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` 

 
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 : ޚުލާސާ   މައްސަލައިގެ 

މައްސަލައަކީ   ސުލައިމާންމި  ކާޑު  (  ދަރަނބޫދޫ  .ފ/    ފީރޯޒްވާދީ)  ޢަބްދުލްވާޙިދު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

  2021ޖޫން    10މަާޤމުގައި  ދޯނި ކެޕްޓަނެއްގެ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ    އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް  ،(A129958ނަންބަރު:  

 2021ސެޕްޓެންބަރު    12ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުދީ  އެފަރާތަށް  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  އިން ފެށިގެން  

ޖޫން މަހުގެ    ވަނަ އަހަރުގެ  2021މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ    ،އިވާ ކަމަށް ބުނެވަކިކޮށްފަ  ވަޒީފާއިންގައި  

. )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( ރ5,000/-މަހުގައި ނުލިބިވާ    ރ. )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި، ޖުލައި-/500މުސާރައިން ނުލިބިވާ  

 

 VTR/2021/252 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބުން ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ނޮވެންބަރު  08 ތާރީޚު: މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 2022 މާރިޗު 07 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ފ. ދަރަނބޫދޫ /  ފީރޯޒްވާދީ، ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A129958)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ލޮޖިސްޓިކްސްބީ.ސީ .އޭ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0671/2017ޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: )ކުންފުނި ރަ

 



 

 

 އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން  VTR/2021/252މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ 2 ޞަފްޙާ       
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ރ. )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އަދި ސެޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެންބަރު މަހުގައި  5,000/-އާއި، އޮގަސްޓް މަހު ނުލިބިވާ  

ފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ  ހެޅި ފަރާތް ވަޒީށަލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި، ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހު

ކަނޑައަ  ާޤނޫނާ ޚީލާފަށްކަމަށް  ވަކިކުރު  ދިނުމަށާއި،ޅައިގަވާއިދާ  މައުމުވަޒީފާއިން  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ޢީ  ޟޫ ގައި 

ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރި ހެޅި ފަރާތަށް ށަމައްސަލަ ހު  ،ދިނުމަށާއިކަން 

ނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް އެދި އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް  ޢިއެއްބަސްވުމުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށްވާ މުސާރައާއި  

 ގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2021ނޮވެންބަރު  08ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ރައުޔު ގެ  މެންބަރު 
 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 : ކަންކަން   ފާހަގަކުރެވުނު   މައްސަލައިގައި 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  )ފީރޯޒްވާދީ / ފ. ދަރަނބޫދޫ(  ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ނަންބަރު:   ކާޑު  މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ    ،(A129958އަންގައިދޭ  ގޮތުގައި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  )މީގެފަހުން 

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

އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް   ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  މައްސަލަ

 06މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،ގެ މަޤާމުކަމަށާއިލިމިޓެޑްގެ 'ދޯނި ކެޕްޓަން'  

މުއްދަތަށް)ހައެއް(   ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ    2021  ޖޫން  10  މަސްދުވަހުގެ  ފަރާތް ގައި  ހުށަހެޅި  ކަމަށާއި، މައްސަލަ 

ނަރަ  ފަ) ރ.-/15,000ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު 

)-/2,500  ނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަޢިއަދާކުރި މަާޤމުގެ    ،ހާސް ރުފިޔާ( ގެ އިތުރުން   ސަތޭކަ ފަސްހާސް  ދެރ. 

  2021  ސެޕްޓެންބަރު  12ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ރުފިޔާ(  

 ގައި ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  



 

 

 އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން  VTR/2021/252މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ 3 ޞަފްޙާ       
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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ރ. )ފަސް 500/-ސްއަށްވާ  އެލަވަން  ފޯނުތެރެއިން    ށް ޖޫން މަހުގައި ދޭންވާ މުސާރައިގެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަ

. )ފަސްހާސް  ރ5,000/-މަހުގައި ނުލިބިވާ    ޖުލައިފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފައިސާއެއްދީފައިވާ ކަމަށާއި،    ސަތޭކަ ރުފިޔާ(

. )ފަސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއި، އަދި ސެޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޫބަރު،  ރ5,000/-ރުފިޔާ( އާއި، އޮގަސްޓް މަހު ނުލިބިވާ  

ހެޅި ފަރާތަށް ށަ ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި، ޢިނާޔަތްތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުނޮވެންބަރު މަހުގައި

ވަނަ ދުވަހު ކުންފުނީގެ    2021ސެޕްޓެންބަރު    12ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތު ހަމަވިފަހުން  

ފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅައި  

ފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ނަޭޞޙަތެއް އިންޒާރެއްނުދީ ކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން  ކަމަށާއި، ކުއްލިއަކަށް ވަޒީ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ދޫކޮށްލާފައިނުވާ ކަމަށް  ހެޅި ފަރާތާ ކުރަން ޙަވާލުކުރި އެއްވެސް މަސައްކަތެއްނުކޮށް  ށަމައްސަލަ ހު

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

- އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ޖޫން މަހުގެ މުސާރައިން ނުލިބިވާ  މަ  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ .2

. )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އާއި، އޮގަސްޓް ރ5,000/-ނުލިބިވާ  މަހުގައި    ރ. )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި، ޖުލައ500ި/

. )ފަސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއި، ސެޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެންބަރު މަހުގައި ލިބެންޖެހޭ  ރ5,000/-މަހު ނުލިބިވާ  

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ފާއިން  މުސާރައާއި، ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީ 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ    ޟޫޢީގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައު މު ގަވާއިދާ ޚީލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކިކުރު

ބާޢަދުލުވެރި އެއްބަސްވުމުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދީ،  ކަމަށް  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާ  އޮތް ކަން  ކީ 

މުސާރައާއި     ށް ލިމިޓެޑަ  ޕްރައިވެޓް  ލޮޖިސްޓިކްސް  ސީ.ބީ.އޭ  ނަގައިދިނުމަށް  ނާޔަތްތައްޢި މުއްދަތަށްވާ 

 . އަމުރުކޮށްދިނުމަށެވެ

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

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

މާލުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ބަލަހައްޓަން ޙަވާލުކުރި  ޙުއަންގާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އި  ފަރާތަށް ކުންފުނިން ކުރަން

ހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި، ދޯނި އޮންނަނީ ތިލަފުށިގައިކަމަށް ވިޔަސް މައްސަލަ  ށަހެއްޓުމަކީ މައްސަލަ ހު ލެދޯނި ބެ



 

 

 އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން  VTR/2021/252މައްސަލަ 
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   ފަޅުތެރޭގައި ނުވަތަ މާލޭގައި ކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދޭތެރެ ގިނަވަގުތު އުޅެނީ ދޯނިން ބޭރުގައި  ހެޅި ފަރާތްށަހު

ހެޅި ފަރާތާ ދިމާނުވާ ކަމަށާއި، ދޯނި އަޅާފައިވާ  ށަދޭތެރެއިން ދޯނި ބަލާލަން ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ދާއިރުވެސް މައްސަލަ ހު

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އުޅެމުންދަނީ  ފަހަރުގެ މީހުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުގައިތަނުގެ އެހެން ދޯނި

ންދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ފާއެއް އަދާކުރަމުން މަސައްކަތްތަކުގައި ކަން އެނގުނު ކަމަށާއި، ތިލަފުށިން އެހެން ވަޒީހެއެ

ކުންފުނީގެ    2021ކަމަށާއި،   އައިސް  ދޯންޏެއް  އެހެން  މަސްތެރޭގައި  އޮގަސްޓް  އަހަރުގެ   ޖެހި  ވަނަ  ދޯނީގައި 

ހެޅި ފަރާތް ދޯނީގައި ނެތް ށައެކްސިޑެންޓްވެ ދޯނި ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެދުވަހުވެސް މައްސަލަ ހު

ކަމަށާއި، އެދުވަހު އެނާ ދޯނީގައި ހުރިނަމަ ދޯނި ދުރަށް ޖައްސައި ދޯންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުން ކުޑަކުރެވުނީސް ކަމަށާއި، 

މަރާމާތަށް   ޚަރަދުދޯނީގެ  ދިނުމަށް ބޮޑު  ފައިސާއިން  ނަގުދު  މުސާރަ  މަހުގެ  އެ  ކަމަށާއި،  ކުރަންޖެހިފައިވާ  ތަކެއް 

،  ހެޅި ފަރާތް ދޯނީގައި ނެތް ކަމަށާއި، ފޯނަށްވެސް ޖަވާބުދީފައިނުވާ ކަމަށާއިށަތިލަފުއްޓަށް ދިޔަނަމަވެސް މައްސަލަ ހު

ހު  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ފަރާތުންށައެނގުނު  އޭނާގެހެޅި  މިގޮތަށް    ވަނީ  ނާންގާ  ކުންފުންޏަށް  ގޮސްފައިކަމަށާއި،  ރަށަށް 

އޭގެ ފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޖެހުނު ކަމަށާއި،    ގެ އިތުރު އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަންމު ދިޔުމުން ދޯނި ބެލެހެއްޓު

ދި މުސާރަ  ގުޅައި  އޮފހަށް  ނަމަވެސް  އެހެން  ކަމަށާއި،  މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާ  ދޯނީގައި  ބުނެ  ށްނުމަށްކަމަފަރާތުން   

ވެސްނުދީ ހިފަހައްޓަފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ގްރޫޕް ހަދައިގެން  އްއިންޒާރުތައް ދޭންފެށި ކަމަށާއި، ދޯނީގެ ތަޅު ދަނޑިތަ

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާ ދިމާކޮށް އިންޒާރުދޭން ފެށުމުން ފުލުހުންގެ އެހީތެރކަންވެސް ހޯދަން ޖެހުނު ކަމަށާއި، މައްސަލަ  

އިތުރަށްވެސް    ފަރާތަށް  ހެޅިށަހު ޢަދަދަށްވުރެ  ދޭންޖެހޭ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ގޮތަށް  ބެހެއްޓި  ވަޒީފާގައި  ޢަމަލުތައް  އޭނާގެ 

ފާ ދޫކޮށްލާފައިވާތީ އިތުރަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް  ހެޅި ފަރާތުން އޭނާގެ ވަޒީށަފައިސާދީފައިވާނެ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހު

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނެތްކަމަށް 

ގެ އަތުގައިވާ ކުންފުނީގެ ދޯނީގެ ތަޅު ދަނޑިތަކާއި،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު  ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ .4

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. ޙަވާލުކުރުމަށް  ށްވާނަމަ އެތަކެތިވެސް ކުންފުންޏައެހެން އެއްޗެއް 

ޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ދެވުނު  ހެކި ހުށަހެ  ަޝފަހީ   މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން .5

ފަރާ  ފުރުަޞތުގައި ހުށަހެޅި  އެފަރާތުގެ  މައްސަލަ  މަތިން  އެދުމުގެ  ލ.  ަޝފަހީ  ތުގެ  ޗެލްސީ،  ގޮތުގައި  ހެކިންގެ 



 

 

 އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 (A239400)އަދި ނޫރާނީމަންޒިލް، ފ. ދަރަނބޫދޫ، މުޙައްމަދު ޢަލީ    (A080120)  ަޝރީފް هللا ޢަބްދު  މާމެންދޫ 

ޙާިޟރުކޮށް މަޖިލީހަށް  ފަރާތުގެ    ަޝރީޢަތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދި  ނެގިފައިވާނެއެވެ.    ކިވެރިންގެ ހެހެކިބަސް 

އަދި ގ. ރުޚުމާގެ، މާލެ،   ،(A014700)  އަހްމަދު ާޞބިރު، މާލެ،  10471ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ގޮތުގައި،  

މިްޤދާދު   ލޮޖިސްޓިކްސް  އަކީ  ާޞބިރުއަޙްމަދު    ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،  ،(A140928)އަޙްމަދު  ޕްރައިވެޓް އޭ.ބީ.ސީ 

ސިޔާސަތުތައް ޑިރެކްޓަރު  މެނޭޖިންގލިމިޓެޑުގެ   ކުންފުނީގެ  ނިންމުންތަކާއި  ނިންމާ  ކުންފުނިން  ކަމުގައިވާތީ، 

ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިވާ  ހިމާޔަތްކުރުމަށް    ގެކަނޑައެޅުމުގައި  މަްޞލަޙަތު  ކުންފުނީގެ  އެފަރާތްތައް  ޙައިސިއްޔަތުން، 

މި އޮތަތީއާއި،  ގޮތެއްގައި  ފާޅުކަންބޮޑު  އިޚްތިމާލު  ހުށަހަޅައިގެން  ލަމައްސަ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ހެކި  އިގައި 

އިތުރު ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވުމުން    ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ

 އެވެ.  މަދު ާޞބިރުގެ ހެކިބަސް ނުނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާނެ ޙްއިގައި އަމި މައްސަލަ

ބޭއްވުނު ޚުލާސާ އަޑުއެހުމުގައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   .6

ޙާިޟރީ ރިޕޯޓަށް ބިނާކޮށް އެފަރާތަށް ދީފައިވާ މުސާރަ ހިސާބުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ  

 ”Salary calculation“ށަހެޅި ފަރާތުގެ  ގައި މައްސަލަ ހު  2022ފެބުރުވަރީ    28ރައްދުވި ފަރާތަށް އެންގުމުން،  

ވަނަ ނުކުތާގައި    7މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދެވަނަ ބަޔާނުގެ  ކަމަށް ބުނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، 

ފަރާތަކީ ހުށަހެޅި  ާޤނޫނުވަޒީފާއާ  މައްސަލަ  ވަގުތުތަކުން   34  ގެބެހޭ  މަސައްކަތްކުރާ  ބުނާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިނދު،  ވަރަށް ސަރީޙަ ބަހުން    ހުދު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތްށް  އިސްތިސްނާވާ މުވައްޒަފެއްކަމަ

ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތަށް   ކަނޑައެޅީމައްސަލަ  ކޮން އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ޙާިޟރުވިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން     

ފަރާތަށް ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުރެވެންޖެހޭނެ  ބިނާކޮށްކަން  ަޤބޫލުކުބަޔާން  އް  ވަގުތެވަކި  އަދި  ، އިރެވޭކަމާކަމަށް 

ގޮތާ ކިހިނެތްކަން  އިކަނޑައެޅި  ކަނޑައެޅީ  ގަޑިޖެހިފައިވާކަން  މަސައްކަތަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    މައްސަލަ 

ފަރާތަށް ބުރަވެވޭތީ،  ރައްދުވި  ކަމަށް  ފަރާތުގެ   ސާފުކޮށްދެވެންޖެހޭނެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

“Staff salary calculation”    ީއުނިކޮށްފައިވަނ ބައެއް  މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމަކީ 



 

 

 އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން  VTR/2021/252މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ 6 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:  
 

 

ޔުމެއްކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، ހުށަހަޅާފައިވާ ލިއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ދެއްކުމުގެ މަްޤސަދުގައި 

 މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި އެ ލިޔުމަށް ރިޢާޔަކޮށްފައިނުވާނެއެވެ. 

ކޮމިަޝނަރ  ން  ނަލަށް ހުށަހެޅި އެފަރާތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު  2022މާރިޗު    07މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .7

ކުރެވުނުއިރު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ސިޓީއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  ބަލައި ދިރާސާ  އޮފް ޕޮލިސްއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ

ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، އެ   2022މާރިޗު  02ފަރާތުން ކޮމިަޝނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް 

މައުޫޟ މައްސަލައިގެ  މި  ބުރަނުވެވޭތީ،އާސިޓީއަކީ  ހެއްކެއްކަމުގައި  ކިތާބީ  ގުޅުންހުރި  ހެކިތައް  ހުށަހެޅި    ފައިވާ 

 މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި އެ ސިޓީއަށް އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ދެވިފައިނުވާނެއެވެ.  ވަޒަންކުރެވުނުއިރު،

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު   .8

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ ގައި  ަޝކުވާ    ،މާއިާޤނޫނު(  ޙާލަތުގައި  ނުފެންނަ  ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ސަބަބަކީ  އެ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙައްުޤ  ލިބިދީފައިވާއިރު  28އުފުލުމުގެ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  މާއްދާއިން  އެކަށީގެންވާ    ،ވަނަ 

ދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާ 

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި    ގެދު ސުލައިމާން ޙި ޢަބްދުލްވާ  ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން  27އެ ާޤނޫނުގެ  

ލަ  މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަ 

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސްރައްދުވި  

ަމްއސަަލެއްއަގިއ .9 ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ޢަދުުލެވިރ    ، ުމަވްއޒަަފުކ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ޮއެވެގނޯްތ   ަސަބެބްއ  ެއކީަށގްެނާވ  ުނވަަތ  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއިންނުމަމުކްނޯތ  ުއްނުސެރްއ  ެދ  ެއީއ    ، ބުެލުމަގިއ 

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

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

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

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމގެ   ަފާރަތުކްނ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔ
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ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ    ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ބުެލ ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖޭެހ  ުފރަިހަމުކުރްނަކްނާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ   ، ުމަގިއ 

ކުޯޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއ 

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ،ލުވުމަށްޓަކައިޞި ނިންމުމަކަށް ވާމި މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި   .10

ހިނދު ބަލަންޖެހޭ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ހުށަހެޅި    ،މައުޫޟޢީ  މައްސަލަ 

ބަޔާންތަކަށާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަޖިލީހުގައި    ،ފަރާތުންނާއި  ބެލި  މައްސަލަ 

 ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާ

ޖޫން    10  މަކީ  ބަލާއިރު، އެ އެއްބަސްވުށްއަ ހެޅި 'ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން'  ށަ ޅި ފަރާތުން ހުހެށަމައްސަލަ ހު .10.1

ލޮޖިސްޓިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ދޯނި ކެޕްޓަން ކަމުގެ މަާޤމު އަދާކުރުމަށް    އިން ފެށިގެން އޭ.ބީ.ސީ  2021

ފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަން  )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވެ  06މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއެކު ޖުމްލަ  

އި، ކެއުމުގެ . )ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( ކަމާރ15,000/-އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި މަާޤމުގެ މުސާރައަކީ  

-ސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު  )ދެހާސް ރުފިޔާ( އަދި ފޯނު އެލަވަން  ރ.2,000/-ސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު  އެލަވަން 

ކަމާއި، ވަޒީފާގެ    ވޭނެކަން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާރ. )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިބިދ500ެ/

ކާތެރިކަމާއެކީ ބެލެހެއްޓުން، ދޯނީގެ ފަޅުވެރިންގެ ނި ރައްމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި "ދޯނި ދުއްވުން، ދޯ

ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން، ދޯންޏަށް މުދާ ބަރުކޮށް ނުވަތަ މުދާ ބާލާ ނިމެންދެން ދޯނީގައި ހުރުމާއި، ދޯނި 

ނިމެންދެން   ދަތުރު  ރައްކާތެރިކަމާއެކީ  ޙަވާލުވެ  މުދަލާ  ފަސިންޖަރުންނާއި  އަރުވާ  ދަތުރުތަކުގައި  ކުރާ 

ބަޔާންވެގެލެހެއްޓުންބެ މިފަދައިން  އެން"  ވަޒީނ ވާކަން  އެއްބަސްވުމުގައި  މި  އޮންނަކަމާއި،    ފާދޭގެން 

ރު ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްވެސް  ބިފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޢަހްމަދު ާޞ

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  
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  ހެޅިށަހު  މައްސަލަ   ގުޅާފައިކަމަށް  ފޯނުން  އަންގާފައިވަނީ   ވަކިކުރިކަން  ފާއިންވަޒީ  ފަރާތް  ހެޅިށަހު  މައްސަލަ .10.2

  ފާއިން ވަޒީ  ފަރާތް  ހެޅިށަ ހު  މައްސަލަ  ބުނެފައިވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވާއިރު،  ފަރާތުން

 މުންގުޅު  ފޯނަށް   އިދިޔައީކަމަށާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދޫކޮށް  ވަޒީފާ  ކަމަށާއި،  ނޫން  ވަކިކުރީ

   .ވެވެފައިނުވާކަމަށެ ޖަވާބުދާރީ ފޯނަށްވެސް

ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަސްތެރޭގައި އެހެން   2021  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި، .10.3

ދޯންޏެއް އައިސް ކުންފުނީގެ ދޯނީގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެ ދޯނި ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށާއި، 

ނާ ދޯނީގައި ހުރިނަމަ ދޯނި އެދުވަހުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދޯނީގައި ނެތް ކަމަށާއި، އެދުވަހު އޭ

ޖަ ފަރާތުން ދުރަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމަށް  ކުޑަކުރެވުނީސް  ގެއްލުން  ލިބުނު  ދޯންޏަށް  އްސައި 

އެކަމަށް އިންކާރުކޮށް ބުނެފައިވަނީ އެދުވަހުގެ ހާދިސާގައި  ހެޅި ފަރާތުން  ށަ ބުނެފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހު

އި، ޑަ ނުކުރެވުނީސް ކަމަށާ ލިބުނު ގެއްލުން ކުށްހެޅި ފަރާތް ދޯނީގައި ހުރިނަމަވެސް ދޯންޏަށަމައްސަލަ ހު

ހެޅި ށައެކްސިޑެންޓް ހިނގި ވަގުތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރީ ނަމާދަށް ގޮސް ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހު

ޚަބަރު އެކްސިޑެންޓްވި  ގުޅައި  އައިކަމަށާއި،    ފަރާތަށް  ބޯޓަށް  ވަގުތުކޮޅެއްތެރޭގައި  ކުޑަ  އެ ދިންތާ 

ހުޓައެކްސިޑެން މައްސަލަ  ފަރާށަ ކީ  އޮ ހެޅި  އިހުމާލެއް  އެއްވެސް  ވީތުގެ  ނޫން    ވެގެން  އެކްސިޑެންޓެއް 

ހު ކަމަށް މައްސަލަ  އޮންނާނެ  ބެލިއަސް އެނގެން  ޕޮލިސްގެ ރިޕޯޓަށް  އެކަން މެރިން  ހެޅި  ށަކަމަށެވެ. 

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

އެކްސިޑެންޓް ވި ހާދިސާގެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ޖެހި    ގައި އެހެން ދޯންޏެއްތުގެ ބޯޓުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ .10.4

ފަރާތުގެ ދެވަނަ ބަޔާނުގައި ޕޮލިސް  އެ  ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅިހެޅުމަށް އެންގުމުން މައްސަލަ  ށައޮތްނަމަ ހު

ހަޅަފައިނުވާ ށައެ ރިޕޯޓް ހު  ނަމަވެސްބުނެފައިވީ  ށްކަމަ  އްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެޕޯޓް އެ ބަޔާނާއެކު އެރި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  ދި ފަހުން ޚުލާާޞ އަޑުއެހުމުގައި ޕޮލިސް ރިޕޯޓަށް އެދުމުން  ކަމާއި، އަ

ކަމަށާއި މަދަނީ ކޯޓަށް ރިޕޯޓް   ނޭޅޭނެށަޖަވާބުދީފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ރިޕޯޓް ހު  ފަރާތުން

ބަރު ޒީފާއާބެހޭ ޓްރިބިއުނަލުގެ ނަންނެފައިވީ ނަމަވެސް، ވަބުފޮނުވިދާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  



 

 

 އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން  VTR/2021/252މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ 9 ޞަފްޙާ       
 

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

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

 

200-M3/171/2022/2  ެހެޅި ލިޔުމަށް ށަހު  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ޖަވާބުގައި  ސިޓީގ

 ބަލާއިރު،  

ހާއިރު ކ. ތިލަފުށި ކޯރުގަނޑުތެރޭ ލިއޯގްރޭސް ދޯނީގެ ކުރީ    14:50ވަނަ ދުވަހުގެ    2021އޮގަސްޓް    21

ގެގަނޑު ބަދިގެއާ ދިމާލު ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ވެފައިވާ ކަމާއި،    ނީގެ ކަނާތް ފަރާތުދޯ  1  ސިގްނަލްމައްޔަލުން  

ކޮށްދޭން ލިއޯދޯނީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވީ ނަމަވެސް ސިގްނަލް  ސިގްނަލް ދޯންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތު

ކިފަހަރު އެކިގޮތަށް ސިގްނަލް ދޯނީގެ  ފަރާތުން އެގޮތަށް އެއްބަސްވެފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ  ދޯނީގެ ވެރި

ނީގެ ވެރިފަރާތުން މައްސަލަ  ވެރިފަރާތުން ވާހަދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މި މައްސަލައިގައި ސިގްނަލް ދޯ

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ބަޔާންދީފައިވާކަމަށް  ތަޙްީޤަޤށް  ކަމަށް  ބޭނުންނުވާ  ގެންދަން  ކުރިއަށް    އިތުރަށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ފަރާތުން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް    ،އިސްވެފާހަގަކުރި .10.5 ނަންބަރު:  ސަރވިސްގެ   LC2021/08488ކޭސް 

ބަޔާނަށް ޒިންމާ    1ސިގްނަލް  ބަލާއިރު،    ތަހްީޤުޤކުރިފަރާތުގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ދޯނީގެ  ދޯންޏަށް  ލިއޯ 

އޮންނާތީއާއި،   އެނގެން  ނަގާފައިވާކަން  ދޯނި ފަރާތުން  ލިއޯ  ހުށަހެޅުމަށް މަރާމާތުކޮށްދޭން  ފަރާތުން  ގެ 

ވެފައިވާ  ން  އިހުމަލުގެ  ހެޅި ފަރާތުށަދޯންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކީ މައްސަލަ ހުސިގްނަލް  ،  ހުށަހަޅާފައިވާތީ

  ކަމެއްނޫންކަން ސާބިތުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން  ދޯންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތުކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ގެ އުިހމުާލެގ ަސަބބުން  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިނުވާތީއާއި،  

ެގއުްލުމެގ ބަދުަލ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  1  - ިސްގންަލ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތަށް    ޯދްނޏްަށ ިލބުނު 

ަރއުްދ ދަޢުވާ  އެދަިފިއީވަނަމެވްސ، އެފަަދ    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަކނަޑައަޅއިިދުނމްަށ  ަކަމްށ  ޭދްނޖޭެހ

(counter claim)    ްެއއް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ިމ ަމއްސަަލިއެގ ެތެރިއްނ ުކެރވާިދެނ ޤޫާނީނ ަހަމއެއ

 ަވިކ ޮގެތްއ ަކނަޑައަޅްނޖޭެހ ަކެމްއަކމަށް  ޮއްތަކަމަކށް ނެުދެކެމެވ. ަހަމެއާއެއުކ ެއީއ ިމ ްޓަރއިިބުއނުަލްނ ބަލިައ

 ުބަރުނެވެވެއެވ.  



 

 

 އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން  VTR/2021/252މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  10 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކުރާތީ އް ގޮސް ހަދާވާހަކަ މައްސަލަ ރަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެހެން ބޯޓްތަކަށް   .10.6

ވި  ދާންޖެހޭ ސަބަބު ސާފުކޮށްދޭން ބޭނުންކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދޯނި ދޫކޮށް  

ވަރައި އުޅެވޭނެ އެންމެހައި އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފައިވާނޭ ކަމަށް ބުނާއިރު، ންފަރާތުން ބޯޓުގައި ކައިބޮއި ފެ

ފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކައި އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހަމަޖައްސައިދީ 

އަޅާ ފަޅުގައި  ހަދަނީ  ހުފައި  ބޮއި ފެންވަރާ  ކަމަށް މައްސަލަ  ހެޅި  ށައޮތް ސޮނީގެ ދޯންޏަކަށް ގޮސްގެން 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   ހުފަރާތުން  ފަރާތުން  ށަމައްސަލަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބުނުމަށް  މި  ފަރާތުގެ  ހެޅި 

 އިންކާރުކޮށްފައިނުވާ ކަން ފާހަގަވެއެވެ.  

ޖޫން    01 ޙާިޟރީ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ .10.7

ފެށިގެން    2021 ނިޔަލަށް    2021އޮގަސްޓް    28އިން  ވަޒީފާއަށް  ގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރިޕޯޓަ ޙާިޟރީ  މި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން   ބުނެ   ނޫންކަމަށް  ލިޔުމެއް   ަޞއްހަ  ކީޙާޟިރުވެފައިވާކަން 

ހުފައިވާކަށްއިންކާރުކޮ  ހެޅި ފަރާތްށަމައްސަލަ ހު މި ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ  އެގޮތުން   ހެޅިށަމާއި، 

ދުވަހު  ފުރަތަމަ  ޙާިޟރުވި  ވަޒީފާއަށް  ކުންފުނީގެ  ކަމަށް   2021ޖޫން    01ގޮތުގައި    ގެފަރާތް 

ދެ   ވެސްނަމަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެއްބަސްވުމުންނާއި،  ވަޒީފާގެ  ސޮއިކުރެވުނު  ދެމެދު  ފަރާތުގެ  ދެ 

ގައި ކަން އެނގެން   2021ޖޫން    10ދީފައިވަނީ    ފާވަޒީ  ށްހެޅި ފަރާތަށަފަރާތުގެ ބަހުންވެސް މައްސަލަ ހު

ސުވާލުކުރުމުން، އޮންނަކަމާއި،   ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަޖިލީހުގައި  ަޝރީޢަތުގެ  ގުޅިގެން   މިކަމާ 

  އަށްވަޒީފާ  ގައި   2021  ޖޫން  01ހެޅި ފަރާތް  ށަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ ހުފަމައްސަލަ ރައްދުވި  

ކަމަށެވެ.   ފަށާފައިވާ  ހުއެހެންނުކުންނަން  މައްސަލަ  އިންކާރުކޮށަނަމަވެސް  އެކަމަށް  ފަރާތުން   ށް ހެޅި 

ހު މައްސަލަ  އޭރު  ދޮގުކަމަށާއި،  ބުހުތާނު  އެއީ  ފަރާތުގެ ހެށަފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  އެ  ހުންނާނީ  ފަރާތް  ޅި 

 ރަށުގައި ކަމަށެވެ.  

އިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޙާިޟރީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓި  ށް ބަލާޓައިސްވެފާހަގަކުރި ޙާިޟރީ ރިޕޯ 

ކައިބޮއި   ނިދާ  ދޯނީގައި  ފަރާތަކީ  އެ  ކަމާއި،  ފަރާތަށް ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތެއް 



 

 

 އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން  VTR/2021/252މައްސަލަ 
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ފެންވެރުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް ހަމަޖެހި ދޯނީގައި ާޤއިމުވެ ހުރި މުވައްޒަފަކަށްވާއިރު، އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި  

ހު ބަޔާނުގެ  ށަފަރާތުން  ދެވަނަ  މުވައްޒަފަކީ    7ހެޅި  އެ  ނުކުތާގައި  ބުނާ    34ވަނަ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

މުވައްޒަފެއްކަމަށް އިސްތިސްނާވާ  ވަގުތުތަކުން  ފަރާތް   މަސައްކަތްކުރާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ    ހުދު 

ޙާޟިރުވިކަން ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިނދު، ޙާިޟރީ ރިޕޯޓުގައި  

ކަނޑައެޅީ  މައްޗަށްނޫންކަން  އަސާސެއްގެ  ކޮން  ފަރާތަށް    ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާން   ބިނާކޮށްކަން 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް   ކަނޑައެޅި ގޮތްވެސްއް  ވަގުތެވަކި  ައިދ  ،  ކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވޭކަމާއިކުރެވެންޖެހޭނެ

އިން ފެށިގެން    2021އޮގަސްޓު    28ހުށަހެޅި ފަރާތް  ސާފުކޮށްދެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    މުގެ ބޭނުމަށްކޮށްދިނު  ސާބިތު  ވަޒީފާއަށް ޙާިޟރުވެފައިނުވާކަން 

ރިޕޯޓުފަރާތުގެ   ފަރާތްޙާިޟރީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޕޯޓަކީ  އެ  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް،     

  އަޅައި ބުރަދަން ދެވިދާނެވަޒީފާއަށް ޙާިޟރުވެފައިނުވާ ކަމަށް ކަނޑަ  ފެށިގެން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ތާރީޚުން

 ކަމަށް ނުދެކެމެވެ. ބީ ހެއްކެއް ކިތާަޞއްޙަ 

ގޮތުގައި   .10.8 ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ބަލާއިރު، މައްސަލަ  ހެކިބަހަށް  މިޤްދާދުގެ  ޢަހްމަދު  ޙާިޟރުކުރެވުނު 

ހު ވަޒީށަމައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ލިބުނު ހެޅި  ދޯންޏަށް  އެކްސިޑެންޓްވެގެން  ގޮތާއި،  އަދާކުރާ  ޒިންމާތައް  ފާގެ 

ހެޅި ފަރާތުގެ އިހުމާލެއް އޮތްތޯ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަކީލް ސުވާލުކުރުމުން  ށަ ގެއްލުމުގައި މައްސަލަ ހު

ނުވެއް އިނގޭ ތިލަފުށިގައި ހިނގައިދިޔަ   ޑަކަށްހެކިވެރިޔާ ބުނެފައިވަނީ "އަޅުގަނޑު މާލޭގައި ހުންނާތީ އަޅުގަނ 

މިހާރު މިދަނީ އެދިމާލަށޭ!   ންނަލީމާ އޭނާ ބުނީ ތިމަވާޙިދުއަށް ގުޅާކަންތައްތަކެއް، އެދުވަހު އަޅުގަނޑު ޢަބްދުލަ  

ކުންފުންޏަށް ނޭގި   ގޮތުން"  ބެހޭ  އެދުވަހާ  އެނގެނީ  އެހާވަރަށް  ވަޒީފާއިން  ދެން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ދާރީވެފައިނުވާ  ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި ސުވާލުގެ އެ ނުކުތާއަށް ޖަވާބުގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން ހެކިވެރިޔާ    ވކިވުމާ 

އެކަން  ދެކެވޭތީ  ވާހަކައެއް  ކަހަލަ  ދޭހަވާ  އައިކަމަށް  ތިލަފުއްޓަށް  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  ކަމާއި، 

ބުނެފައިވަނީ  ހެކިވެރިޔާ  ސުވާލުކުރުމުން  ހެކިވެރިޔާއާއި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދެވިދާނެތޯ 

ލާފައި ތިމަންނަ މިދަނީ ތިލަފުއްޓަށޭ ބުނީމަ އެހާވަރަށް އެނގެނީ.  ދަނީ ދެން ފޯނުން ގުޅަ  "އަޅުގަނޑުކައިރީ ބުނެފަ



 

 

 އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން  VTR/2021/252މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
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ހެކިވެރި ވެފައިވާތީ،  ޖަވާބުދާރީ  މިފަދައިން  ނޭނގޭ"  އިތުރަކަށް  ދެން  ތިލަފުއްޓަކަށް  ނުދަން  ގެ  ޔާއަޅުގަނޑު 

ފަރުވާކުޑަކޮށް ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިހުމާ  ފައިވާކަމާއި،ހެކިބަހުން  ދޯނި  އެފަރާތުގެ  ލުން 

ވިކަމާއި،   ފަރާތް  އެކްސިޑެންޓް  ހުށަހެޅި  ނެތްކަމަށް  ދޫ  ވަޒީފާ މައްސަލަ  ސާބިތުވާން  ގޮސްފައިވާކަން  ކޮށް 

   ބުރަވެވެއެވެ. 

ަތކީ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް  ްތިއުރ ެއ ަފާރ ެދ ެހިކެވިރްނގެ ެހިކބަަހށް ބާަލ ހުށެަހިޅެހިޅ ަފާރތްުނ ަށަމްއސަަލ ުހ .10.9

ެހޅި ަފާރތާ ުކނުްފީނެގ ެމނިޭޖްނ ިޑެރްކަޓރ  ަށާއއި، ަމްއސަލަ ުހަމަސްއަކްތުކާރ ުކނުްފީނގެ ުމަވއްޒުަފްނަންށ ުނާވީތ

ހެޅި  ަށަމއްސަަލ ުހ  ، ތެަކްއ ަކުމަގއި ުބަރުނެވވީޭތައުޑިއވަިފިއާވ ަފރްާތ  ުކެރުވނު ެއްއެވްސ މާުޢމާަލެތްއުދ  ާއ ެދެމ

ިއސެްވަބާޔްނުކެރުވނު  ުރމްަށ  ާފިއްނ ަވިކުކިރަކްނ ުނވަތަ ޫންނަކްނ ސިާބުތުކީޒަވ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ  ަފާރްތ

ުހށެަހޅަިފިއާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ޮއްތ ެއްނމެ    ރާިޢަޔްތުކުރީމ  ަހްށިކަބެހ  ެދ ެހިކެވިރްނެގ

ަނަމެވްސ ެހިކެވިރްނެގ ެހިކބުަހްނ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފރާތް  އެެހްނަޤބުޫލނުުކެރޭވ ަކާމިއ،  ޢަދުުލެވިރ ޮގްތ ަކުމަގިއ  

ުހ ަމްއސަަލ  ޯދނަްޏީކ  ުކަރުމނިްދޔަ  ޭބުންނ ަށަމަސްއަކްތ  ަޒޫރީރ  ަފރާތެުގ  ަކަރްނޓާ    ާވ ަތްއަކަމްށހިެޅ  ެފާނ 

 ްއަކްނ ސިާބުތާވ ކަަމްށ ެދެކެމެވ.  ތެަނ  ިއުމެގ ިމްނަވުރެވްސ ފުދްެނ ެންތ ެކުއްނުބ

ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ    SC-A/49/2018ވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދި  .10.10

 ވަނަ ނުކުތާގައި،  40

ޮގތަްކަމްށ ުބނާ ެދ ޮގތްެއ ަފނިޑޔެާރްއގެ ުކރަިމީތަގިއ އެޮވަފިއ ެއިއްނ ެއްއވްެސ ޮގަތީކ މްުސަތީހލު  "ަކްނ ިހނާގފިައާވ  

ޮގެތްއ ަކަމށް ނެުބެލޭވަނމަ، ެއ ތުަންނ ެއްއޮގަތކީ ުވން މާ ުދރު ގެޮތްއ ަކަމށް ަފނޑާިޔރު ަކނަޑައޅިައިފަނމަ، ެދން  

ަކަމްށ ެބެލިވާދނެެއެވ.   ާބކީ ޮއްނަނ ޮގަތކީ ޮބަޑްށ ަގޫބލުުކެރޭވ ިމްނަގނުޑްނ  ަހަމެއޮގަތށް،    ެއަކެމއް ވަެފިއާވ ޮގތް 

ުހަށެހިޅަފިއާވ ެހިކަތއް ަވަޒްނކާުރއިރު، ަކްނެވަފިއާވ ޮގްތ ަކަމްށ ެވދޭާނ ިތްނޮގެތްއ ުނަވަތ ެއައްށުވެރ ިގަނ ޮގްތަތެކއް  

ޮގްތަތުކްނ ަފނިޑާޔުރ ވަަޒްނޮކ  ުހިރާހ  ެއ  ުހެރއެްޖަނމަ،  ުކިރަމީތގިައ  ެއްނމެ  ަފނިޑާޔރެުގ  ޮގާތ  ަކްނެވަފިއވާ  ށް، 

ާގްތުކާރ ޮގްތަތުކގެ ަތުރީތުބން އެ ޮގްތަތްއ ައުތާރުލުމން، ެއ ަތންުނ ަކްނުވާމ ެއްނެމ ާގްތޮގްތ ުނވަަތ ަކްނެވަފިއާވ  

 ަކަމްށ ަފނޑާިޔަރްށ ުބރެަވޭވ ޮގތް ޮއްނާނީނ ޯހިދަފެއެވ." 



 

 

 އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން  VTR/2021/252މައްސަލަ 
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ަޤޟި  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ޢިބާރާތުން  މައްސަލައަށް  މި  ހުށަހެޅިފައިމިވާ  އްޔާ 

ގެ ވެރިފަރާތްކަމުގައިވާ 'އަޙްމަދު  ލީ ބޯޓުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ދިޔުން ހުއްޓާތަތުބީޤުކުރާއިރު،  

ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީ  ާޞބިރު'  ގުޅައި  ކަމަށް ފޯނުން  އެންގުމުން  ވަކިކުރިކަން  ފާއިން 

ހުމަބުނެފައިވުމުންނާއި،   ވަޒީށައްސަލަ  ފަރާތް  ވަޒީފާދޫކޮށްދިޔައީ ހެޅި  އެފަރާތް  ނޫންކަމާއި،  ވަކިކުރީ  ފާއިން 

ސާބިތުކުރުމަށް   އެކަން  ބުނެ  ފަރާތުންކަމަށް  ރައްދުވި  އެ   މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،  ރިޕޯޓެއް  ޙާިޟރީ 

ަޞއްޓަރިޕޯ ބުރަނުވެވޭތީއާއި،    ޙަކީ  ވަޒީލިޔުމެއްކަމަށް  މައްސަލައިގެ  މިޙާލަތުގައި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފާއާބެހޭ 

  ، އިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއްކަތްކޮށްފައި މަސަކަންހިނގާދިޔަގޮތުގެ އަްޞލު އޮޅުވާލުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

އެ ދޯނި  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ މައްސަލަ  ހިނގައިދިޔައީ  ހާދީސާ  ކްސިޑެންޓްވި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމަށް ބުނާ   އެފަރާތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމަށް ބުނާ ދުވަސްވަރުގައި ނުވަތަ

ފާއިން  ސެޕްޓެންބަރުގައި ވަޒީ   12ހެޅި ފަރާތް  ށަތީ، މި ޙާލަތުގައި މައްސަލަ ހުފާހަގަކުރެވޭ  ކަމުގައި  ތާރީޚުގެ ކުރިން

 ، އިންވެފައިވާ ގޮތްކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާ ބޮޑަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ މިންގަނޑުކަވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުން އެއީ  

ތުގެ އެއްވެސް  އިރުވެސް އެކްސިޑެންޓްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާމޯލްޑިވްސް މެރިން ޕޮލިހުގެ ބަޔާނަށް ބަލާ

މައްސަލަ   ބުރަނުވެވޭތީއާއި  އޮތްކަމަށް  ދޯންޏަށްށަހުއިހުމާލެއް  ހުރިނަމަވެސް  ދޯނީގައި  ފަރާތް  ލިބޭނެ    ހެޅި 

ކުރުމަކީ އެފަރާތަށް ކުރެވޭނޭ ކަމެއްނޫންކަން ސަބަބުވެރި އިންސާނެއްގެ ހަމައިން ބެލިކަމުގައިވިއަސް  ޑަގެއްލުން ކު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން    ،އެނގެން އޮންނާތީ

 . ވެނުވެވެއެ ާޤއިމުވެފައިވާކަމަށް ބުރަ (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

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

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ބަލަން    (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ 

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

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

(procedural fairness)   ުވާކަމުގައި ބުރަވެވެން ނެތްނަމަވެސް،  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކޮށް ކަނޑައެޅުން ލާޒިމ



 

 

 އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން  VTR/2021/252މައްސަލަ 
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ވުމަށްޓަކައި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  އިންޞާފުވެރި އަދި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާިޞލު

(procedural fairness)    ،ުާޤއިމްކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާާޞކޮށްނަމަވެސް ނަޒަރުކުރުން މުހިންމުކަމުގައި ބުރަވެވޭހިނދ

ގައި    2021  އޮގަސްޓު  09ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ،    2021ސެޕްޓެންބަރު    12މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

އެފަރާތުގެ އިހުމާލު    އެކަމުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ދޯނި އެކްސިޑެންޓްވުމާ ގުޅިގެން

އޮތްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ަޤބޫލުކުރެވިގެންކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް އިދާރީ ތަޙުީޤެޤއް  

ހު މައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައިވާ ހިންގައި  މައްސަލައިގައި  މި  ދީފައިވާކަން  ފުރުސަތު  ޖަވާބުދާރީވާން  ފަރާތަށް  ށަހެޅި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތަތީ،  

 ވާކަމަށް ބުރަ ނުވެވެއެވެ. ާޤއިމުވެފައި (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ   .12

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

ވަކިކުރެވިފައިވާތީ ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ    ،ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި  ވަޒީފާއިން  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި  އެއީ 

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

ހުށަހެޅި .13 އަދާކުރަމުންދިޔަ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އެފަރާތް  ވަޒީފާއިން   

އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

(procedural fairness)   ެާޤނޫނީ ފަރުވާއަށް    ނެ ވޭޤާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށް ކަނޑައަޅާ ހާލަތުގައި އެފަރާތަށް ލިބިދ

ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް    ރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަނަޒަރުކުރާހިނދު،  

ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،    2021ޖޫން    10ބަލާއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚަކީ  

ވެފައި ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  އެއްބަސްވުމަކީ  އަދި  އެނގެން    ހައެއް()   6ވާ  އެއްބަސްވުމެއްކަން  ދުވަހުގެ  މަސް 

  2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ ކަމަށްވާއިރު،    2021ޑިސެންބަރު    09އި، މި އެއްބަސްވުން ނިމޭ ތާރީޚަކީ  އޮންނަކަމާ

ާޤޫނނު( ެގ   ޮގުތަގިއ3ަވަނ ަމއާްދެގ )   29)ަވޒާީފާއބޭެހ  ބަދުަލެގ    ( އިަދ ެއ މާއާްދެގ )ރ( އްަށ ރާިޢޔްަތޮކށް 

ިއން    2021ެސޕެްޓނަްބުރ    12ަކުމަގިއާވ    ީރުޚާތ  ަކަމްށ ުބަރެވޭވަވީޒާފިއްނ ަވިކުކިރ  ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން



 

 

 އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން  VTR/2021/252މައްސަލަ 

                                             

 

21 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:  
 

 

ަދުތ  ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއއްބްަސުވުމެގ ުމްއލިމިޓެޑާ    އެފަރާތް އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓްެފިށެގްނ،  

ރ. )ަފްނާސސް ެއއާްހްސ ެއއަްސޭތަކ ަފސޮްދަޅސް  -/51,163އްަށ ވާ    2021ިޑެސްނަބުރ    09ަހަމާވ ާތީރޚަުކުމަގިއާވ  

    ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. ަނަގއިިދުނމްަށ  ިތެންއ ރިުފޔާ(  

ނެތޯ  ނަގައިދެވިދާ  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައްދިފައިވާ ފަދައިން  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ  .14

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަލާއިރު 

 ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  50)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  .14.1

ފިޔަވައި  މުސާރަ  ލިބެންާވ  މުވައްޒަފަކަށް  މުަވއްޒަފުންނަށްެވސް  ، ]ަވުގތީ  ހުރިހާ  މުސާރަ    ، އެހެން  އެއްފަހަރު  މަހަކު  މަދުެވެގން 

 ދޭްނާވނެއެެވ.[ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ    55ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ،މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

ުމސާރައާއި  ޭދ  ުމވްައަޒފުންނަްށ  އޭނާެގ  ފާަރަތކުން  އްެއެވްސ  ަވީޒފާދޭ  އްެއޗްެއ  ])ށ(  އްެއެވްސ  އުޖޫރައިން   

 އުނިކެުރވޭނީ އަންނަނިިވ ާޙަލުތަތުކގެައެވ.

 ؛ޤާނޫނުގިައާވ ޮގުތގަެމތިން ނުަވަތ ޯކުޓ އަމަުރާކ އްެއޮގްތާވ ޮގުތގަެމތިން އުނިކަުރްނެޖޭހ އްެއޗްެއ އުނިކުރުން (1)

ްއ ހޯދަުމްށ، ނުަވަތ ކްުއަޔްށ ިހފަުމށް  ަވީޒފޭާދ ފާަރތުން ުމވްައަޒަފަކްށ ހޯދައީިދފިައާވ ގެއްެއ ނުަވަތ ދިރުިއޅޭނެ ތަނެ (2)

ީދފިައާވ، ނުަވަތ އޭނާ އުެމވްައަޒަފަކްށ ވްިއާކ މަުދަލަކށް ލިބެންާވ ފިައސާާއ ގޭުޅޮގތުން ނުަވަތ އޭނާ އެ ުމވްައަޒަފަކށް  

ީދފިައާވ  ޫދކާުރ ލޯނަކާ ނުަވތަ އޭނާ ގެރެންީޓޮކށްދީގެން ހޯދައޭިދ ލޯނަކާ ނުަވތަ ުމސާރިައެގ ެއްޑވާންްސެގ ޮގުތގިައ 

ޢަދަަދާކ ގޭުޅޮގތުން ުމވްައަޒުފެގ ހުއަްދ، ިލޔަުމކުން ލިިބގެން، ެއ ހުއްދޭަދ ޢަދަަދަކްށ، ނުަވތަ ުމވްައަޒަފަކްށ ލިބޭ  

 ؛އުޖޫރިައެގ ތިންބިައކަުޅ އެއަްބަޔްށވެުރ ިގނަ ނުވާނޭހެން އުނިކާުރ އުނިކުރުން

ަތ އިންޝުއަރެންާސުގޭޅ ފަންަޑަކްށ، ނުަވަތ ޕޮްރިވޑެންޓް  އުެމވްައަޒެފްއެގ ޗްުއޓާީއގޭުޅ ނުަވަތ ޭބްސފުަރވާާއުގޭޅ ނުަވ (3)

 ފަންަޑަކްށ ދްެއކަުމްށ ލިބެނެްޖޭހ ފިައސާާއގޭުޅޮގތުން އުނިކާުރ އުނިކުރުން. [ 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ    20)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރު   .14.2

 ޢިބާރާތުންނެވެ. އަންނަނިވި 

މިްނަވރު ަވުގތަށްާވ  ުނނިކުންނަ  ަވޒީފާއަށް  ަގޑީަގއި  އަދާކުރަންޖެހޭ  ަވޒީފާ  ފިޔަަވއި  ، ]މުަވއްޒަފަކު  ކެނޑުން  މުސާރައިން   ،އޭާނެގ 

 މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއަށް ނުނިކުތުމާ ުގޅިެގން އިތުރު ޖޫރިމަާނކޮށްެގން ުނާވނެއެެވ.[  ، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  54)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  .14.3

ލިޔުމެއް  ހިމެނޭ  ކަންތައްތައް  ތިރީގައިއެާވ  އެމުސާރަޔާއެކު  މުސާރަދޭއިރު،  ]މުަވއްޒަފުްނނަށް 

 ަވޒީފާދޭފަރާތުން މުަވއްޒަފުްނނަށް ދޭްނާވނެއެެވ.

 ؛މުސާރައިެގ ޖުމްލަ ޢަދަދުމުސާރަދޭޭވ މުއްދަތުަގއި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުޅި  (1)

އެއްެވސް ޢަދަދެއް އެމުސާރައިެގ ޖުމްލައިން ކަނޑާފައިާވަނމަ، އެޮގތުން ކެނޑި ޢަދަދާއި އެ ޢަދަދު   (2)

 ؛ކަނޑަންޖެހުނު ސަބަބު 

 މުސާރަދެޭވ މުއްދަތުަގއި، މުވައްޒަފަށް މުސާރައިެގ ޮގތުަގއި ދެޭވ އަސްލު ޢަދަދު. [ (3)

 ރު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( ގައި،މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއި

ބުނެފައިާވ    ]މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތިން ޢަމަލުކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި، މުސާރައިެގ ބަޔާނުަގއި ހުންނަްނާވނެކަމަށް މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި

ވައްޒަފުންލައްާވ، މުސާރަ ލިބޭ ަވުގތު ސޮއިކުރުާވ ޮގތަށްެވސް  މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އިންނަ މުސާރައިެގ ދަފުތަރެއްގައި މު 

 ހަމަޖެއްސިދާެނއެެވ.[ 

މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން، މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ބަޔާން ލިޔުމުން ދިނުމަކީ، ނުވަތަ މުސާރައިގެ  

ތައްޔާރުކޮ ދަފްތަރެއް  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތުތައް  ހުންނަންވާ  މަހަށް  ބަޔާނުގައި  މަހުން  މުވައްޒަފުންލައްވާ  އޭގައި  ށް 

ވަނަ މާއްދާގެ    54ނޫނު( )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް  ސޮއިކުރުވުމަކީ،  

  ލާޒިމުކަމެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި ހޯދުމަށް   ދަށުން



 

 

 އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން  VTR/2021/252މައްސަލަ 
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އެދިފައިވާ މުސާރަ އެފަރާތަށް ދީފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކުރާނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން  

 ހުށަހަޅައި އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އޮތް ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ރުގެ ޖޫން މަހު އެފަރާތަށް ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ  ވަނަ އަހަ   2021މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .14.4

ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި    ރ. )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ(-/500

ދެމެދު   އެއްބަސްވުމަކީ    2021ޖޫން    10ފަރާތާއި  އެ  ބެލުމުން،  އެއްބަސްވުމަށް  ވަޒީފާ  ސޮއިކުރެވުނު  ގައި 

ސް ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  ޑިޖިޓަލްކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެހެންނަމަވެ

ލިޔުމުންކަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަތު  ރ. )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( -/500

ފާހަގަކުރެވޭއިރު އަދި އެކަމަށް ބާރުދޭ އެއްވެސް އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއް މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅިފައިނުވާއިރު،  

މައްސަލަ   ރ. )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ(-/500ސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  އި

ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ފަރާތަށް  އުފެދެއެވެ.    ހުށަހެޅި  ސުވާލު  އޮތުމާމެދު  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  ލިޔުމުން  އަތު 

މައްސަލަ އެހެންނަމަވެސް،   ފޯމުގައިވެސް  ހުށަހަޅާ  އަ މައްސަލަ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މަާޤމުގެ    ދާކުރި 

ރ. )ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އަދި  -/2500ޖުމްލަ އަދަދުގެ ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ  

ޙިއްސާކުރެވުނުއިރު،   ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި    ފޯނު މައްސަލަ 

ބޭނުންވާނަމަ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ     އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކުރަންއެލަވަންސްއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

ކަމެއް   އެއްވެސް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފުރުސަތުގައި  އެ  ަޤބޫލުކުރެވޭތީއާއި،  ލިބިފައިވާކަމަށް  ފުރުސަތު 

ހުށަހެ މައްސަލަ  މަާޤމުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ،  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ގޮތުގައި    ފޯނުޅި  އެލަވަންސްގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން    2021)ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. ވީމާ،    ރ.-/500ކޮންމެ މަހަކު  

ށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  ސާބިތުކޮމަހުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯނު އެލަވަންސް ދީފައިވާނަމަ، އެކަން  

ކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ    2021ޖޫން    30އިން ފެށިގެން    2021ޖޫން    10  ނުވަތަ  ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި،

ރުފިޔާ(    ފަންސާސް  ސަތޭކަތިންރ. )-/350  އުޖޫރައިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް   ލިބެންޖެހޭހުށަހެޅި ފަރާތަށް



 

 

 އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން  VTR/2021/252މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  18 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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Phone: 3307701 ުފޯނ :  | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ތެރެއިން   ތަރަޙައިގެ  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އުނިކުރުމަށް  ބައެއް  އުޖޫރައިން  މުވައްޒަފުގެ  އުނިކޮށްފައިވަނީ 

  ހުއްދަކުރާފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެންކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ފަންސާސް  ސަތޭކަ  ތިންރ. )-/350އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޙައްުޤވާ    ފޯނުން މަހު  ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫ  2021  ފަރާތަށް

 ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. ރުފިޔާ( 

ރ. )ފަސް  5000/-ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި އަދި އޮގަސްޓް މަހުގެ މުސާރައިން    2021މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   .14.5

ރުފިޔާ(   މުސާރައަކީ  ހާސް  އަސާސީ  މުވައްޒަފުގެ  އެދިފައިވާއިރު،  ނަގައިދިނުމަށް  އެފައިސާ  -އުނިކޮށްފައިވާތީ 

ރ. )ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( ކަން ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުން އެނގެން  -/15,000

އޮގަސްޓް މަހުގައިވެސް މުވައްޒަފަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖުލައި އަދި  

ފަރާތުންވެސް  10,000/-ދީފައިވަނީ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޚުދު  ކަމަށް  ރުފިޔާ(  ހާސް  )ދިހަ  ރ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި އަދި އޮގަސްޓު މަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން    2021އިޢުތިރާފްވެފައިވާތީއާއި،  

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގައި މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން    )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( އުނިކޮށްފައިވަނީ،  ރ.-/10,000ޖުމްލަ  

ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މެދުވެރިވެގެންކަން  ޙާލަތެއް  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކުގެ  ބުނެފައިވާ  ކަމަށް  އުނިކުރެވޭނެ 

ފަރާތުންމަ  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، ހުށަހެޅި  އަދި    2021އެދިފައިވާފަދައިން    އްސަލަ  ޖުލައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ހާސް ރުފިޔާ( އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ރ. )ދިހ10,000ަ/-އެ ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ  އޮގަސްޓު މަހު  

 . ފެނެއެވެ ކަނޑައަޅަން ފައިސާކަމަށް ދޭންޖެހޭ ފަރާތަށްފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހު އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް   2021މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   .14.6

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ނޫންކަމާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާދޫކޮށްދިޔައީ ކަމަށް ބުނެ  އެދިފައިވާއިރު،  

ޙާިޟރީ ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެ ރިޕޯޓަކީ ަޞއްޙަ   އްދުވި ފަރާތުންއެކަން ސާބިތުކުރުމަށް މައްސަލަ ރަ

ބުރަނުވެވޭ ރައްދުވި   ލިޔުމެއްކަމަށް  މައްސަލަ  ދޫކޮށްދިޔަކަން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބަށްޓަކައި، 

ަމްއސަަލ    ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލައިން ފެށިގެން    2021ސެޕްޓެންބަރު    01ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  

  2021ެސްޕެޓނަްބުރ    11ަކުމަގިއާވ    ާތީރުޚ   ެއނެްމ ފުަހ  ުބަރެވޭވަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފަގިއ މަަސްއަކްތުކިރަކަމށް  



 

 

 އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން  VTR/2021/252މައްސަލަ 

                                             

 

21 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:  
 

 

)ހާަހްސ ަހަތުރަސޭތކަ    ރ. -/6,416 ިނޔަަލށް އަެފާރތަށް ުމާސަރާއިއ ިޢާނޔްަތަތުކގެ ޮގުތަގއި ލެިބްނޖޭެހ ުޖމަްލ  ެގ

 ނަޑައަޅިއ ިމ ަމްއސަަލ ިންނމްަނ ެފެނެއެވ.  ަނަގއިިދުނމްަށ ަކ   ޯސަޅ ރިުފާޔ( 

 

 

 : ނިންމުން   މައްސަލައިގެ 

  މަޖިލީހުގައި   މައްސަލަބެލި  ލިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެންފަހެ، 

،  ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލިއިރު،  ރިޢާޔަތްކޮށް  ހެކިބަހަށް  ހެކިންގެ  ވާހަކަތަކަށާއި  ދެއްކި  ދެފަރާތުން

އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ    2021ޖޫން    10ދޯނި ކެޕްޓަނެއްގެ މަާޤމުގައި  އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  

ޢިނާޔަތްތައް ނުދީ   މުސާރައާއި  އެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ  ވަޒީފާއިން    2021ސެޕްޓެންބަރު    12އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  ގައި 

ން މަހުގެ މުސާރައިން ނުލިބިވާ  ޖޫވަނަ އަހަރުގެ     2021މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ    ،ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ

ރ. )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އާއި، އޮގަސްޓް މަހު  5,000/-ރ. )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި، ޖުލައި މަހުގައި ނުލިބިވާ  -/500

އަދި ސެޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެންބަރު މަހުގައި ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި،   ހާސް ރުފިޔާ(  ރ. )ފަސް 5,000/-ނުލިބިވާ  

ގަވާއިދާ   ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ޢިނާޔަތްތައް 

ކަނޑައަޅަ ވަކިޚީލާފަށްކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ާޤއިއިދިނުމަށާއި،  އިޖުރާއީ  ކުރުމުގައި  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  މުކުރަންޖެހޭ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމުގެ ބާކީ އޮތް   ، ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި

މިޓެޑަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް މުއްދަތަށްވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް އެދި އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލި

 ޅި މި މައްސަލައިގައި،ހުށަހެ ގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 2021ނޮވެންބަރު  08

ކުންފުނިން ކުރަން އަންގާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އިޙުމާލުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ބަލަހައްޓަން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ޒިންމާއެ ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލެހެއްޓުމަކީ  ދޯނި  ކަމަށާއި،  ޙަވާލުކުރި  އަހަރުގެ  2021އް  އޮގަސްޓް    ވަނަ 

ދޯނީ ކުންފުނީގެ  އައިސް  ދޯންޏެއް  އެހެން  ހަލާކުވެފައިވާ  މަސްތެރޭގައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދޯނި  އެކްސިޑެންޓްވެ  ޖެހި  ގައި 



 

 

 އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން  VTR/2021/252މައްސަލަ 

                                             

 

21 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 ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި  ކަމަށާއި، އެދުވަހުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދޯނީގައި ނެތް ކަމަށާއި،  

ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް މި    އަމިއްލައަށް މަސައްކަތް  ށާއި، އެފަރާތަކީފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިނުވާނެކަމަ

 މައްސަލަ ރައްދުވި އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވީނަމަވެސް، 

މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިތައް ވަޒަންކުރެވުނުއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެފަރާތް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން 

ގައި ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭކަމާއި،   2021ސެޕްޓެންބަރު    12މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  

އިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ  ޤާ ކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި    (procedural fairness)އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަމާއި  

)ަވޒާީފާއބެހޭ    2/ 2008ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރުުމެގ ަސަބުބްނ ާޤޫނުނ ންަނަބރު  ެއަކީށެގްނާވ ަސަބެބްއނިެތ    ،ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ( އިަދ ެއ ާމއާްދެގ )ރ( އަށް ރާިޢަޔްތޮކްށ ބަދުަލެގ ޮގުތަގިއ3ަވަނ ަމއާްދެގ )   29ާޤޫނުނ( ެގ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ެފިށެގން،  ިއން    2021ެސޕެްޓްނަބރު    12ަކަމށް ުބަރވޭެވ ާތރުީޚ ަކުމަގިއވާ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ

  2021ިޑެސނަްބުރ    09ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފގެ ެއްއަބްސުވުމގެ ުމއަްދތު ަހަމާވ ާތީރުޚަކުމަގިއވާ    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ

 ަޅއި، ނަަގއިިދުނަމްށ ަކނަޑައރ. )ަފްނާސްސ ެއއާްހްސ ެއްއަސޭތަކ ަފސޮްދަޅްސ ިތެންއ ރިުފޔާ(  -/51,163ައްށ ާވ  ާއ ަހަމ

ސަތޭކަ  ރ. )ތިން-/350ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޙައްުޤވާ    2021

 ރުފިޔާ( އަކީ އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މި ފައިސާއާއި، ފަންސާސް  

މަހުން   ޖުލައިވަނަ އަހަރުގެ   2021މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި 

ގޮތުގަނިލަޔަގެ    2021ސެޕްޓެންބަރު    11ފެށިގެން   ޢިނާޔަތުގެ  މުސާރައާއި  ތެރެއިން  ށް  ފައިސާގެ  ދޭންޖެހޭ  - އި 

ރުފިޔާސޯޅަހާސް  )  ރ.416،16/ ރައްދު ނުލިބިވާ   (ހަތަރުސަތޭކަ ސޯޅަ  މައްސަލަ  ފައިސާއަކީ  މި  ވި  ކަމަށްބުރަވެވޭތީ، 

 ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،

އަދަދު،   ފައިސާގެ  ޖުމްލައަށްވާ  އަދަދުތަކުގެ    30  ފެށިގެން  އިން(  2022މާރިޗު    07)  މިއަދުއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ސުލައިމާންއަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ތިރީސް)   އެކަން   ދިނުމަށްފަހު  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ޢަބްދުލްވާޙިދު 



 

 

 އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން  VTR/2021/252މައްސަލަ 

                                             

 

21 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:  
 

 

އޭ.ބީ.ސީ  މައްސަލަ ރައްދުވި    އެންގުމަށް،  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ(  ފަހެއް)  5  ހަމަޖެހޭތާ

 މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 

 1443ަޝއުބާން  04

 2022މާރިޗު  07

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

 މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 

 


