަލައިގެން   ޅި އަނގަބަހުން ދީފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެ



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ލިމިޓެޑަްށ ސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީމޯލްޑިވް
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ވަޒީ އޭނާ  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  ދިއުމުގެ  ކުންފުނީގެ  ޗުއްޓީއަށް  ާޤނުނާއި،  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރުމަކީ،  ފާއިން 

 އެކަށާއެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފު އަދި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. 

ހުށަހެޅި މަ .8.5 ގޮތުގައި    އްސަލަ  ހެކީގެ  ކިތާބީ  ގައި    2021ސެޕްޓެމްބަރ    06ޑޮކިއުމަންޓްއެއް    3ފަރާތުން 

ވަނަ ޑޮކިއުމަންޓްއަކީ ގަވާއިދު ނަންބަރ:   1ހަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި ، އެ ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ހުށަ

އާރކައިވް    2020އޭޕްރީލް    20ވަނަ ޑޮކިއުމަންޓްއަކީ    2ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުކަމާއި،  

ސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުންގެ އެމް.ވީ ގައި ޕަބްލިްޝ ކޮށްފައިވާ އާރޓިކަލް "ކައުން 

ގައި މިހާރު ނޫހުގައި    2020އޭޕްރީލް    21ވަނަ ޑޮކިއުމަންޓްއަކީ    3ސަސްޕެންަޝން އުވާލައިފި" ކަމާއި،  

ޕަބްލިްޝ ކޮށްފައިވާ އާރޓިކަލް "އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ސިވިލް ސާވެންޓުންގެ ސަސްޕެންަޝންގެ މައްސަލަ  

 އެވެ. ން އޮވެ ޓަށް" ކަން އެނގެހައިކޯ

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ    03މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ޑޮކިއުމަންޓް    .8.6

ސުލޫކީ ކަންކަމުގައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު  "   MACL-HR/PLC/2016/012ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޕޮލިސީ ނަންބަރު:  

 ، ވަނަ މާއްދާގައި 8.1އެޅުމާބެހޭ ސިޔާސަތު" ގެ 

  23ގައިވާ ޢަމަލެއް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ހިންގައިފިނަމަ، ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ    2"މި ސިޔާސަތުގެ އެނެކްސް  

ބެހެއްޓުމަކީ   ވަޒީފާގައި  އޭނާ  އެކަށީގެންނުވުމާއެކު،  އަޚްލާޤު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  ޙަވާލާދީ،  މާއްދާއާ  ވަނަ 

ންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު ކުރެވޭނެކަމެއްކަން ކުންފުންޏަށް ނުފެންނަނަމަ، ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަކާ ނުލައި އެ މުވައްޒަފަކު  އެކަށީގެ

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ." 

ރައްދުވި މައްސަލަ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ޢިބާރާތުން  ސުލޫކީ  " ފަރާތުގެ    މި 

ވަނަ ނަންބަރުގައި، މެދުނުކެނޑި    18ގެ    2ކަންކަމުގައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ސިޔާސަތު" ގެ އެނެކްސް  

ވަކިކުރެވިދާނެ    07 )ބަންދު ދުވަސްތައް ނުލައި( އޮފީހަށް ނުނިކުމެ ހުރުމަކީ ވަޒީފާއިން  )ހަތެއް( ދުވަހު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަމެއްކަމަށް 
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ޢަދުލުވެރިކަން   .9 މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (substantive fairness)މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަކިކުރުމު މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާދޭފަރާތުން  މައުޫޟޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ   substantive)ގައި 

fairness) ީ؛ ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ 

ަވޒާީފިއން   .1 ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ިޚޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ 

 ؛ ކްަށުވުމެގ ިއުތރްުނަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބ

 އިަދ؛ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ދަށްުނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ .2

ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދުށން ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައކީ   .3

 ؛ަހަމައަކށް ާވަނަމކްަނ  ެއަކީށެގްނާވ

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

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ނަންބަރު   .9.1 ހިމެނޭ    2008/2ާޤނޫނު  ތެރޭގައި  ތަރަހައިގެ  ާޤނޫނުގެ  އެ  ބަލާއިރު،  އަށް  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާގައި    23ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި    21  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތަކެއް އެ ާޤނޫނުގެ

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  އެގޮތުން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ގައި   21ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ، 

ރަނގަޅުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު ވެސް އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤާއި  ]މުވައްޒަފުގެ  މަސައްކަތުގެ ޤާބިލުކަން ނުވަތަ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު  

ގެންމެނުވީ، ވަޒީފާ  ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިންގުމާ ގުޅިފައިވާ އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ލައި 

 ފާއިން ވަކިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.[ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ވަޒީ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ޢިބާރާތުންނެވެ.  މަސައްކަތުގެ    21މި  މުވައްޒަފެއްގެ  ގޮތުން،  ފަރުމާކުރެވިފައިވާ  މާއްދާ  ވަނަ 

ރެވޭނީ  ާޤބިލުކަން ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ބަލައި އެ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކު 

 ދެ ަޝރުޠެއް ފުރިހަމަވެގެންކަމާއި، އެއީ:
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 އަދި ؛ އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން .1

 އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުން ވެސް އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ހިންގުމާ  .2

 ގުޅިފައިވާ އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުންކަން

  21ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    HC-A/134/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ    22ނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތުތަކުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒިފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެ ާޤ

ާޤނޫނުގެ   އެ  ނުވަތަ  ނޯޓިސް،  މުއްދަ  25ގޮތުގެމަތިން  ނޯޓިސް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މުވައްޒަފަށް ދަވަނަ  ފައިސާ  ށްވާ 

 ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. 

ޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  )ވަ  2008/2ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު   .9.2

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،    23ގެ  

އޭނާ    ، ވުމާއެކު]ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން ނު 

 ގައެވެ.[ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކު 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  23އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި  ]މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  

 ޙާލަތުތަކުގައެވެ. 

 ؛ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން  (1)

 ތެއް ވެފައިވުން.[ ޚިޔާނާ  (2)

މި ޢިބާރާތުންނެވެ. އަދި ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

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

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  އެ  ނިންމާފައިވާ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   SC-A/27/2014ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން 

ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް( ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް    )އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު

 ، ވިފައިވަނީވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެ 33އަދި  32ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ލިމިޓެޑަްށ ސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީމޯލްޑިވް
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އަދުލުވެރި  ]ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން  

 ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ ދެ ހާޅަތެއްގައެވެ. އެއީ: 

(i)  ުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުން. ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުނ 

އެ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ    (misconduct)ކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް    23ޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. ވަ   23ޤާނޫނުގެ  

 (gross misconduct)ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާނީ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  

އިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް  ކަމަށް ވާނަމައެވެ. އެ އަމަލީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ

ލެއް ކަމަށް  ބެލެވޭނީ، މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންވަރުގެ ސީރިއަސް އަމަ 

( ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް  1ވާނަމައެވެ. މުވައްޒަފުގެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ ) 

( އެ ކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އޮންމެ މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ  2ވާނަމަ، ނުވަތަ ) 

( އެ ކަމަކީ އެ މުވައްޒަފަކު  3ޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ) ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަން

މަލަކީ ނޯޓިސް  ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ އަ

  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ.[  ދިނުމެއްނެތި 

 މި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

ކޮމްޕެނީ   .9.3 އެއަރޕޯޓްސް  ނަންބަރު:  މޯލްޑިވްސް  (  2020  އެޕްރީލް  01) HR/2020/43(T)ލިމިޓެޑްގެ 

އިން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް   2020ފެބުރުވަރީ    13ތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ،  'ޓަރމިނޭަޝން ސްލިޕް' އަށް ބަލާއިރު

ވަޒީފާއިން    2020  އެޕްރީލް  01ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ،   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަނަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުހށެަހޅޭ  ަވޒާީފއިރު،  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް  ަވކޮިކްށެގން  ަވޒާީފިއން  ްޓރިައިބުއނުަލްނ  ާއބޭެހ 

ިޗުޓަގއި    / ިލުޔމަުގިއ  ައްނާގ  ަވިކުކިރަކްނ  ަވޒާީފއްިނ  ަހަމެއަކިނ  ޖޭެހީނ  ިންނމްަނ  ޮގެތްއ  ަމްއސަަލެއްއަގިއ 

ަންނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ރާިޢަޔްތޮކްށަކމްަށ  ަސަބބަުތކަށް   HC-A/280/2012ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ 

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ   ،ަޤިޟްއާޔިއްނ ަކނަޑައޅަާފިއާވީތ

ގެ ނީ ލިމިޓެޑްމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ   ،ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ލިމިޓެޑަްށ ސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީމޯލްޑިވް
VTR/2020/210  މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހެޅި މައްސަލަހުަށ ރުހިމާهللا ދުޢަބް

                   

20 ގެ  12    ޞަފްޙާ                             
 

| ގ. ފަތުރުެވހި | ބުރުޒުމަުގ | މާލެ | ދިެވހިރާއްޖެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް    
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701 :ްފޯނ   | Fax: 3308774 :ްފެކްސ  | Website: www.employmenttribunal.gov.mv :ްވެބްސައިޓ  

 

ގައި    (  2020  އެޕްރީލް   01) HR/2020/43(T)ނަންބަރު:  ނަންބަރު:   ސްލިޕް'  'ޓަރމިނޭަޝން 

އިން ފެށިގެން ވަކި އެއްޗެއް ނާންގައި   2020ރީ  ވަ ރުފެބު  13ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް  

 ވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. ނުވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވެފައި

ާޤޫނުނެގ   .9.4 ަޝުރެތއް  ަވަނ    23ަވޒާީފާއބޭެހ  ެދ  ަވިކުކެރޭވނީ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވއްޒަަފުކ  ދުަށްނ،  ާމއާްދެގ 

ުފރަިހަމެވެގްނަކާމިއ، ެއީއ ެއ ުމަވްއޒެަފްއެގ ަމަސްއަކުތެގ ައޚާުލުޤ ެއަކީށެގްނ ުނުވާމިއެއުކ ެއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފަގިއ  

ބާަލިއުރ ަހަމަތކަށް  ެއކީަށެގްނާވ  ބެެހއުްޓަމީކ،  ނެުފުނުމްނކަން  ުކެރޭވެނަކެމްއަކ  ، ިއުތަރށް  ަފާރތްަށ  ަވޒީފާދޭ  ަމްށ 

ެއނޭގަކާމިއ، ެއޮގތްުނ ުމަވްއޒަފްެއެގ ަމަސްއަކުތެގ އަޚާްލުޤ ެއކީަށެގްނުނާވަކަމށް ބެެލޭވނީ ެއ މަުވްއޒެަފްއ ިއުތަރށް  

ުނުމން  ަވޒާީފަގިއ ބެެހްއުޓުމްނ ަވޒީފާދޭ ަފާރަތށް ުނަވތަ ަވޒާީފ އާަދކާުރ ަތންަށ ެގއުްލްނތެަކްއ ިލބިދެާނަކަމްށ ެފ

 ެވެއެވ.  ބުެލުމން ެއނެގްނ ޮއުނަވަތ ިޚާޔނެާތްއވަެފިއުވުމްނަކން ިމ ާމއާްދެގ )ށ( ައްށ 

ބަލާއިރު،   .9.5 ގޮތަށް  ހިނގާފައިވާ  ކަން  މައްސަލައިގައި  ރައްދުވިމި  މައްސަލަ    މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން 

  13ގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު،     2020މާރިޗު    31އިން ފެށިގެން    2020ފެބުރުވަރީ    10  ގެފަރާތު  ހުށަހެޅި

އޮފީހަށް  ދުވަހު    40ހާޒިރުވާންޖެހޭ    އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  2020  ޗުމާރި  31އިން    2020ފެބުރުވަރީ  

 ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.ރުވެފައިނުވާހާޒި

ހާޒިރުނުވަނީ   .9.6 އޮފީހަށް  ހުށަހެޅިފަރާތުން  ދު   2020ފެބްރުއަރީ    29މައްސަލަ  ކައުންސިލް  ވަނަ  ލޯކަލް  ވަހު 

  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާތީ ނޯޕޭ ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވުމާއެކު އެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެހޭނެކަމުގެ ޔަީޤންކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

މައްސަލަ   ހެޑް  ސެކްަޝންގެ  އަނގަބަހުން  ބުނިނަމަވެސް،  ދިނުމުންކަމަށް  ހެޑް  ސެކްަޝންގެ  ފަރާތުގެ 

ދިންކަމަށް ކުންފުނީގެ    ހުށަހެޅިފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިންކާރުކުރާތީއާއި،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އެޗް.އާރު ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ )އެސްއޯޕީ( ގައި އިންތިޚާބުތަކަށް ނޯޕޭލީވް ދިނުމުގެ ސިޔާސަތެއް  

 ޕޭއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްނޯ،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކުންފުނިން ގެންގުޅޭކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަކި   ގެ ކުރިންވެސް  2020ފެބުރުވަރީ    29  ތާރީޚުކަމުގައިވާ  އެދުނުކަމަށް ބުނާ

ނާންގާ   ޖުމްލަ    2020ފެބްރުއަރީ    13އެއްޗެއް  ފެށިގެން  ދުވަހު     14އިން   ވަޒީފާއަށް )ސާދަ( 



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ލިމިޓެޑަްށ ސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީމޯލްޑިވް
VTR/2020/210  މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހެޅި މައްސަލަހުަށ ރުހިމާهللا ދުޢަބް

                   

20 ގެ  13    ޞަފްޙާ                             
 

| ގ. ފަތުރުެވހި | ބުރުޒުމަުގ | މާލެ | ދިެވހިރާއްޖެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް    
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701 :ްފޯނ   | Fax: 3308774 :ްފެކްސ  | Website: www.employmenttribunal.gov.mv :ްވެބްސައިޓ  

 

އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   2020  ޗުމާރި  31އިން    2020ފެބުރުވަރީ    13ހާޒިރުވެފައިނުވާކަމާއި އަދި  

ދުވަހު    40ހާޒިރުވާންޖެހޭ   އޮފީހަށް  ވަކިއެ)ސާޅީސް(  ނާންގާ  ހުށަހެޅި  ރުވެފައިހާޒި އްޗެއް  މައްސަލަ  ނުވާކަން 

  މުވައްޒަފެއްގެ  ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވުމަކީ ފަރާތަކުން  ވަޒީފާއަދާކުރާ ބުރަވެވޭތީ،ފަރާތުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން 

ވަޒީފާގައި  އަދި  ނުވާކަމާއި  އެކަށީގެން  އަޚްލާުޤ  މައްސައްކަތު   ކުރެވޭނޭކަމެއްކަމަށް  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  އޭނާ 

  ދިޔަ   އަދާކުރަމުން  އޭނާ  އިތުރުން،  ކަނޑައަޅުމުގެ  ފަރާތަށް ނުފެންނަކަމަށް  ވަޒީފާދޭ  ހަމަތަކުގެމަތިން  އެކަށީގެންވާ

 ނަށް ތަ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  އޭނާ ބަހައްޓައިފިނަމަ  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި

ވަޒީފާއާބެހޭ ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި  ލިބިދާނެކަމެއްކަމަށް    ދަށުން   މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ  ގެއްލުންތަކެއް 

ވަޒީފާއިން  ނުލައި  ދިނުމަކާ  ނޯޓިހެއް ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޫޟީޢ  ަމުއ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  މައްސަލަ 

 ެވެއެވ. ިއުމޮކށަްފިއާވަކަމށް ބަުރެވާޤަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) އަދުުލެވިރަކްނ  

 

ޢަދުލުވެރިކަން   .10 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (procedural fairness)މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާއްމު   .10.1

 ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:

ފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުޞީލަކާއެކު، އެ  މުވައްޒަ  .1

 ؛މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

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

 ؛ފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު މުވައްޒަ 

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ލިމިޓެޑަްށ ސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީމޯލްޑިވް
VTR/2020/210  މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހެޅި މައްސަލަހުަށ ރުހިމާهللا ދުޢަބް

                   

20 ގެ  14    ޞަފްޙާ                             
 

| ގ. ފަތުރުެވހި | ބުރުޒުމަުގ | މާލެ | ދިެވހިރާއްޖެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް    
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ަޝރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެ ކުރެވޭ    23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .4

ވަކިކުރި   ،މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަންތަޙްީޤަޤކަށް ފެނި، އެ  

 ، ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަން

 ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.   HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އުޞޫލުތަކަށާއި   .10.2 ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ަޤިޟއްޔާތަކުގައި  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

ހަމަތަކަށާއި މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން  

ރެވޭ ތުހުމަތުތައް އެފަރާތަށް އެނގޭނެކަމަށް ބެލިނަމަވެސް، އެކަށީގެންވާ  ޖަވާބުދާރީވާން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ކު

ދެވިފައިވާކަމަށް   ފުރުަޞތު  ފަރާތަށް  އެ  ޖަވާބުދާރީވާން  ދައްކައި  ވަހާކަ  ދިފާޢުގައި  ފަރާތުގެ  އެ  ގޮތެއްގައި 

 ބުރަނުވެވެއެވެ.  

ކަން .10.3 ސުލޫކީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އެޅުމާބެހޭ  މައްސަލަ  ފިޔަވަޅު  އިދާރީ  ކަމުގައި 

އެނެކްސް   ފަރާތުން    18ގެ    2ސިޔާސަތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުކަން  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

ވަނަ   7ލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިން އެނގެން އޮންނާތީ، ބުނެވެދިޔަ ސިޔާސަތުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ "މައްސަ

ސުލޫކީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކާ މެދު އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ނަތީޖާއަކީ މުވައްޒަފު    މާއްދާގައިވާ ގޮތުން،

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކަމަށްވާ ޙާލަތުގައި އެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭނީ ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން ނިންމި 

 ރާތުން ފާހަގަކުރި ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ނިންމުމެއްކަން ލިޔުމުން އެނގެން ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

 7އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ސުލޫކީ ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުގެ   .10.4

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  

ކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކަމުގައިވާނަމަ،  'ސުލޫކީ މައްސަލައެއްގައި މުވައްޒަފަކާ މެދު އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ނަތީޖާއަކީ  އެމުވައްޒަފަ

އެފަދަ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމަންވާނީ ސުލީކީ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ. މިގޮތުން ސުލޫކު ކޮމިޓީން ލަފާ އެރުވުމުގައި، 

ދާ ޤާނޫނުތަކާއި މުވައްޒަފުގެ  މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ މިންގަނޑަށާއި، ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، އިޖުރާއަތްތަކާއި ޢަމަލުކުރަމުން

 ޢަމަލުތައް ޚިލާފުވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ' 



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ލިމިޓެޑަްށ ސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީމޯލްޑިވް
VTR/2020/210  މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހެޅި މައްސަލަހުަށ ރުހިމާهللا ދުޢަބް

                   

20 ގެ  15    ޞަފްޙާ                             
 

| ގ. ފަތުރުެވހި | ބުރުޒުމަުގ | މާލެ | ދިެވހިރާއްޖެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް    
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701 :ްފޯނ   | Fax: 3308774 :ްފެކްސ  | Website: www.employmenttribunal.gov.mv :ްވެބްސައިޓ  

 

ލަފާ   ކޮމިޓީގެ  ސުލޫކީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  މިފަދައިން 

ވަކިކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތަޙްީޤެޤއް  ހޯދާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  

 ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

ނަންަބރު   .10.5 ޤާނޫނު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި   2008/2މައްސަލަ 

ގެ   ޤާނޫނު(  އި  23)ވަޒީފާއާެބހޭ  ުބނާއިރު،  ދަށުންކަމަށް  މާއްދާގެ  ދަށުން ވަނަ  މާއްދާތަކުގެ  ސްވެަބޔާންކޮށްފައިވާ 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   procedural)މައްސަލަ 

fairness)    ެފަރާތުން އިސްވެަބޔާންކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގ ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި 

ޝަފަހީ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައި   އަދިޟިއްޔާތަކުގައި ަބޔާންކުރާ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ދަލީލުކޮށްދޭ ކިތާީބ  ޤަ

އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން   ނެތަތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ވަކިކުރުމުގައި  ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

 ުބރަވެވެއެވެ.ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާކަމުގައި 

އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ  .11

ވަނަ މާއްދާގެ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް އޮވެ، މައްސަލަ ގެމަތިންކަމަށް މުވައްޒަ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު

ާޤއިމްކޮށްގެންކަމަށް    (substantive fairness)ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅިފަރާތް  މައްސަލަ        ބުރަވެވުނުނަމަވެސް، 

(procedural fairness)  .ެޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވ 

 ،އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުވާނަމަ ،ފައިމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުވެ .12

އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ ނަގައިދެވޭ   ،އެ މުވައްޒަފަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްކަމާއި

ދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި  އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަ  ،މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި  ،ބަދަލު ވާންވާނީ

ރިޢާޔަތްކޮށް މައްޗަށް  މިންވަރެއްގެ  މައްޗަށް    ،އޮތް  މިންވަރެއްގެ  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބަދަލެއްކަމަށް  ޢަދުލުވެރި 

 އެހެންނަމަވެސް މިއީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދަބެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން   ،ބިނާކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ ބަދަލަކަށްކަމާއި



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ލިމިޓެޑަްށ ސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީމޯލްޑިވް
VTR/2020/210  މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހެޅި މައްސަލަހުަށ ރުހިމާهللا ދުޢަބް

                   

20 ގެ  16    ޞަފްޙާ                             
 

| ގ. ފަތުރުެވހި | ބުރުޒުމަުގ | މާލެ | ދިެވހިރާއްޖެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް    
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701 :ްފޯނ   | Fax: 3308774 :ްފެކްސ  | Website: www.employmenttribunal.gov.mv :ްވެބްސައިޓ  

 

މި ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން    ،އެއާ ޚިލާފަށް  ، ނަގައިދެވޭ ބަދަލެއް ނޫންކަމާއި

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފޫބައްދައިދިނުންކަން  ގެއްލުން  ލިބުނު   HC-A/142/2013މުވައްޒަފަށް 

އޮންނަކަށް ފާހަގަކުރެ މައްސަލަ    ،ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައިވެސް  ،ވެއެވެ. އެހެންކަމުންަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި    ،ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެކެވެ. އެގޮތުން

 ގަކުރެވެއެވެ. ނަގައިދޭނެ މިންވަރު ހިސާބުކުރުމަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަ

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުވެފައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުވާ   .12.1

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަން    ޙާލަތުގައި ކަންތައްކަށް  އަންނަނިވި  ކަނޑައެޅުމުގައި  މިންވަރު  ބަދަލުގެ  ނަގައިދެވޭ 

 އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  HC-A/142/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އުމުރު .1

 އަދި  ؛އަދި އެ މަާޤމުގެ ޒިންމާތައް ،ވަކިކުރެވުނުއިރު މުވައްޒަފު ހުރި މަާޤމުވަޒީފާއިން   .2

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާ .3

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ މުއްދަތު .4

 އަދި  ؛ގެ އަޚްލާާޤބެހޭ ރެކޯޑުވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު .5

  ާޤއިމުކޮށްފައިވާ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން .6

 . މިންވަރު

ޢަދުލުވެރިކަން   .12.2 އިޖުރާއީ  އޮވެމެ،  ާޤއިމުވެފައި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ފުރިހަމައަށް ާޤއިމުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ ނަގައިދެވޭ ބަދަލުގެ ޢަދަދު، މައްސަލަތަކުގައި މައުޫޟޢީ އަދުލުވެރިކަން 

އްލުމުގެ ބަދަލުގެ ޢަދަދަށްވުރެ ކުޑަވާންޖެހޭނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ޙާލަތުގައި ނަގައިދޭ ގެ

ނަންބަރު   ފައިނޭންސް    SC-A/27/2014ކޯޓުގެ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ހައުސިންގ  ވ.  މަސްޢޫދު  )އިސްމާޢީލް 
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ވަނަ ނަންބަރުން އެނގެން އޮންނަކަން    45ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާާޞގެ    ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް(

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ   .12.3

ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި ާޤނޫނު    (procedural fairness)ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ގެ    2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  ބަދަލު    87)ވަޒީފާއާބެހޭ  އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގެއްލުމުގެ  )ށ(  ވަނަ މާއްދާގެ 

ހިމަނައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،  

އް( މަސްދުވަހަށްވާ މުސާރައާއި  ތިނެ)  03މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ނިްޞބަތުން،  

ގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށް ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމުގައި ލުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަ   ޢިނާޔަތްތަކަކީ

 ވެ. ބުރަވެވެއެ

އަންނަނިވި  އިސްވެބަޔާ .13 ވާޞިލުވެވިފައިވަނީ  މައްސަލައިގައި  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހައި  ންކުރެވުނު 

 ނިންމުމަށެވެ. 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ   2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު   .13.1

ވަޒީ  23 މުވައްޒަފަކު  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމުގައި  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ފާއިން 

ބުރަވެވޭތީއާއި، މި ސަބަބަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން 

(substantive fairness)  ަފ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީ،  އެދިފައިވާފަދަ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  ރާތުން 

 އަމުރެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ޓަކައި ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާ ސަބަބަށް  (procedural fairness)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން   .13.2

ވަނަ މާއްދާގެ    87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ   2008/2ބަދަލެއް ގޮތުގައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ނަގައިދޭ ގެއްލުމުގެ  

)ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުހިމަނައި  

އް( މަސްދުވަހަށްވާ މުސާރައާއި  ތިނެ)  03ން،  މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ނިްޞބަތު
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ޢިނާޔަތްތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމުގައި 

 ބުރަވެވެއެވެ. 

 

 ނިންމުން 

ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަ ބެލި ންފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ދެ

ވަނަ    2011މާހިރު  هللا ޢަބްދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،

ން  އަހަރުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި "ފޯރމަން" ގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމު

ވަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް ހާޒިރު ނުވާކަމަށް ބުނެ، އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް    2020ފެބުރުވަރީ    13ދަނިކޮށް،  

މާހިރު ވަޒީފާއިން  هللا ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ޢަބްދު  2020އެޕްރީލް    01ދިނުމެއްނެތި  

މާހިރު  هللا އި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކުރުމެއްނެތި ކަމަށްވާތީ، ޢަބްދުވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާ

ވަނަ    03  ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  29އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓް ބާޠިލުކަމަށް  ނަންބަރާއި އެ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށާއި، ވަ

މާހިރު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް  هللا ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ޢަބްދު 

އެއަރޕޯޓްސް   މޯލްޑިވްސް  އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ތާރީޚާ  އަމުރުކޮށްދޭ 

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލާގައި،  ޕެނީ ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮމް

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވީގޮތެއް ނައަންގާ އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާތީ، ކުންފުނީގެ ނަންބަރު: 

MACL-HR/PLC/2016/012  ަފިޔަވ އިދާރީ  ކަންކަމުގައި  )ސުލޫކީ  ގެ    ޅުސިޔާސަތު  ސިޔާސަތު(  އެޅުމާބެހޭ 

ގައި   2014ޖޫން    15ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފުވެފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު    18ގެ    2އެނެކްސް  

އިން ފެށިގެން   2020ވަރީ ފެބުރު  13މިގޮތުން  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަމަށާއި،    15ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ވަކި އެއްޗެއް ނާންގައި އޮފީހަށް   ،ތެއް ނައަންގާ އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރިކަމަށާއިއާއި ހަމައަށް ވީގޮ  2020މާރިޗު    02

)ހަތެއް( ދުވަހު އޮފީހަށް ނުނިކުމެ ހުރުމަކީ އިދާރީ ފިޔަވަޅު    7ވީގޮތެއް ނައަންގާ މެދުނުކެނޑި    ،ނުނުކުމެ ހުރުމާއި



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ލިމިޓެޑަްށ ސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީމޯލްޑިވް
VTR/2020/210  މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހެޅި މައްސަލަހުަށ ރުހިމާهللا ދުޢަބް

                   

20 ގެ  19    ޞަފްޙާ                             
 

| ގ. ފަތުރުެވހި | ބުރުޒުމަުގ | މާލެ | ދިެވހިރާއްޖެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް    
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701 :ްފޯނ   | Fax: 3308774 :ްފެކްސ  | Website: www.employmenttribunal.gov.mv :ްވެބްސައިޓ  

 

މުވައްޒަފަކަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެވޭފަދަ    ، ސިޔާސަތުގައިވާ ގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަމެއް ކަމަށާއިއެޅުމާބެހޭ

ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭގޮތް ކުންފުނީގެ އެޗް.އާރު ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ/ ޗުއްޓީ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ އެސް.އޯ.ޕީ އާ އެއްގޮތަށް   ،ޔާންކޮށްފައިވާއިރުދިނުމާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ ގައި ސާފުކޮށްބަ

އަށް ނޯޕޭލީވް އެއް ހަމަޖައްސައި    2020އެޕްރީލް    10އިން    2020ފެބުރުވަރީ    12  ،ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި

ގައި    2020މާރިޗު  02ޓީ ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ލިޔެ ފޮނުވި ސި 2020ފެބުރުވަރީ    29ދިނުމަށް އެދި 

ނޯޕޭލީވް   ،ދޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ  އެސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކީ ކުންފުނީގެ ނޯޕޭލީވް  ،ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާއިރު

ހުށަހެޅިފަރާތް   މައްސަލަ  އެންގުމުންވެސް  ގުޅާ  ހުށަހެޅިފަރާތަށް  މައްސަލަ  ނެތްކަން  ދެވެން  ހަމަޖައްސައި 

އެކަމުގެ    ،ށާއިހާޒިރުވެފައިނުވާކަމަ އެންގުމަށާއި  އެފަރާތަށް  ވަކިކުރެވިފައިވާކަން  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅިފަރާތް  މައްސަލަ 

މާހިރުގެ ފޯނަށް  هللا ގައި ޢަބްދު  2020އޭޕްރީލް    01  ،ލިޔުމާއި ޙަވާލުވުމަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އެންގުމަށްޓަކައި

ދީފައިނުވާތީ ޖަވާބު  ވައި  2020އެޕްރީލް    02  ،ގުޅުމުން  ޢަބްދުގައި  އިން  ވަޒީފާއިން  هللا ބަރ  މާހިރަށް 

އަންގާފައިވާކަމަށް ލިމިޓެޑްގެ  ބުނެ    ވަކިކުރެވިފައިވާކަން  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސް 

 ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު، 

ވަކިކުރެވިފައިވަނީ،  ލިމިޓެޑުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ  މާހިރު  هللا ޢަބްދު

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

އޮވެގެން ސަބަބެއް  ޢަދުލުވެރިކަން  ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން    އެކަށީގެންވާ  މައުޫޟޢީ 

(substantive fairness)  ުއަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ    މާހިރު  هللا ޢަބްދުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ،  ޤާއިމ

ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،    މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއިޢާދަކުރުމަށް  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި،    މާހިރުهللا ޢަބްދުން  ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތު މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއެހެންނަމަވެސް 

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

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ބުރަވެވެން ނެތަ  (procedural fairness)ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ތީ، ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް 

ޑިސްމިސަލް'    މާހިރުهللا ޢަބްދު 'އަންފެއަރ  ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  އެއްކަމަށް   (unfair dismissal)ވަޒީފާއިން 

ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާ    (procedural fairness)ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  



 
 

   ރައްދުވާގޮަތށް  ލިމިޓެޑަްށ ސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީމޯލްޑިވް
VTR/2020/210  މައްސަލަ ނަންބަރު:                          ހެޅި މައްސަލަހުަށ ރުހިމާهللا ދުޢަބް

                   

20 ގެ  20    ޞަފްޙާ                             
 

| ގ. ފަތުރުެވހި | ބުރުޒުމަުގ | މާލެ | ދިެވހިރާއްޖެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް    
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701 :ްފޯނ   | Fax: 3308774 :ްފެކްސ  | Website: www.employmenttribunal.gov.mv :ްވެބްސައިޓ  

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް   87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ސަބަބަށްޓަކައި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުހިމަނައި    މާހިރުهللا ޢަބްދުނަގައިދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް ގޮތުގައި،  

އް( މަސްދުވަހަށްވާ މުސާރައާއި  ތިނެ)  03ބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ނިްޞބަތުން،  މަހެއްގެ މައްޗަށް ލި

( ދުވަހުގެތެރޭ  އެކާވީސް)  21އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދު ނޫން(    (2021ޑިސެންބަރު    06)ޢިނާޔަތްތައް މިއަދު  

)ތިނެއް( ދުވަހުގެތެރޭ    3)ރަސްމީ ބަންދު ނޫން(  އެކަން ހަމަޖެހޭތާ  ، އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު  މާހިރަށްهللا ޢަބްދު

ލިމިޓެޑުގެ  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 

 1443ޖުމާދަލްޢޫލާ  02
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

 

 


