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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/265 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 އުޖޫރަ ދިނުމުގައި ާޤނޫނާ ޚިލާފުވުން  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019ނޮވެންބަރު  26 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ޖޫން  02 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ޝަހީދާ އިސްމާޢީލް، ކަމަރާގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A232418)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް    ޗަމްޕާ ބްރަދަރސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-171/1993ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  )ކުންފުނި

  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު    (ކުޅުދުއްފުށިކަމަރާގެ / ހދ.  )ޝަހީދާ އިސްމާޢީލް    މި މައްސަލައަކީ

A232418)   ާހިންގާ  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް  ޗަމްޕ ހޮޓެލްގައިޗަމްޕާ  އިން    މޭ   11  ސެންޓަރަލް 

ފެށިގެން    2018 އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،    ރިސެޕްަޝނިސްޓެއްގެއިން  ވަޒީފާ  ވަކި    2019ޖުލައި    30މަާޤމުގައި  ގައި 

އެންގުމަށްފަހު،   މަޑުކުރުމަށް  ނުނިކުމެ  ޑީއުޓީއަށް  އަންގަންދެން  ވަޒީފާއިން   2019ނޮވެންބަރު    20އެއްޗެއް  ގައި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ    ގައި  2019ނޮވެންބަރު    21ވަކިކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނުރަސްމީކޮށް ލިބުމާ ގުޅިގެން  

ވަކިކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ދިނުމަށް އެދުމުން، ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމުގެ ލިޔުމެއް ދީފައިވުމުން، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން  
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 ވަޒީފާއިން  ޝަހީދާ އިސްމާޢީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް  ދޭހަވާތީ،

ރ. )އަށްޑިހަ ހާސް ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށާއި، ވަކި ސަބަބެއް  -/80,000ވަކިކޮށްފައިވާތީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  

ގެ ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި   2019ނޮވެންބަރު    21އެންގުމެއްނެތި ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެންގި ދުވަހުން ފެށިގެން  

އަހަރީ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަށްވާ މުސާރައާއި  އެ މުއްދަތުގެ ސަރވިސް ޗަރޖުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި،  ޢިނާޔަތްތަކާއި،  

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި،   ފެށިގެން  ދުވަހުން  އެންގި  މަޑުކުރުމަށް  ގޭގައި  ނުނިކުމެ  ވަޒީފާއަށް  ގޭގައި  ކުއްލިގޮތަކަށް 

ގޮތުގައި،   ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ދީފައިނުވާތީ  ހިފާފައިވާ  ޢިނާޔަތްތައް  ކުއްޔަށް  ދިރިއުޅުމަށް  އިސްމާޢީލް  ޝަހީދާ 

ރ. )ތިން ހާސް ރުފިޔާ( އާއި،  -/3,000ނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހުނު  ކޮޓަރިއަށް ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޖުރިމަ

ޖެހުނު   ދައްކަން  ގޮތުގައި  ފީގެ  ވަކީލު  ސަބަބުން  ހޯދަންޖެހުމުގެ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ާޤނޫނީ  މައްސަލައިގައި  މި 

ރުފިޔާ(  -/10,000 ހާސް  )ދިހަ  އެދި  ރ.  އިސްމާޢީލްއެދި  ނަގައިދިނުމަށް  ފަރާތުަޝހީދާ  ބްރަދަރސް  މްޗަން  ގެ  ޕާ 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން    2020  ސެޕްޓެންބަރު  02ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  

 ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު   ގެ ނިޒާރު   މިފްރާޒް  هللاޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  އިސްމާޢީލް  މައްސަލަ  ކުޅުދުއްފުށި)ޝަހީދާ  / ހދ.  ރައްޔިތެއްކަން  ކަމަރާގެ  )ދިވެހި   )

ތަބުކުރެވޭ  ޚާ)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުހާ(  A232418އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  

ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެ  ފަރާތް(  ގައި  ގޮތުން  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ހޭ 

ނަޒަރުކުރުމުން ކަންކަމަށް  ގޮސްފައިވަނީ    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    ޗަމްޕާ މައްސަލަ 

)މީގެ ފަހުން   (C-171/1993)ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  ލިމިޓެޑްގެ    ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް
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  ޗެމްޕާ ސެންޓަރަލް ހޮޓެލްގެ ރިސެޕްަޝނިސްޓެއްގެ   ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުހާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް(ރައްދުވި  "މައްސަލަ  

ފަރާތް      މުގައިކަމަށާއި،މަާޤމުގާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ކުރެވިފައިވާ  އްޔަންޢަމައްސަލަ 

 ކަމަށާއި،  ގައި 2018މޭ  11ކީ ޚަަހޚތާރީ

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

އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،   ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އަންގަންދެން    2019ޖުލައި    30މައްސަލަ  އެއްޗެއް  ވަކި  ގައި 

ވަކި ގޮތެއް އަންގާފައިނުވާތީ ތަފާތު އެކި ދުވަސް މަތިން އެކި  ޑީއުޓީއަށް ނުނި ކުމެ މަޑުކުރުމަށް އެންގުމަށްފަހު، 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި    2019ތީއާއި،  މެސެޖްތައް މެނޭޖަރަށް ފޮނުވުމުން ވެސް އެ މެސެޖްތަކަށް ޖާވާބު ލިބިފައިނުވާ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެޗް.އާރް    ތެއް މެދުވެރިވެމަހުގެ ފަހުން މުސާރަ ޖަމާކޮށްފައިނުވާތީ، ތިން ވަނަ ފަރާ

ނޮވެންބަރު    20މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން އެނގުނުކަމާއި،    އިން

ގައި    2019ނޮވެންބަރު    21ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނުރަސްމީކޮށް ލިބުމާ ގުޅިގެން    2019

ލިޔު  ވަކިކުރިކަމުގެ  ވަޒީފާއިން  ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ  ޖެނެރަލް  ވަޒިފާއިން  ލިބޭނީ  ލިޔުން  އެ  އެދުމުން،  ދިނުމަށް  ން 

ގެ ތާރީޚްޖަހާފައިވާ ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމުގެ    2019އޮގަސްޓް    05ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  މެނޭޖަރއާއި ވާހަކަދައްކާފައި

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމުގެ   2019ނޮވެންބަރު    24ލިޔުމެއް ދިންކަމަށާއި،  

ގައި ސިޓިގެ ޖަވާބު ބަލާ ދިއުމުން    2019  ނޮވެންބަރު  25ލިޔުމެއް ދިނުމަށް އެދި ސިޓީއަކުން އެދިފައިވާނެކަމާއި،  

  ލިޔުމެއް ދިނުމަށްފަހު އެ ލިޔުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް އެންގިކަމަށާއި، އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެ ލިޔުމުގައި 

ސޮއި  ލިޔެފައިވުމުން  މިފަދައިން  ާޤބޫލުކުރާކަމަށް'  ނުކުރެވޭނެކަމަށް  ދަޢުވާއެއް  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ    'ވަޒީފާދިން 

ކަނޑާލުމަށްފަހު އެ ލިޔުމުގައި ސޮއި ކުރެވެން ނެތްކަން އެންގުމުން، އެ ލިޔުމުގައި ސޮއި ނުކުރާނަމަ ވަޒިފާއިން  

ގައި ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމުގެ ލިޔުން    2019ނޮވެންބަރު    21ވަކިކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ނުލިބޭނެކަމުގައި ބުނިކަމަށާއި،  

ލި އުޅުނުކަމުގެ  ވަޒިފާގައި  ވަކިކޮށްފައިވާކަން  ދީފައިވާއިރު،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިނުމަކީ  ޔުން 

ފުރިހަމަނުކޮށް ވާދޭހަ ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާޤނޫނުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި، 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަމުގައިވާތީކަމަށް 
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ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް   މައްސަލަ ހުސަހެޅި ފަރާތް  ން އެދިފައިވަނީ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު .2

ރ. )އަށްޑިހަ -/80,000ކަނޑައަޅައި، ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  

  21އެންގުމެއްނެތި ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެންގި ދުވަހުން ފެށިގެން  ހާސް ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށާއި، ވަކި ސަބަބެއް  

ގެ ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، އެ މުއްދަތުގެ ސަރވިސް ޗަރޖުގެ ގޮތުގައި    2019ނޮވެންބަރު  

ކަށް ގޭގައި ވަޒީފާއަށް  ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަށްވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، ކުއްލިގޮތަ 

ފެށިގެން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދީފައިނުވާތީ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ   އެންގި ދުވަހުން  މަޑުކުރުމަށް  ނުނިކުމެ ގޭގައި 

މުއްދަތުގައި  ދައްކަންޖެހޭ  ކުލި    ބަދަލުގެ ގޮތުގައި، ަޝހީދާ އިސްމާޢީލް ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކޮޓަރިއަށް

ޖުރިމަނާގެ  ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް    2019ކުމުގެ ސަބަބުން  ނުދެއްކުލި  

ރ. )ތިން ހާސް ރުފިޔާ( އާއި، މި މައްސަލައިގައި ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން  -/3,000ޖެހޭ  ގޮތުގައި ދައްކަން 

ގޮތަށް، ހިމެނޭރ. )ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ(  -/10,000ން ޖެހުނު  ހޯދަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ވަކީލު ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަ

)ތިނެއް( ދުވަސްތެރޭގައި އެކީ އެއްފަހަރާ މައްސަލަ    3އެ ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމްލައަށްވާ ފައިސާ މި މައްސަލަ ނިމޭތާ  

ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ިއްސެވ    ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަމަށް

  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ާޤނޫނު ނަންބަރ  ،  ފަރާތުން މައުޟޫޢަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެކުރިން   މައްސަލަ ރައްދުވި  ،ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި .3

  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ   28) ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008

އެވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކުރީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ،  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަވެސް، މުވައްޒަފަކުނުލައިނަމަ 

މަސް ދުވަހުގެ  )ތިނެއް(    3ން ފެށިގެން  ނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުކަމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ

ަޝކުވާ އެކަމުގެ  ހުށަހެޅުމުގެ    ވަޒީފާއާބެހޭ، ތެރޭގައި  ބަޔާންކުރާކަޙަޓްރައިބިއުނަލަށް  ލިބިގެންވާކަމަށް  ، މާއިއްުޤ 

ހުށަހަޅާފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ    މައްސަލަ  ފާއިތުވިފަހުންކަމަށް)ތިނެއް(    3މައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  މަސް   

 ، އިތުވާފަހުންފާ )ތިނެއް( މަސް    3  ތާވަކިވާޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުން ސާބިތުވާތީ، ވަޒީފާއިން  

ފަރާތަށް  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ބެލުމަށް  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  އޮވެގެންތޯ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް ޕާ މްޗަ

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުޝަހީދާ އިސްމާޢީލް   VTR/2020/265މައްސަލަ 

                                             

 

28 ގެ 5 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:  

 

 

ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވި  ކަމަށް ފާހަގަކޮށްވާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހައްުޤ ލިބިގެންނު

ނަޒަރުކޮ ނުކުތާއަށް  އިޖުރާއީ  ނަންބަރު  ވަށް،  ނަގާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ   VTR/IJ/2020/4-200ޒީފާއާބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    28ނުގެ  މިމައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫ'އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް' އިން،  

ކަނޑައަޅައި ތެރޭގައިކަން  މުއްދަތުގެ  ފަބަޔާންކުރާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަ،  ނުކުތާއާމެދު ރާތުން  އިޖުރާއީ  ހެޅި 

 ވެއެވެ. ނޑައެޅިފައި ކަގޮތެެއް

ްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަޝުކާވައްށ ަރއްދިުދުނުމެގ ޮގުތްނ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުނަަލށް  ަމ .4

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ާރިއުރ،  ުރުކަޒަކްނަކަމށް ަނ  ުހށަހާަޅ ޯފުމ' ަގއި ަބޔްާނޮކށަްފިއާވުހށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ  

  25ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އިންކާރުކުރާމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ  އަށް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވާކަމަ  2019ޖުލައި    28އިން    2019ޖުލައި  

ނުދޭކަމަށާއި،   ޖަވާބު  އީމެއިލްތަކަށް  ތަކަށާއި  ފޯންކޯލް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި    2019ޖުލައި    29ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އެންގުމަކާ ނުލައި  ފައިވަނިކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރިން  ފަރަތުގެ ޑިއުޓީއަށް އެހެން މުވައްޒަފަކު ހަމަޖައްސާ 

ހާޒިރުވިކަމަށާއި، ޑިއުޓީއަށް  މުވައްޒަފަކު    ކުއްލިއަކަށް  އެހެން  ޑިއުޓީއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެންގުމަށްފަހު  ގުޅާނެކަމަށް  ޑިޕާޓްމަންޓްއިން  ހިއުމަން ރިސޯށް  ހަމަޖައްސާފައިވުމާއެކު، 

ގައި އޮފީހަށް އައުމަށް ގަޑިއެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ގުޅުމުން މައްސަލަ    2019ޖުލައި    31ގެއަށް ފޮނުވުނުކަމަށާއި،  

ގައި ގުޅުމުން ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2019އޮގަސްޓު    2އަދި    1ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދިންކަމަށާއި،  

މްޕްލޯއީ ހޭންޑް ބުކްގައި ހުއްދަ ހޯދުމަކާ  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެފަރާތުން ފޯނަށް ޖަވާބުދީފައި ނުވާކަމަށާއި،  

)ހަތަރެއް( ނުވަތަ އެއައްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޗުއްޓީގައި ހުރުމަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި    4ނުލައި  

 މުސާރާއިގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެފަދައިން ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ދުވަހާހަމައަށް ދޭ

  2019އިތުރުން އިތުރު އެއްޗެއް ދިނުމަކީ ލާޒިމްކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ވަނަ އަހަރުގެ    2019އެހެންކަމުން  ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ މުސާރަ ދިނުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި،  

 ހުށަހެޅި ފަރަތަށް ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްނުވާކަމަށާއި،   މައްސަލައޮގަސްޓު މަހުގެ މުސާރަ  



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް ޕާ މްޗަ

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުޝަހީދާ އިސްމާޢީލް   VTR/2020/265މައްސަލަ 

                                             

 

28 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:  

 

 

ފޯނަށް   2019ޖުލައި    29 ގުޅުމުން  އަންގަން  ނުކުތުމަށް  ވަޒިފާއަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މަސައްލަ  ފަހުން  ގެ 

ގޫޅޭނެގޮ ފަރާތަށް  އެ  މަޖަވަބުދިފައިނުވާވުމުން،  ނުވެފައިކަމަށާއި،  އުސޫލުތަކާ ތްވަނީ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އްސަލަ 

ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޭނގި،  ވީނުވީއެއް  ނުލައި  ހުއްދަނެގުމަކާ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

ޙާޟިރުނުވުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަޚްލާްޤ އެކަށީގެން ނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ  

ވި ފަރާތަށް ޚަބަރެއްވާން ބޭނުން ނުވާކަން ސާބިތުވަކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ރައްދު

ތީ މައްސަލަ  ބެހެއްޓުމަކީ ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރަތަށް ނުފެންނާ

ގައި މައްސަލަ    2019އޮގަސްޓު    04ޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،  ގައި ވަ   2019އޮގަސްޓު    05ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ވެސް  ފަރާތަށް  އެ  ކަމަށާއި،  އައި  ހޯދުމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބޭބެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި 

އެމަޖެންސީ ކޮންޓެކްޓްގެ ގޮތުގައި ނުގުޅޭކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އާއިލާއަށް އަދި  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވިނުވީއެއް ނޭނގޭތި، މި ޙާލަތުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިކުރުން  ދީފައިވާ ފަރާތަށް  

ން  އިސްތިސްނާވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަ 

ޖުލައި    20ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ މުސާރަ    2019މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ާޤއިމުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  

ވަނަ އަހރުގެ އޮގަސްޓު    2019ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،    2019

ގައި ޖަމާކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ    2019އޮގަސްޓު    29ޓް ޕޭމަންޓް  މަހުގެ މުސާރަ އަދި ފައިނަލް ސެޓެލްމެން

ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ާޤނޫނީ ވަކީލު ފީއަކީ ނަގާދެވޭނެ އެއްޗެއްނޫންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ފަދައިން   މުސާރަ    2019އެދިފައިވާ  ހަމައަށް  މަހާ  ނިވެންބަރު  އަހަރުގެ  ާޤބޫލުނުކުރާކަމަށް ވަނަ    ދޭނެޖެހޭކަމަށް 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ ހެޅި ފަރާތް ވަޒިފާއިން  ށަމައްސަލަ ހުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .5

ރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައުޟޫޢީ ޢަދަލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެ 

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  

ނީ ާޤނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިންކަމަށާއި،   ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަރުހަލާތަކުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަވަކިކުރުމުގެ
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ބަދަލުތަކެއް  ބިނާކޮށްފައިވާ  މައްޗަށް  އަސާސެއްގެ  އެއްވެސް  ބަދަލުތަކީ  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މަށާއި  ނޫންކަމުން މި ބަދަލު ތަކަކީ ނަގައިދެނޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އެނބުރި އައު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި އަމުރުކުރާނެ ާޤނޫނީ ހުއްޖަތެއް ނެތްކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ  

ހިނގާ ޚަރަދު ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން  

 ދިނުމަށެވެ. މައްސަލަ ނިންމާ  ކަނޑައަޅައި، 

ހިދާޔާ  ރެއިން  ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެ  ރާތުންފަ  ރައްދުވިއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ  ސަލަމި މައް  .6

ހެކިބަސް    (A255729 ނަންބަރު:  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުއިބްރާހީމް )ސެމްރޮކް / ރ. އަލިފުށި(  

ކިބަސް މި މައްސަލައިގައި  ހެގުޅިގެން އެ ފަރާތުގެ  ގުމާ  އްދުވި ފަރާތުން އެން ރަ ބޭނުންނުވާކަމަށް މައްސަލަ  ނަގަން

 ވެއެވެ. ނެގިފައިނު 

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2އްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު މުވަ .7

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

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން  ، ކަށް ލިބިދީފައިވާއިރުވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަ  28ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

  27މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން    ޝާހިދާ އިސްމާޢީލް   ،ނޑައަޅާފައި އޮތުމުންވަނަ މާއްދާއިން ކަ

  ރސް ޕާ ބްރަދަމްޗަވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ވެއެވެ.ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޒިންމާއެއްކަން އެނގެން އޮމޯލްޑިވްސް 

ަމްއސަަލެއްއަގިއުމ .8 ުހށެަހޅޭ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ޢަދުުލެވިރ    ، ަވްއޒަަފުކ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުޞެރްއ  ެދ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގނޯްތ  ަސބެަބްއ  ެއަކީށގްެނާވ  ުނަވތަ  ެއއީ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

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

 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ
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ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ، ޤިަޟްއާޔިއްނ  ަމއުޟީޫޢ  ޭދ    ، މޮިގުތން  ަވޒީފާ  ވިަކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފން 

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވުމެގ   ުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފ

ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  

ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވީޒ  ، ިއުޖާރއީ  ިންނުމަމަކްށ  ުމަވްއޒަަފުކ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމށް  ާފިއން 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކރްުނަކްނ

ެއ  ޤިަޟްއޔަާތކްުނާނިއ  ެދްނެނުވުނ  އްިސެވ  ިންނަމވަާފިއާވ  ިމާބ ަހިއޯކުޓްނ  ިންނަމވަާފިއާވ  އެެހން  ޯކޓްުނ  ވުަތެގ 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން    ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ،   ަފިއަޞާލައަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ުހށެަހޅަިފިއިމާވ .9

ެހޅި ަފރްާތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރުމަގިއ ަމއުޟީޫޢ އަދުުލެވިރަކްނ  ުހަށ ަމްއސަަލަވިކޮކޑަްފިއަވީނ ޮކން ާތރެިޚްއގިައޯތާއިއ، 

(substantive fairness)    އިަދ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ(procedural fairness)  ާއިއ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ

 ަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. ބަަލްނޖޭެހ  ސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއވާފަަދިއްނ ބަދުަލ ަނަގއެިދވާިދެނޯތަމްއ

ދެމެދު   .10 ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާގެ    2018މޭ    11މައްސަލަ  ކުރެވުނު  ސޮއި  ގައި 

ގޮސްފައި އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަާޤމުގައިކަމާއި،  އެއްބަސްވުމުގައި  ރިސެޕްަޝނިސްޓެއްގެ  ވަނީ 

ރ. )ހަތަރު ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިބިދެވޭނެކަމާއި،  -/4,500މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

  25  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ރު،ގައި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2019މޭ    10

ހެޅި  ށަލިޔުމުގައި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަ ހު ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ގައި  2019 ރީލްޕްއެ

މޭ    10ގައި ވެވުނު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު    2018މޭ    11ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު  

 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބާޔަންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  2020

 އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކޮން ތާރިޚެއްގައިތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު، މަ .11
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  2019ޖުލައި    30މަޑުކުރުމަށް  ވަކި އެއްޗެއް އަންގަންދެން ޑީއުޓީއަށް ނުނިކުމެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   11.1

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނުރަސްމީކޮށް    2019ނޮވެންބަރު    20ގައި އެންގުމަށްފަހު،  

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ ވަކިކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ދިނުމަށް    2019ނޮވެންބަރު    21ލިބުމާ ގުޅިގެން  

ނުކަމުގެ ލިޔުމެއް ދީފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  އެދުމުން، ވަޒީފާގައި އުޅު

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ    2019މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ   11.2

ރ. 34/4،725ށް އަސާސި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ

ލިވިންގ   ލިބިދެވޭނެކަމާއި،  ލާރި(  ހަތަރެއް  ތިރީސް  ރުފިޔާ  ފަންސަވީސް  ސަތޭކަ  ހަތް  ހާސް  )ހަތަރު 

ގޮތުގައި   ރުފިޔާ-/2,000އެލަވަންސްގެ  ހާސް  )ދެ  ގޮތުގައި ރ.  އެލަވަންސްގެ  ފްޑް  ލިބިދެވޭކަމާއި،   )       

ރ. )ދެ ހާސް 12/2،533ވޭކަމާއި، ސަރިސްޗަރޖުގެ ގޮތުގައި އެމަހު  ރ. )ދެހާސް ރުފިޔާ( ލިބިދ2،000ެ/-

 ފަސް ސަތޭކަ ތިރީސް ތިނެއް ރުފިޔާ ބާރަ ލާރި( ލިބިދެވޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

' ލިޔުމުން، މައްސަލަ FULL AND FINAL SETTLEMENTމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ '  11.3

ނުނަގާ  ޅި ފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރާއިގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައިނުވާކަން އެނގޭކަމާއި،  ހުށަހެ

ރ. )ހަތް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދެއެއް ރުފިޔާ  15/762އެއްވެފައި ހުރި އޮފްދުވަސްތަކުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި  

ރ. )އެއް ހާސް ހަ ސަތޭކަ  73/1،676ގެ ގޮތުގައި    ’Accumulated PH‘ލާރި( ދީފައިވާކަމާއި،    15

ހުރި  ބަކީ  ނުނަގާ  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ލިބިދެވޭނެކަމަށާއި،  ލާރި(  ތިނެއް  ހަތްދިހަ  ރުފިޔާ  ހައެއް  ހަތްދިހަ 

ރ. )ހަތަރު ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ފަންސަވީސް ރުފިޔާ ތިރީސް ހަތަރެއް  34/4،725ދުވަސްތަކުގެ ބަދަލުގައި  

ރ. 38/3،550ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ސަރވިސް ޗަރޖްގެ ގޮތުގައި    2019ށާއި،  ނެކަމަލާރި( ލިބިދެވޭ 

އަދި   ލިބިދެވޭނެކަމާއި،  ލާރި(  އަށެއް  ތިރީސް  ރުފިޔާ  ފަންސާސް  ސަތޭކަ  ފަސް  ހާސް  )ތިން 

ންކޮށް  'ފުޑް އެންޑް ލިވިންގ އެލެވަންސް' ކަމަށް ބަޔާއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމްލައިގެ ތެރެއިން  
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 2019ރ. )ހަތަރު ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރެއް ރުފިޔާ ނަވާރަ ލާރި( އުނިކުރުމަށާއި،  19/4،744

ރ. 01/1،067ދުވަހަށް ވާ ފައިސާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް    7ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ މުސާރަ ނުލިބޭ  

'ނޭމް ޓެގް/ ނިފޯރމް' ގެ ގޮތުގައި   )އެއް ހާސް ފަސްދޮޅަސް ހަތެއް ރުފިޔާ އެކެއް ލާރި( އުނިކުރުމަށާއި،

އުނިކުރުމަށާއި، 28/1،295 ލާރި(  އަށާވީސް  ރުފިޔާ  ފަހެއް  ނުވަދިހަ  ދުއިސައްތަ  ހާސް  )އެއް     ރ. 

'Others (Front Office Book)  ިވޭނެކަމާއި، ރ. )ފަންސާސް ރުފިޔާ( އުނިކުރ50ެ/-' ގެ ގޮތުގައ

ރ. )ތިން ހާސް ފަސް  12/3،528 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އުނިކުރުންތަކަށްފަހު މައްސަލަ 

ބާރަ ލާރި( ލިބިދެވޭކަމަށް   އަށާވީސް ރުފިޔާ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި    2019އޮގަސްޓު    26ސަތޭކަ  ގައި 

 ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާ  ގެ  10ޓް  ޑޮކިއުމަން 11.4 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުގޮތުގައި  ސްށަހަޅާފައިވާ  ތުން  ކްރީން މެސެޖްތަކުގެ 

ތައްދުވަސްތޯ ސުވާލުކޮށް، ހުށަހެޅި ފަރާތުން، މަޑުކުރަންވީ ކިގައި މައްސަލަ    2019ޖުލައި    30ސޮޓްތަކުން،  

ޑިއުޓީއަށް ވެއެވެ.  ށް އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެަޞތެއް ދިނުމަތޯއާއި، އިތުރު ފުރު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމީ

ދެއެއް( ދުވަހު ސަލާމު ބުނުމަށްފަހު، )  2ބުގައި  ނެކަމަަށް ބުނުމުން ޖަވާގަންޖެހޭނާދެވޭނެކަމަ އެކަން އެން 

ހުރު ދެވޭ އަންގަންދެން  ރަނނެކަން  ހީކު މުން  ވާނެކަމަށް  ފަރާތަށް ރެވުނީކަމާއި،  ގަޅު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ނިކަމަށް 'ލޮފް' ބުކަން އަންގާނެކަމަށްނާދެވޭނެ

ހުށަހަޅާފައިވާގެ    23  ކިއުމަންޓްޑޮ 11.5 ފަރާތާއިލަމައްސަ  ގޮތުގައި  ހުށަހެޅި  ފަރާތުގެ      ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އަބްދު ރައުޟާ  އެސިސްޓެންޓް  ބަައްރަޝީ ސޭލްސް  ދެމެދު  ކުރެވިފަދު  މެސެޖްތަކުގެ ދަލު    އިވާ 

ބުނެ  '  ދާޔާ އެހެންވެތަ އެ ގުޅީ'ހި   މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ގައި   2019  އޮގަސްޓު  04  ސޮޓްތަކުން،ސްކްރީން

ފޮ ގުޅިކަމަންއެ،  ނުވުމުންމެސެޖެއް  ފަރާތުގެ  ށާމެން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކޯލެއް އި،  މެންބަރެއްގެ  އާއިލާ 

އަދިބަޔާންކޮށްފަ  ޖަވާބުގައި  ށްލިބުނުކަމަ ފަރާތް    އިވެއެވެ.  ހުށަހެޅި  ނާންނަނީ މައްސަލަ  ޑިއުޓީއަށް 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ސުވާލުކޮށްފައިވާ ވެސްކީއްވެގެންތޯ
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ލައި  ޖު  31' ލިޔުމުގައި،  CALL LOGގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި '  8ދުވި ފަރާތުން ޑޮކިއުމަންޓް  މައްސަލަ ރައް  11.6

ހުށަހެޅި  އްސަލަ މަގައި  2019އޮގަސްޓު  11އަދި  10، 09، 08، 07،  02، 01ގައި އަދި  2019

މަސަ ފަ ގުޅަން  ފޯނަން  ކޮށްފައިވާކަމުގައިރާތުގެ  އެޗް  ބުނެ   އްކަތް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  .އާރް  މައްސަލަ 

ިޝއުނާ   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މުސާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ފަ ލަ  މައްސަ   ސޮއިކޮށްފައިވާކަން  ރާތުގެ ރައްދުވި 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  / މާލެ(    4127ނަންބަރު    .)ދަފްތަރުސާ  އުނާ މޫިޝރުވި  ޙާޟިއްކެއްގެ ގޮތުގައި  ހެ

ކާޑު އި(  A167585 ނަންބަރު:  އަންގައިދޭ  ކޯލް ލޮގްގައި  ސްވެބަޔާންކުހެކިބަސް އަދަކުރަމުން،  ރެވުނު 

ހެކިބަސް ދިފައިވާކަން   ބަޔާންކޮށް  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅާފައިވާނެކަމަށްބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކުގައި މައްސަލަ  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

)ދިވެހި  އާބިން / މާލެ( )ގ.  ފަޟީލް هللا އްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުވި، ޢަބްދު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެ 11.7

ކާޑު އަންގައިދޭ  ނަންބަރު:  ރައްޔިތެއްކަން   A054735 )  ްއަދާކުރަމުނ ޗަންޕާ  ކީ  އެފަރާތަ  ހެކިބަސް 

ގައި މައްސަލަ  ސްޓްއަދި އޮގަ  އިހަރުގެ ޖުލަވަނަ އަ  2019،  ޖަރކަމަށާއިޗް.އާރް މެނޭހޮޓެލްގެ އެސެންޓަރަލް  

ގު ފަރާތާ  ނަމަހުށަހެޅި  ކުރިކަމަށާއި،  މަސައްކަތް  މައްޅަން  ޖަވާބުދީފައިނުވާކަމާއި،  ހުށަހެވެސް  ޅި ސަލަ 

ދި ، އަހެކިވެރިޔާއަށް ގުޅިކަމަށާއިހުގައި  ނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު ނުވަތަ ޑިސެންބަރު މަވަ  2019ފަރާތުން  

ޅި  ނުންވާ ލިޔުކަމީ އެ ނޫންކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެ ބޭވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމުގެ ލިޔުމެއް ބޭނުންވާކަމާއި، ފަހުން  

ބުނިރާތުން  ފަ މަގުޅާފައި  ހުއްކަމަށާއި،  ބޭބެސަލަ  ފަރާތުގެ  ބައް  ށަހެލި  މައްސަލަ  ހެކިވެރިޔާއާ  ދަލުކޮށް، 

މައްސަލަ މާއި،  މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ( މަސްދުވަސް ވެފައިވާކަ )ތިނެއް  3ނުގުޅިގެން އުޅޭތާ  ތާ  ހުށަހެޅި ފަރާ

ވުމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސްވަޒީފާގެ އެއްބަރާތުގެ ބޭބެއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި ފަ

އްސަލަ  މަތަށް ނުގުޅިގެން އުޅޭކަން   ފަރާމައްސަލަ ރައްދުވި  ވޯނިންގ ލެޓަރ ހިއްސާކުރިކަމަށާއި،ދީފައިވާ  

  އެންގުނުކަމާއި، ގެ ހާޒިރުގައި  މަދުއޮޕަރޭަޝންސް މެނޭޖަރ އުނެއިްޝ މުޙައްންޓް  ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެސިސްޓެ

ޔާންކޮށް ހެކިބަސް  ފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމީ ކަމުގައި ބަތް ވަޒީ ފަރާހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކަންހިނގުމަށްފަ މި  

 ކުރެވެއެވެ. ހަގަދީފައިވާކަން ފާ 
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ކަރަންކާމާގެ / ބ.  )  ޙާޟިރުކުރެވުނު އުނައިސް މުޙައްމަދުއްކެއްގެ ގޮތުގައި  ވި ފަރާތުގެ ހެސަލަ ރައްދުައްމ 11.8

، މައްސަލަ  ހެކިބަސް އަދާކުރަމުން  (A343439 ނަންބަރު:  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުތުޅާދޫ(  

ލް ހޮޓެލްއަށް އައިކަމަށާއި، މައްސަލަ މްޕާ ސެންޓްރަޗް ގައި    2019  އޮގަސްޓު  04ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބޭބެ  

ފަރާތްތަކަށް ވެސް މައްސަލަ  ޙިއްސާކުރެވުނުކަމަށާއި، އެ  ޅިގެން އުޅޭކަން އެ ފަރާތާ   ފަރާތާއި ނުގުހުށަހެޅި

 ގަކޮށްފައިވެއެވެ. ށް ހެކިބަސް އަދާކުރަމުން ފާހަކުރިމަންހެޅި ފަރާތާ ނުގުޅޭކަމުގައި ބަޔާހުށަ

)ގ. ފަރު / މާލެ( ބްދުއްރަީޝދު  ޢަޙާޟިރުވި ރައުޟާ  ތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި  ދުވި ފަރާމައްސަލަ ރައް 11.9

ލަ ރައްދުވި  ، މައްސަ މުންހެކިބަސް އަދާކުރަ   ( A166155 ނަންބަރު:  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޭސްބުކް މެސެޖްތަކުގެ ސްކްރީޮޝޓް ހިމެނޭ ލިޔުމަކީ    23ޑޮކިއުމަންޓް    ފަރަތުން

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އި ބަޔާންކޮށް ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން މުގަ ސައްޙަ ލިޔުމެއްކަ

 9850682  އި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި، ނަންބަރުގެ ގޮތުގަ  9ކިއުމަންޓް  ލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޑިމައްސަ  11.10

 ގަކުރެވެއެވެ. ގައި ގުޅާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަ 2019އޮކްޓޫބަރު  10ށް ފޯނަ

ރައް  19ޑޮކިއުމަންޓް   11.11 މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ފަރާގެ  މައްސަލަދުވި  ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ތުން 

އޮފީސް  ރައްދުވި މައްސަލަ   ފްރޮންޓް  ފޮނުވާފައިވާ    ފަރާތުގެ  ސްކރީން  ގެ  މް.އެސް.އެއެސްމެނޭޖަރަށް 

 14:03ގެ    2019ރު  އޮކްޓޫބަ  10ނުން  ނަންބަރު ފޯ   9850602 ނަންބަރު  ، އެ މެސެޖްއަކީސޮޓްއިން

އެސް.އެމް.އެސްގައި ވާ އިބާރާތަށް ބަލާއިރު، އެ ފަރާތް ހުރީ  ސްއެއް ކަމާއި، އެސް.އެމް.އެގައި ކޮށްފައިވާ 

ގެން މާ ގުޅިގެން، ވާހިދު އަންގަންދެން މަޑުކޮށްއް އަންގަންދެން ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެންގުއެއްޗެވަކި ވާހިދު

މަ ގޭގައި  ލިބެންޑުކޮށްގެކަމަށާއި،  މުސާރަ  ދުވަސްތަކަށް  ހުރި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ން  ޖެހޭނެކަމުގައި   

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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 މުގައި ގައި ދީފައިވާ ލިޔު  2019ނޮވެންބަރު    21ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ   11.12

ގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    2019ޖުލައި    31އިން    2018މޭ    11ހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަ

ޔުމުގައި  ލިމި  މުގައި  އްކަ ރީޚެކުރި ތާ  ރުޔުން ތައްޔާމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މި ލިދާކޮށްފައިވާކަވަޒީފާ އަ 

ތުން  މި ލިޔުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  2019އޮގަސްޓު    05ފައިވަނީ  ންކޮށްބަޔާ

ލަ  ރުކުރެވިފައިވަނީ މައްސަމާއި، މިލިޔުން ތައްޔާކަ ދޫކުރެވުނު ލިޔުމެއްގައި އެދިގެން    2019ނޮވެންބަރު    20

ނުކު ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ދުވަހާ  ހުށަހެޅި  ފަހު  އެންމެ  ރައްތް  މައްސަލަ  ފަރާތުން ހަމައަށްކަމުގައި  ދުވި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި   2019ނޮވެންބަރު    24މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   11.13

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ ވަކި ކުރި ސަބަބު އަދި  ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެންގި ސަބަބު  ށް ނުނިކުމެ  އުޓީއަޑީ

ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް   ވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައްއެ ފަރާތަށް ލިބެން  ށާއި،އަންގައި ދިނުމަ

ސިތީގެ ޖަވާބު އެ  ޓީގެ ކޮޕީގައި   މިސިހެޅިވި ފަރާތުން ހުށެ، މައްސަލަ ރައްދުރެވޭކަމާއިން ފާހަގަކު އެދިފައިވާކަ

 ގައި ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 2019ނިވެންބަރު  25

ޑޮކިއުމަން 11.14 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ހުށަހަޅާފައިވާ   11ޓް  މައްސަލަ  ގޮތުގައި                          ގެ 

'Record od Disciplinary Action – Notice of Dismissal’     ިޅެނީ   އެ ވަޅު މުވައްޒަފަށް ފިޔަ ގައ

ތައް ހިނގާފައިވަނީ ޅޭކަންތައްވަޅު އެދަށުންކަމާއި، ފިޔަގެ  (  e( އަދި )bދާގެ )ވަނަ މާއް  8ސްވުމުގެ  އެއްބަ

ދި  އަ  2019  އޮގަސްޓު  03،  2019ޓް  އޮގަސް  01އަށް،    2019ޖުލައި    29އިން    2019ޖުލައި    24

ކަމާއި،    2019އޮގަސްޓު    04 ހަވީރާހަމައަށް   2019ޖުލައި    29އިން    2019ޖުލައި    24ގައި  ގެ 

ށަހެޅި  ގައި މައްސަލަ ހު  2019އޮގަސްޓު    04މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހަބަރެއްވެފައި ނުވާކަމަށާއި،  

އޮފީފަރާ ޅި  މައްސަލަ ހުށަހެށާއި،  ކަމަހަށް ހާޒިރުވިތުގެ އާއިލާގެ މެންބަރަކު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ 

ގެ  އް( މަސްދުވަސް ވެފައިވާކަމު ކެ)އެ  1ފަރާތާ ނުގުޅިގެން އުޅޭތާ    ފަރަތުގެ އާއިލާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
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ތާ މައްސަލަ   އާއިލާގެ މެންބަރު ދިންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ ޢުލޫމާތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެމަ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ    އި،ގުޅިގެން އުޅޭކަމާނުރައްދުވި ފަރާތުން ވެސް  

އެއް  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ހުއް ދެމެދު  ދަށުން  ނުލައި  ބްސަވުމުގެ  ހޯދުމަކާ  ވުރެ    4ދަ  ދުވަހަށް  )ހަތަރެއް( 

ބަގިނަ ވަކިކުރެވޭކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ހުރެއްޖެނަމަ  ހާޒިރުނުވެ  އޮފީހަށް  މައްސަލަ  ޔާދުވަހު   ހުށަހެޅި ންކޮށް، 

ފަރާރާތުފަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހާޒިރީއާއި  އެންގެ  ދެވިފައިވާ  މައްސަލަ ތަށް  އިންޒާރު  ފަހުގެ  ޅި ހުށަހެ  މެ 

ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މި ލިޔުމުގައި  ށްފައިވާކަ ބަޔާންކޮނުކަމަށްޙިއްސާކުރެވުފަރާތުގެ އާއިލާގެ މެންބަރަށް  

އި، މަޢުލޫމާތާމެ ފަހުގެ އިންޒާރުގެ  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދެވުނު އެން  2019ފެބުރުވަރީ    03

މައްސަލަ  ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ޙާޟިރީއާ ގުޅޭކަންކަން ފާވަނަ އަހަރުގެ    2019މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ޅުމަށް މަސައްކަތް  ގައި ގު  2019އޮގަސްޓު    01ތައް ހަވާލުކުރުމަށް  ތަށް ގުޅުންހުރި ލިޔުންޅި ފަރާހުށަހެ

ލިޔުމުގައި  ކުރިކަމަށް   ލިޔުބަޔާންކޮށްފައިވާކަމި  ކޮން  އެއީ  ނަމަވެސް  ސާފުނުވާމާއި،  ކަން ންތަކެއް 

ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން  ސް  ޓީ ރިޢާޔަތްކޮށް ނޯލިޔުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތަތަކަށްގަކުރެވެއެވެ.  ފާހަ

މި ވެސް  މަށްނެކަ ދެވޭވަހަށްވީހަވެސް އަންޓް  ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، ފައިނަލް ސެޓްލްމެންޓް ޕޭމަ

ދުވި ފަރާތުގެ، ރައް   ޚް ޖަހައި މައްސަލަގެ ތާރީ  2019ޓު  އޮގަސް  05ވެއެވެ.  ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

އެޗް.އޯ.ޑީ އޭ.އެޗް.އާރް މެނޭޖަރ،  ތާރީޚުގައި  ސޮޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،  އެ  ހަމަ  އަދި  އިކޮށްފައިވާކަމާއި، 

  ގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ިޝއުނާ މޫސާ ސޮއި ކޮށްފައިވާކަން ރު ރާތުގެ ޣައިރު ޙާޟިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ 

ގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު    2019ނޮވެންބަރު    25ށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ ހު  މި ލިޔުމުގައި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ލިޔުން އަށް    2019އޮގަސްޓޫ    11އިން    2019އޮގަސްޓު    07  ރެވެއެވެ.ނޑާލާފައިވާކަން ފާހާގަކު ސޮއި ކަ

  ށް މި ލިޔުމުގައި ލިޔެފައިވާކަން މަވާކަވާލުކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިހަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފީހަށް  އޮގެ ފަހުން ވީނުވީއެއްނޭގި  2019ޖުލައި    30ރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ 11.15

 ވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ސަލަ ރައްދުމައް  ކަމަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ
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 ޟިއްޔާގައި، ަޤ SC-A/17/2010 ގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރުދިވެހިރާއްޖޭ  11.16

ން ޢަތުރަޖިސްޓްރީެގ ލިޔުމަކީ، ޝަރީ  ކޮށްދިނުމުެގޮގތުން ދޫކުރާ ރަސްމީން އެކަން ކަށަވަރުބަލާއިރު އެއިދާރާއި ކުން ނަޒަރަ'ޤާނޫނީ

މަކީ ެގ ތެރޭަގއިހިމެނޭ ަވސީލަތެއްކަމާއި އަދި އެފަދަ ލިޔުޠުލަޤު ބާރު އެއަށްލިބިފައިާވ ަވސީލަތްތަކުެގ މުކަންކަން ސާބިތުކުރުމު 

ދޮުގ    ޤަތާޙަޤީ  ލިޔުމެއްޚިލާފު  ޝަ )ފޯރޖް(  ޮގތެއް  އެހެން  އެނޫން  ނުަވތަ  ހަމަތަކުެގކަން  ޤާނޫނީ  އަދި  މަތިން ރުޢީ 

ސާބިތުކުރުމުެގ ންކަން  ތުން ކަދާނެލިޔުމެއްކަމާއި، އަދި ހަމަ އެހެންމެ ޝަރީޢަ ެވއްޓިެގންނުބިތުނުާވހާހިނދަކު އޭެގ ޙުއްޖިޔަތުސާ

)ޑޮކިއު ަވ ކިތާބީ  )އޯރަލް(  މެންޓަސީލަތްތަކުެގ ތެރެއިން  ހެއްކާއި ޝަފަހީ  މ ޝަފަހީ ހެއްކާއި މިދެަވސީލަތުެގ ތެރެއިންރީ( 

ނު ނަންބަރު  ނީ މިއުޟޫލުތައް ޤާނޫލި ަވސީލަތެއްކަމާއި ޤާނޫޔަތުން ބަޘިއްިވތުމުެގ ބާރުެގ ޙައި، ސާކަށްުވރެހެއްކަކީ ކިތާބީ ހެއް

 ަވނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުާވކަމާއި،...'  5ބެހޭ ޤަނޫނު( ެގ )ހެއްކާ  76/24

ރިކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކު  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި

  2019ނޮވެންބަރު    20ގެ ތަރީޚެއްގައި،  ގެ ފަހަ  2019އޮގަސްޓު    05ޚް ކަމުގައިވާ  ބުނާ ތާރި  ފަރާތުން

ދޫކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމުގެ    އްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިގެން މަ 

  2018މޭ    11ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި އުޅެފައިވަނީ  

 ފަރާތަށް ވަޒީފާއިން ހުށަހެޅިއްސަލަ  މައާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީކަމަށް  ގެ ނިޔަލަށް  2019ޖުލައި    31އިން  

ހަވާލުކުރެވިވަ ކިޔުން  ފަރާކިކުރިކަމުގެ  އެ  ފަރާތުން ފައިނުވަނީ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނުގުޅިގެންކަމަށް  ތާ 

  ގައިވެސް މައްސަލަ ޚްދިން ތާރިލިޔުން  ޅުނުކަމުގެ  ވުނު ވަޒީފާގައި އުބަޔާންކުރި ނަމަވެސް، އިސްވެބަޔާންކުރެ

ށް ވަޒީފާއިން ވަކިވިކަމުގެ ލިޔުން ދީފައިނުވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ

ފަރާތަށް  ހުށަހެ ދީ  2019ޅި  މުސާރަ  އޮގަސްޓްމަހުގެ  އަހަރުގެ  ދިނުވަނަ  ސާބިތުކޮށް  މަށް ފައިވާކަން 

   ދީފައިވާކަން ޖުލައި މަހުގެ މުސާރަވަނަ އަހަރުގެ    2019ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައް  

ދި ހުށަހަޅާފައިވާސާބިތުކޮށް  އެނނުމަށް  ތަފާތުކަން  ލިޔުމާއި  އަހރުގެ    2019އޮތްއިރު،  ގެން  ވަނަ 

ށް ހުށަހަޅފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް  ތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަ މަހުގެ މުސާރަ ދީފައިވާއިކާން ސާބިއޮގަސްޓް

  އީ ންނޫންކަމާއި، ނަމަވެސް އެޔާވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓުކަމުގެ މުސާރައިގެ ބަ  2019ރިޢާޔަތް އެ ލިޔުމަކީ،  

ވަކިކޮ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އެފާމައްސަލަ  ސެޓެލްމަންޓް  ދީތާށް  ށް  ފައިނަލް  ފައިސާއާގުޅޭ  ފައިވާ 
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އިސްވެބަޔާންކުރެމަންކަލިޔު ބުރަވެވޭކަމާއި،  ކަންތަށް  ފަރާތް  ވުނު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  އްކަށް 

 ވެއެވެ. ގައި ކަމަށް ބުރަ 2019އި ޖުލަ 31ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ޢަދުލުވެރިކަން  މަ .12 މައުޟޫޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (substantive fairness)އްސަލަ 

 ނަޒަރުކުރާއިރު،ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ 

ޢަދުލުވެ  12.1 މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ރިކަން  ވަޒީފާދޭފަރާތުން 

(substantive fairness) ީ؛ ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ 

ުމަވްއޒަަފކު   .1 ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއއީ  ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ުމަވްއޒުަފން ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް 

 ؛ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ

ުއްނުސުރަތއް  ެއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަފާރުތން   .3 ަވޒީފޭާދ  ވިަކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަފު  ދުަށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކރާ  ެއ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

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

 ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައިކަ 12.2

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އެންގި ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނައިރު، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު  

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަކިކުރެވޭނީ  ގެ    2008/2ވަޒީފާއިން  ާޤނޫނު(  މާއްދާގައި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ 

 ތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުތަކުގައެވެ. އެގޮ
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މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު   ަވކިކުރެޭވނީ، އޭނާެގ  ަވޒީފާއިން  ފަރާތެއް އޭނާެގ  އަދާކުރާ  ަވޒީފާ  ދިނުމަކާނުލައި،  ]ނޯޓީހެއް 

، ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް އޭނާ ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގންާވ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، އެކަށީެގން ނުވުމާއެކު

 ަވޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ 

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

ށް ]މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނެފައިާވ ޮގތުެގމަތިން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގންނުާވކަމަ

 ބެލެޭވނީ އަންނަނިިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް   (1)

 ؛ފެނުން

 ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން.[  (2)

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  މި ޢިބާރާތުންނެވެ. އަދި ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި  

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

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

ލިމިޓެޑް(  ވ  މަސްޢޫދު  ކޯޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ަޝރީޢަތް  .  ޤަޟިއްޔާގެ 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

 ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ގައި   23]ނޯޓިސްނުދީ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނީ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

ބުނެފައިާވ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންނެެވ. އަދުލުެވރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާލަތެއްަގއެެވ.  

 އެއީ: 

(i)  .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 
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މުަވއްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި   އެ އަމަލެއްެގ ސަބަބުން  (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ  

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހިނަގއިދާނެއެެވ.    23ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވނީ   23ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

ކަމަށް ާވނަމައެެވ. އެ އަމަލީ    (gross misconduct)މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  

އަލަމެއްކަމަށް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ  ަވކިކުރުން  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް 

އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންަވރުެގ  މުަވއްޒަފުކުރި  ، ބެލެޭވނީ 

( ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައިާވ ަވޒީފާެގ  1ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވނަމައެެވ. މުވައްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ )

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި  2ނުަވތަ )، އެއްބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ާވނަމަ

ދެމެދުަގއި އޮންނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުަގއި ހިމެނޭ އެންމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި އޮންނަންޖެހޭ  

އްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް  ( އެ ކަމަކީ އެ މުަވ3ނުަވތަ )، އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ 

އެ އަމަލަކީ ، އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ނުަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވނަމަ

 [ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެެވ.

 މި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

މަށް ގާ އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާތީކަންނީ ވީނުވީއެއް ނާފައިލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފައިން ވަކިކޮށްމައްސަ  12.3

 ،ފައިވާއިރުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށް

ގެ ނިޔަލަށް   2019ޖުލައި    28ފެށިގެން    އިން  2019ޖުލައި    25ން  ފަރާތުހުށަހެޅި  މައްސަލަ   12.3.1

ހާޒިރުވެފައިނުވާކަމަ  ފަރާތުވަޒީފާއަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅުމުން  ށާއި،  ފޯނަށް  ފޯނަށް ގެ 

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޔާންކޮށްފައިވާކަންން ބަވާކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުޖަވާބުދީފައި ނު

)މ.  ފްވާ ރަީޝދު  ޟަ ޠިމަތު  ޙާޟިރުކުރެވުނު ފާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި   12.3.2

ހެކިބަސް  (A351293 ނަންބަރު: )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުބްލޫފޭސް / މާލެ( 

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްދޭތެރޭއާ    2019ޖުލައި    28  އާއި  2019  ޖުލައި  25އަދާކުރަމުން،  

ދެއްކިކަމަށާއި،    ބަލިވެގެން ސެޓްފިކެޓް ދުވަހު    އް()ހައެ  6ޓަރު  ޑޮކްޑިކްޓަރަށް  މެޑިކަލް 



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް ޕާ މްޗަ

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުޝަހީދާ އިސްމާޢީލް   VTR/2020/265މައްސަލަ 

                                             

 

28 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:  

 

 

ފްރޮންޓް    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެރިޔާ އެ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް  ހެކިވެ ށާއި، އެދުވަހު  ދިންކަމަ

ސަލާމުގައި ހުރެފައި ޔާއާ ހާވާލުކުރިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ހިދާ  އޮފީސް ސްޕަވައިޒަރ

ވެސް ހުށަހެޅިކަމާއި  އައިދުވަހު  ސެޓްފިކެޓްއެއް  ނަމަވެސް  މެޑިކަލް  އޮފީސް ފްރޮންޓް  ، 

ށް މަޑުކުރުމަށް އެންގިކަމަ ގޭގައި  އަދި މައްސަލަ   ހަވާލުނުވިކަމަށާއި،އެ ސެޓްފިކެޓާ  ސްޕަވައިޒަރ

 ބަޔާންކޮށް ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ގައި ވަޒީ  2020އޮކްޓޫބަރު    07މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   12.3.3

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވައްސަ ގައި، މަސިޓީ ބަލިވެގެން   ޒީފާއަށްލަ  ނުކުމެފައި ނުވާ ދުވަސްތަކުގައި 

ށް  ފެނިފައިނުވާކަމަން ބައެއް ލިޔުންތައް  ކަމުގެ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިކްޓަރަށް ދެއްކިޑޮޑޮކްޓަރަށް  

ހުށަހަޅާފައިވާ   ސިޓީއާއެކު  ހުބަޔާންކޮށް  އޭ.ޑީ.ކޭ ށަހެމައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ޅި 

ގައި    2019ޖުލައި    24އަދި    23ޓީތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ސްސިބޭ  ހޮސްޕިޓަލްގެ

 ކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޑޮ

 ގައި  ކްލޯއީ ހޭންޑްބުމްޕްރާތުގެ އެމައްސަލަ ރައްދުވި ފަ  12.3.4

'Sick Leave: The Employer pays the employee only for sickness of the employee, a 

maximum of 30 days sick leave during each 12 month Employment Agreement. The 

employer may refuse granting the employee two consecutive days of sick leave unless on 

the day the employee takes sick leave, the employee presents to the employer, a medical 

certificate from a health practitioner registered with government, stating the nature of the 

employee’s illness and duration of the recommended sick leave. In the event the employer 

provides the surfaces of a doctor, resident at the work place then the employee may enjoy 

complimentary treatment, per the employer’s Policy.' 

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ންބަރު  ނޫނު ނަ އިރު، ާޤފަހަގަކުރެވޭ  ވާކަންމި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި

 ގައި، ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  42ނު( ގެ ާޤނޫ
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ބަޔާންކޮށް، ރަޖިސްޓަރީ   ލީެގ ބާަވތާއި އެބަލީެގ ސަބަބުން މުަވއްޒަފަކަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެޭވނެ މުއްދަތުބަ'

ަވޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުަވހު ހުށަހެޅުމުންނޫނީ،  ކޮށްފައިާވ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް

ދިުގ މުއްދަތަކަށް ސަލާމުެގ ޗުއްޓީ ދިނުން، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ   އެމުވައްޒަފަކަށް، ިވދިިވދިެގން ދެ ދުަވހަށްވުރެ

 '.ނުވެއެެވ ެވެގންނެއްމައްޗަށް ލާޒިމު

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ންމި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ 

ޙާޟިރުކުރެވުނު އްކެއްގެ ގޮތުގައި  ގެ ހެސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުދައިން މައްނު ފަ ވުއިސްވެބަޔާންކުރެ  12.3.5

ފީހަށް ވެގެން އޮބަލި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޠިމަތު ޝަފްވާ ރަީޝދު ހެކިބަސް އަދާކުރަމުންފާ

ބުރަ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް  ސެޓްފިކެޓް  މެޑިކަލް  ދުވަސްތަކަށް  ވެކަމާއި، ވެހާޒިރުވެފައިނުވާ 

ފަރާއެހެން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށެ  2019ޖުލައި    25ތް  ނަމަވެސް  ސަލާމުގައި  އިން  ގެން 

 ވެތީ، ހުރި ދުވަހު އަންގާފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސަލާމުގައި  ހުރިކަން  

ފަރާތް    އަށް  2019ޖުލައި    28އިން    2019ލައި  ޖު  25 ހުށަހެޅި  ށް ވަޒީފާއަމައްސަލަ 

 ނުވެއެވެ. އްޓީގައި ހުރި ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި ބުރަ ޗުސަލާމުގެޙާޟިރުނުވާ ދުވަސްތަކަކީ 

ވުމުގެ  ގެ އެއްބަސް ވަޒީފާ  ދެމެދުވެފައިވާ  ރާތާއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ މަ 12.3.6

 ( ގައި،eވަނަ މާއްދާގެ ) 8

'The Employer May dismiss and Employee without notice, when an Employee’s conduct 

is deemed unaccepatable and continuation of employment upon reasonable ground is 

seen by the employer as unworkable. Such unacceptable conduct is taken to mean as 

occurring under the following circumstances, but not limited to: 

-continutaions of employment is seen to result in detriment to either the employer or to 

the wokplace. 

… 

-Unauthorized leave of 4 or more consecutive day.’ 
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އް( ހަތަރެ)   4އިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތުން  ރެވޭ މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކު

ޒަރުކުރާއިރު، އެއްނާންގާ އޮފީހަށް ހަޒިރުނުވެ ހުރިތޯ ނަވީނުވީނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު  

ވަނަ އަހަރުގެ   2019ށަހެޅި ފަރާތުގެ  ހުއްސަލަ  ން ހުށަހަޅާފައިވާ މަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު

ތަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާއަކީ  2019ޖުލައި    21ޙާޟިރީ ރިޕޯޓަށްބަލާއިރު    ޖުލައި މަހުގެ

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައި   2019ޖުލައި    22އޮފް ދުވަހެއްކަމާއި،  

ސަލާމުގެ   2019ޖުލައި    24އަދި    23މަށާއި،  ވާކަ ހުރީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ގެ ނިޔަލަށް   2019ޖުލައި    31އިން ފެށިގެން    2019ޖުލައި    25އަދި  ޗުއްޓީގައިކަމާއި،  

ވެކަމާއި، ކުރެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ މު އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާކަ  ޅި ފަރާތްމައްސަލަ ހުށަހެ

ން މައްސަލަ ރައްދުވި  ށް ހާޒިރުވިކަގައި އޮފީހަ  2019ޖުލައި    29މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

( ނު)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ކަމާއި،   އޮންނަފަރާތުގެ ބަހުންވެސް އެނގެން

  )ށ( ގައި ވަނަ މާއްދާގެ 32ގެ 

ދެފަރާތުން ' ނުވަތަ  ދުވަހެއްގައި  ހަމަޖެހިފައިވާ  އާދައިގެމަތިން  އަރާމުކުރުމަށް   ވައްޒަފަކު 

އެއްވެސް   ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއްނުދީ،   24އެއްބަސްވެފައިވާ ދުވަހެއްގައި، އަރާމުކުރުމަށް ވިދިވިދިގެން 

 '.ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ ގުމުއްދަތަކަށް މަސައްކަތްދުވަހަށްވުރެ ދި   6މުވައްޒަފަކުލައްވާ ވިދިވިދިގެން  

 ގައި  )ނ( އްދާގެ އަދި އެ މާ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

މީހުން   ރިސްޓް ރިސޯޓުތަކާއި، ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ނުވަތަ މީހުން އަދި'ޓޫ

މީހުންނާއި ވަޒީފާ   ދިރިނޫޅޭ ސިނާއީ މަސައްކަތްތައްކުރާ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ނުވަތަ 

ދެމެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ދޭފަރާތާ  އެއްބަސްވުމުގައި،  ވަޒީފާގެ  ވެވޭ  ވިދިވިދިގެން   ދު    6ގޮތެއްގެމަތީން 

ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް    6ވިދިވިދިގެން   ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު، 

އް އެއްކޮށް ނެގުމަށް  މަގުން އަރާމްކުރުމަށް ދުވަސްތަ ދުވަހުގެ  1ދުވަހަކަށް    6މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ  

 .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ )ށ( މި މާއްދާގެ  
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 ރައްދުވި ފަރާތާ   ފަރާތައި މައްސަލަމައްސަލަ ހުށަހެޅިންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ތުން ބަޔާރަޢިބާމި  

 ( ގައި،eވަނަ މާއްދާގެ )  1ބަސްވުމުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއް

'The employee is entitled to one day off after working 6 consecutive days. 

The Employer provide the employee the option of accumulating days of to a maximum of 

8 days off, …’ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި   2019އިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އަށެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް( ދުވަސް އޮފްޑޭގެ ގޮތުގައި  )  8.7މަހުގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓުން އެ ފަރާތަށް  

އެނ ހުށަހެޅިގޭކަމާއި،  ހައްުޤވާކަން  ފަރާމައްސަލަ  އޮފް   2019ޖުލައި    21ތް    ގައި 

ޔާންކުރެވުނު އިސްވެބައިރު،  ގައި ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައިވާ  2019ޖުލައި    22ނަގާފައިވާކަމާއި،  

އިން   2019ޖުލައި    22  ރިޢާޔަތްކޮށް،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް    32ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ޖުލައި   27ހެޅި ފަރާތް ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ  ށަ ގެން އޮފް ދުވަހެއް ނުދީ މައްސަލަ ހުފެށެ

އިން   2019ޖުލައި    22ތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  މަށް ބުރަވެވޭކަމާއި،ކަޔަލަށްގެ ނި  2019

 )ހައެއް( ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ނަގަންޖެހޭ އޮފްދުވަސް ނަގަން ބޭނުން  6ފެށިގެން  

އާ   2019ޖުލައި    28އިން    2019ޖުލައި    22ތީ،  ގެންނެތަވާކަން އަންގާފައިވާކަން އެނ ނު

ދުވަހެއް ގެ  ފަރާދެމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި    ދުވަހެއްގެ  އޮފް  ހަމަޖައްސަން  ތަށް 

 އެވެ. ވެވެ ނެކަމުގައި ބުރަޖެހޭ

ނާންގާ ޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވީނުވީއެއް  އްތަކަށް ރިޢާޔާންކުރެނު ކަންތަތައިސްވެބަ 12.3.7

ނުވާނީ   ހާޒިރުވެފައި  ފެށި   2019ޖުލައި    25އޮފީހަށް  ގެ    2019ޖުލައި    28ގެން  އިން 

މުއްދަތުގެ  ނިޔަލަށްކަމާއި،   އެ  ދުވަހެއް އިތެރޭގައަދި  އޮފް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   

އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވީނުވީއެއްނަންގާ  ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތީވޭވެޖެހޭކަމަށް ބުރަދޭން

ނުވަނީ  ފީހަށް  އޮ ދުވަހު    3ހާޒިރުވެފައި  ފަރާތާއި  ކަމަ)ތިނެއް(  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ށްވަތީ، 
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ލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  މައްސަ 

ނުވާކަމަށް ޒިރުވެފައި( ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާރެއް)ހަތަ  4މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޖެހިޖެހިގެން  

ޤ ވެބުރަވެ ެގ    2/ 2008  ަންނަބުރ  ާޫނުނންނެތަތީ،  ާޤޫނުނ(  ާމއާްދެގ    23)ަވޒާީފާއބެހޭ  ަވނަ 

ސަަބެބްއ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލަދުށްނ   ެއަކިށެގްނާވ  ަވިކުކެރވިދާނެފަަދ    ަވޒާީފިއްނ 

 ެއެވ. ެވުނުބަރމުެދެވިރވަެފިއާވަކަމްށ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ފަދައިން އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު   12.4

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

ބުރަ ހަމައަކުންކަމަށް  ވަކިކުރުމުގައި    ،ތީވެވޭނުއެކަށީގެންވާފަދަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ނުވާކަމަށް ދެކެމެވެ. ާޤއިމުކުރެވިފައި (substantive fairness)މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން 

ޢަދުލުވެރިކަން   .13 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (procedural fairness)މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 substantive)ޢަދުލުވެރިކަން    މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 13.1

fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާޢީ   (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ 

 HC-A/209/2010ތޯ ބަލަން ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭ

 ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ،ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު 

ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކޮށް   (procedural fairness) ޢަދުލުވެރިކަން  އީރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާ 

   ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު .14 ނުކުތާތަކަށް  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 
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މައްސަލަ ބުރަވެވޭތީ،  ވަޒީފާއިން    ާޤއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  މައްސަލަ   2008/2ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ކަނޑައަޅައި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  އާ  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޑިސްމިސަލް އަންފެއަރ  ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ގޮތުގަ  (unfair dismissal)  ހުށަހެޅި  އި އެއް 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 ނަގައިދެވިދާނެތޯ ނަޒަރަކުރާއިރު، ގެއްލުމުގެ ބަދަލުއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން މަ .15

އެކަށީގެންވާ    ،ދަށުން  ގެ (  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ގެ (  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު   ާޤނޫނު 15.1

ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ާޤނޫނީ ޙައްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

 ޤަޟިއްޔާގައި  HC-A/555/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ާވނީ އެމުަވއްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރު ހުރި ަވޒީފާަގއި އަލުން " ... އަމުރެއްނެރުމުގައި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަން 

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

ނެތި   ކަނޑަޅާފައިވާކަން  ޢިބާރާތުން  މި ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  އެނގެންއޮތުމުން، 

 ފުރަތަމަ   ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ކަނޑައެޅޭހާތުގައި، އަމުރެއްނެރުމުގައިން ވަޒީފާއި

 ނުވަތަ   އެވަޒީފާއާގުޅޭ  ނުވަތަ  ބެހެއްޓުމަށް  އަލުން  ވަޒީފާގައި  ހުރި  ވަކިކުރިއިރު  އެމުވައްޒަފަކު  ބަލަންވާނީ

މި    ބެހެއްޓުމަށް   ވަޒީފާއެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  އޭނާއާ  އެނޫންވެސް ނަމަވެސް  ބުރަވެވޭކަމާއި،  ކަމަށް 

ވަޒީފާއެއްކަމާއި،   ކޮންޓްރެކްޓް  ގޮސްފައިވަނީ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި 

މި މައްސަލައިގައި    ،  ގައި ހަމަވެފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ  2020މޭ    10ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  

 ގެ(  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ   29(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނުއެންމެ ޢަދުލުވެރި ގޮތަކީ،  

ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް  ތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާންކަމާއި،  ނަގައިދިނު  އެކަށީގެންވާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް  ދަށުން،

ތުގެ ވަޒީފާގެ  ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާއެ ތާރީޚުގެ ފަހު،  ގެން އޮތްއިރުކަން އެނގައި އެންގި   2019ޖުލައި  

އެކަށީ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލުމަށް  މަސަކަޙާލަތު  ބުރަނުވެވޭތީތެއްކޮށްފައިވާކަ ގެންވާ  ،  އާއިމަށް 
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ގެން   އެނއިންސަލައިގެ ތެރެމި މައްޟިރުނުވާ ދުވަސްތަކެއް ހުރިކަން  ހާށް   ވަޒީފާއަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

އެންމެ އެދެޙްމަސައްކަތުގެ އަ  އޮތުމުން ބަހަ ލާުޤ  ގޮތުގައި  އޮތަތީއިނުވާކަން އެނ ފަޓާއްވޭ   ާޤނޫނު،  ގެން 

ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު   މައްސަލަ ތްކޮށް،  އަށް ރިޢާޔަ(  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ  29)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ރ. 4،725/ 34އަސާސި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު އެފަރާތަށް   ހުށަހެޅި ފަރާތް

ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ  އާއި،  )ހަތަރު ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ފަންސަވީސް ރުފިޔާ ތިރީސް ހަތަރެއް ލާރި(  

ރ. )ދެހާސް  2،000/-ފްޑް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި    އާއި،(  ރ. )ދެ ހާސް ރުފިޔާ-/2,000ގޮތުގައި  

 މުއްދަތު ހަމަވާ  ސްވުމު ން ފެށިގެން، ވަޒީފާގެ އެއްބަ ކިކުރި ތާރީޚުފައިން ވަވަޒީ ނިްޞބަތުން    ގެ ރުފިޔާ(  

ނިޔަލަަށް ޢިނާޔަތްތަކަށް  ތާރީޚުގެ  )69/81،342ވާ  މުސާރައާއި  ސަތޭކަ ރ.  ތިން  ހާސް  އެއް  އަށްޑިހަ 

(  ތިނެއް)  3  ތުގެށަހެޅި ފަރާމައްސަލަ ހު  ، ތެރެއިން(  ޅަސް ނުވައެއް ލާރިފަސްދޮ   ރުފިޔާ  ސާޅީސް ދެއެއް

ޔާ ދެއެއް  ބީސް ހާސް އެއް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހައެއް ރުފިރ. )ސައ02/26،176ްރައަށްވާ  ދުވަހުގެ އުޖޫމުސް

ޕޭމަންޓްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެނު އިރު  ( އާއި،  ލަރި ފައިނަލް ސެޓަލްމަންޓް 

ވަޒީފާ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަކީ  ފައިސާ  ދީފައިވާ  ލިބޭނެ ގޮތުގައި  ފަރާތަށް  އެ  ހުރިނަމަ  ގައި 

 (unjust enrichment) މަންފާ ނުޙައްުޤ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްއްކަމުގައި ބުރަނުވެވޭތީ، ސާއެ ފައި

ރ. )ތިން  12/3،528ފައިވާ  ޅި ފަރާތަށް ފައިނަލް ސެޓްލްމަންޓް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދީމައްސަލަ ހުށަހެ

ފަންސާސް އެކެއް  ރ. )51,638/55ޖެހޭ    ކުރުމުންހާސް ފަސް ސަތޭކަ އަށާވީސް ރުފިޔާ ބާރަ ލާރި( އުނި

ލާރި ފަހެއް  ފަންސާސް  ރުފިޔާ  އަށެއް  ތިރީސް  ސަތޭކަ  ހަ  ހު  (ހާސް  މައްސަލަ  ފަރާތަށް ށަހެއަކީ  ޅި 

 އެކަށީގެންވާ ޢަދަލުވެރި ބަދަލެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ކުމުގެ  ނުދެއް މުއްދަތުގައި ކުލި  ދައްކަންޖެހޭ  ކުލި    ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކޮޓަރިއަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   .16

ނިޔަލަށް    2019ސަބަބުން   މަހުގެ  ސެޕްޓެމްބަރު  ފެށިގެން  މަހުން  އޮގަސްޓު  އަހަރުގެ  ގޮތުގައި  ވަނަ  ޖުރިމަނާގެ 

، އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ދިފައި ވީނަމަވެސްނަގައިދިނުމަށް އެރ. )ތިން ހާސް ރުފިޔާ(  -/3,000ޖެހޭ  ދައްކަން
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އެ ފައިސާ ނަގައިދެވިދާނެ ާޤނުނީ    ރާތުން އެދިފައިވާފަދައިންއެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

 މައެއް އޮތްކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. ހަ

ަޚރުަދ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލ   .17 ަފާރުތން    ަގއިިދުނމްަށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅަންޓަރިއިބއުނަަލްށ ުހށެަހުޅމްަށ ިހނގަާފިއވާ 

އެ    ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ  ފަރާތާ ދެމެދުރައްދުވިމައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތާއި  އެދަިފިއީވަނަމެވްސ،  

ޖެހިއްޖެ  އެއްބަސްވު ހުށަހަޅަން  މައްސަލަ  ޓްރައިބުނަލަށް  ނުވަތަ  ކޯޓަކަށް  ކަމާބެހޭ  ޚިލާފުވެގެން  ބައިވެރިއަކު  މުގެ 

އެހީތެރިކަން   ވަކީލެއްގެ  ާޤނޫނީ  ދެ ޙާލަތުގައި  ނެގުމަށް  ފީ  ވަކީލު  ވަކިގޮތަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ބޭނުންކޮށްފިނަމަ 

ފަރާތުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެއްބަސްވެފައި ނެތަތީއާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާ  

ކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު  ނުވާ  ގުޅިގެން ހިނގާ ޚަރަދު ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި

ާޤނޫނީ ވަކީލުގެ ފީއަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ  ،   އޮންނާތީވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައި  48ގެ    2015

ނުދެކޭ ބަދަލެއްކަމަކަށް  ނަގައިދެވޭނެ  މައްސަލާގައި  ކަނޑައަޅައި  މި  ކަމަށް  ނިންމަމައްސަ   މި  މޭރުމުން  މި  ން  ލަ 

 ފެނެއެވެ. 

 

 އްސަލައިގެ ނިންމުން: މަ 

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

ޝަހީދާ އިސްމާޢީލް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ، ބިެލިއުރ  ރާިޢަޔްތޮކްށ   ަމްއަޗްށ   ކާަށއި ެހިކްނ ެހިކބުަހެގ ވަާހަކަތ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ

ހިންގާ  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް   ބްރަދަރސް  ޗަމްޕާ ހޮޓެލްގައިޗަމްޕާ  އިން  އިން    2018  މޭ  11  ސެންޓަރަލް 

ގައި ވަކި އެއްޗެއް އަންގަންދެން    2019ޖުލައި    30މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،    ރިސެޕްަޝނިސްޓެއްގެފެށިގެން  

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު   2019ނޮވެންބަރު    20ހު،  ޑީއުޓީއަށް ނުނިކުމެ މަޑުކުރުމަށް އެންގުމަށްފަ

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ ވަކިކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ދިނުމަށް    2019ނޮވެންބަރު    21ނުރަސްމީކޮށް ލިބުމާ ގުޅިގެން  

އުޅުނުކަމުގެ ލިޔުމެއް ދީފައިވުމުން، ވަޒީފާއިން   ޝަހީދާ އިސްމާޢީލް  ވަކިކޮށްފައިވާކަން ދޭހަވާތީ،  އެދުމުން، ވަޒީފާގައި 
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ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ ގެއްލުމުގެ  

މެއްނެތި ގޭގައި  ރ. )އަށްޑިހަ ހާސް ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށާއި، ވަކި ސަބަބެއް އެންގު-/80,000ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  

ގެ ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، އެ    2019ނޮވެންބަރު    21މަޑުކުރުމަށް އެންގި ދުވަހުން ފެށިގެން  

މުއްދަތުގެ ސަރވިސް ޗަރޖުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަށްވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، 

ޢިނާޔަތްތައް   ކުއްލިގޮތަކަށް މުސާރައާއި  ފެށިގެން  ދުވަހުން  އެންގި  މަޑުކުރުމަށް  ގޭގައި  ނުނިކުމެ  ވަޒީފާއަށް  ގޭގައި 

ޝަހީދާ އިސްމާޢީލް ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކޮޓަރިއަށް ކުލި  ދީފައިނުވާތީ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި،  

ރ. )ތިން ހާސް ރުފިޔާ( އާއި، މި މައްސަލައިގައި  -/3,000ދައްކަން ޖެހުނު  ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޖުރިމަނާގެ ގޮތުގައި  

ރ. )ދިހަ -/10,000ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ވަކީލު ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހުނު  

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   ގެ ފަރާތުން ޗަމްޕާ ބްރަދަރސްޝަހީދާ އިސްމާޢީލް އެދި  ހާސް ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް  

 ، މައްސަލައިގައި މި ޅިހުށަހެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭގައި  2020ސެޕްޓެންބަރު  02ރައްދުވާގޮތަށް 

 (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން ޝަހީދާ އިސްމާޢީލް  

ޝަހީދާ އިސްމާޢީލް     ،ާޤއުިމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ ުބަރެވެވްނނަެތީތ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދި

 ާޤނޫނު  ،ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުމަކީ  ލިމިޓެޑްގެޗަމްޕާ ބްރަދަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  

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

(unfair dismissal)  ްނޫނު ާޤއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ      ،ކަނޑައަޅައި   ކަމުގައި  އެއ  

އަށް   (ރ)ވަނަ ނަންބަރާއި، އެ މާއްދާގެ    3)ހ( ގެ    މާއްދާގެ   ވަނަ  29(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު

ފަންސާސް އެކެއް ހާސް ހަ ސަތޭކަ ތިރީސް ރ. )51,638/55އެކަށީގެންވާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި    ރިޢާޔަތްކޮށް

 ކަނޑައަޅައި،  ނަގައިދިނުމަށް  ށްއަޝަހީދާ އިސްމާޢީލް( އަށެއް ރުފިޔާ ފަންސާސް ފަހެއް ލާރި

އެކީ އަށް  ޝަހީދާ އިސްމާޢީލް   ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ސާދަ)  14  ފެށިގެން  އިން(  2021  ޖޫން   02)  މިއަދު  މި ފައިސާ

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



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް ޕާ މްޗަ

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުޝަހީދާ އިސްމާޢީލް   VTR/2020/265މައްސަލަ 

                                             

 

28 ގެ 28 ޞަފްޙާ       
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

 

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

 .ނިންމައިފީމެވެ މައްސަލަ

 1442 ޝައްވާލް 21

 2021 ޖޫން 02

 

 ނިންމީ   ބަލައި   މައްސަލަ  މި   

 

 

 

 ނިޒާރު   މިފްރާޒް  هللاޢަބްދު   

 މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  

 


