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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2019/271 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019ޑިސެންބަރު  04 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  13 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ނެަޝނަލްހައުސް، ގދ. ގައްދ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A138480)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-08812018ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  ކުންފުނި)

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  (  ނެެޝނަލްހައުސް، ގދ. ގައްދ )  ، މުޙައްމަދު އަސްލަމްމައްސަލައަކީ  މި

A138480  )  ޯގައި ހުރިހާ    2019ނޮވެންބަރު    01  ،އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ލިމިޓެޑްގައި ވަޒީފާ  ޕްރައިވެޓްމޯލްޑިވްސް  ގޯލ

ހިފައިގެން ހިންގުމާ  އެއްޗެއް  އޮފީސް  މާލެ  ކުންފުނީގެ  ފޭބުމަށާއި،  ފަރާތުގެ  ވު ލުވާ ހަ  ބޯޓުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަށް 

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ  ރަލް މެނޭޖަރމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަންގާފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޖެނެ 

 



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
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  ނަމަވެސް ގައި ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށް އެންގިކަމަށާއި،  2019ނޮވެންބަރު  02ނުލިބި ހުރި މުސާރަ  އަދި އެންގިކަމަށާއި

ނެތްކަމަށާއި،  ގައި    2019ނޮވެންބަރު    02 ފައިސާ  ވަގުތު  އެ  ފައިސާ   2019ނޮވެންބަރު    07ކުންފުނީގައި  އަށް 

ފާއިތުވިފަހުން މުސާރަ    2019ނޮވެންބަރު    07އްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެންގިކަމަށާއި،  ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމުގައި މަ

 USD 2,000ގައި ލިބޭނީ    2019ވެންބަރު  ނޮ  20އެންގިކަމަށާއި، އަދި    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ނުލިބޭނެކަން

މުޙައްމަދު )ދެހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ކަމުގައި އެންގިކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ގުޅޭގޮތް ވެފައިނުވާތީ،  

އެއްގޮތަށް   ވަޒީފާއިންއަސްލަމް   އެބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  އެންގުމަށާއި،  އެކަން  ސަބަބާއެކު  ވަކިކުރި  ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ 

ވަޒީފާއި މުޢަމަލުކުމަށާއި،  ވާނަމަ،  ނެތިކަމަށް  ކުށެއް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މުސާރައާއި ޙަން  ދޭންޖެހޭ  އަސްލަމްއަށް  އްމަދު 

ގެ  މުޙައްމަދު އަސްލަމްއެދި ޢިނާޔަތްތަކާއި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    2019ޑިސެންބަރު    04 ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްގޯލޯ  ފަރާތުން  

    ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު   ގެ މަރިޔަމް ރިޝްފާ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ނެަޝނަލްހައުސް، ގދ. ގައްދ )  މުޙައްމަދު އަސްލަމް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ބުކުރެވޭ  ޠަ)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާ  (A138480އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

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

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން

)މީގެ    (C-08812018)ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ގޯލޯ    ގޮސްފައިވަނީ

މަާޤމުކަމަށާއި،  ބޯޓު ކެޕްޓެންއެއްގެ    ގެ  ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  ރައްދުވިފަހުން "މައްސަލަ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
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ގޮތުގައި    ރެވުނުއިސްވެބަޔާންކު މުސާރައިގެ  ޑޮލަރު(   USD 2,500މަާޤމުގެ  އެމެރިކާ  ފަސްސަތޭކަ   )ދެހާސް 

 ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅިސަލަ މައް

ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،   ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ 

އެއްޗެއް  ގައި ހުރިހާ    2019ނޮވެންބަރު    01ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،    ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މެނޭޖިންގ    ށްމަވުލު ހަވާ  ބޯޓުން ފޭބުމަށާއި، ކުންފުނީގެ މާލެ އޮފީސް ހިންގުމާ  ހިފައިގެން

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މެނޭޖަރ  ޖެނެރަލް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަންގާފައިވާކަމުގައި  ޑިރެކްޓަރ 

ގައި ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށް އެންގިކަމަށާއި،    2019ނޮވެންބަރު    02ސާރަ  އެންގިކަމަށާއި އަދި ނުލިބި ހުރި މު

 2019ނޮވެންބަރު    07ކުންފުނީގައި އެ ވަގުތު ފައިސާ ނެތްކަމަށާއި،  ގައި    2019ނޮވެންބަރު    02ނަމަވެސް  

އެންގިކަމަށާއި،   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމުގައި  ފައިސާ    2019ރު  ނޮވެންބަ  07އަށް 

 2019ނޮވެންބަރު    20އެންގިކަމަށާއި، އަދި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ފާއިތުވިފަހުން މުސާރަ ނުލިބޭނެކަން  

)ދެހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ކަމުގައި އެންގިކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން މައްސަލަ ރައްދުވި    USD 2,000ގައި ލިބޭނީ  

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލަ ފަރާތާ ގުޅޭގޮތް ވެފައިނުވާތީކަމަށް 

އެދިފައިވަނީ،   .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ވަކިކުރި މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ސަބަބާއެކު އެކަން އެންގުމަށާއި، ވަޒީފާގެ އެބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުށެއް  

ޢިނާޔަތްތަކާ މުސާރައާއި  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާނަމަ،  ބަދަލު  ނެތިކަމަށް  ގެއްލުމުގެ  އި 

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު'  ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ނަގައިދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށްކަން  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   އަށް ނަޒަރުކުރުމުން

  2019ަގިއ،  ' ިލުޔުމINFINITY X CLAIM. ިމ ަމއަްލާއުގިޅެގން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ުހށެަހޅި ' 2.1

ެތެރިއްނ ނިުލިބވާ   )ެއއާްހްސ ފްަސ ަސޭތަކ    USD 1,500ަވަނ އަަހުރެގ ެއްޕރްީލ މުަހެގ ުމާސަރިއެގ 

)  USD 1,500ަވަނ އަަހުރެގ ޭމ މުަހެގ ުމާސަރިއެގ ެތެރިއްނ ނިުލިބާވ   2019ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ( ާއިއ،  

ެގ ޖ ްނ މުަހެގ ުމާސަރިއެގ ެތެރިއްނ  ަވަނ އަަހުރ  2019ެއއާްހްސ ަފްސ ަސޭތަކ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ( ާއިއ،  



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
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  ޖަުލއި ަވަނ އަހުަރެގ    2019) އެއާްހްސ ަފްސ ަސޭތަކ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ( ާއިއ،    USD 1,500ނިުލިބާވ  

ަވނަ    2019ާއއި،    )ަފްސ ަސޭތަކ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ(   USD 500މުަހެގ ުމާސަރިއެގ ެތެރިއްނ ނިުލިބާވ  

)ަފްސ ަސޭތަކ ެއމިެރާކ ޑަޮލުރ(    USD 500އަަހުރެގ ޮއަގްސުޓ މުަހެގ ުމާސަރިއެގ ެތެރިއްނ ނިުލިބާވ  

އަދި    2019ާއިއ،   ިޑެސނަްބުރ  ޮނެވނަްބުރ،  ޮއްކޓ ަބުރ،  އަަހުރެގ  ެޖަނަވީރ،    2020ަވނަ  އަަހރު  ަވނަ 

ަވަނ އަަހުރެގ ެއްޕރްީލ މުަހްނ ެފިށެގން    2019  ާއިއ، ެފުބުރަވީރ، ާމިރުޗ އިަދ ެއްޕރްީލ މުަހެގ ުމާސަރިއ

ުމާސަރ ނުލުިބުމްނ، ުކްއޔްަށ ހިފަާފއުިހިރ ެއޕްާޓމްަނުޓެގ ކުލި ނެުދްއިކ ާވ   USD 5,000ތީ  ަބާރަބަރށް 

)ަފްސ ާހްސ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ( އިާއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަފިއާސ ޭދެނަކަމްށުބެނ ުކނުްފީނގެ ެޖެނރްަލ  

ެއޕްާޓަމްންޓގެ  ެމޭނަޖރ ުކްއަޔ )ދާެހްސ    USD 2,000)ެދެއްއ( ަމސްދުވުަހެގ ުކްއަޔްށވާ    2ށް ބެެހްއޓި 

އެެލަވްންސ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ާއިއ، ޯފނު  ަމްއސަަލ    ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ(  ުބނަެފިއވާތީ  ަފާރުތްނ ޭދެނަކމަށް 

 USD 194 ޭދްނޖޭެހ  ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަކްނަކުމަގިއ ޯފުނ ޭބުނން ުކުރުމްނ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ

ުނވަދަިހ   ަޗިއާނިއން    ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ސާަފީރ  ެއމިެރާކ ޑަޮލުރ( ާއިއ، ަމްއސަަލަހަތެރްއ  )ަސޭތކަ  ޯބޓު 

)ިތން ާހްސ ަފްސ    USD 3,500ިދވިެހާރްއެޖައްށ ެގެނސިްދްނ ަދުތުރެގ ިއުތުރަގީޑެގ ަފިއާސެގ ގުޮތަގިއ  

ަސޭތަކ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ(، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ސާަފީރ ަރްއެޖެގެންސ ުހރާިހ ކިްލައަރްންސެއްއ ހުެދަމްށ  

ެއްއަބްސެވ  ަފާރުތްނ ދްޭނ  ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ(   USD 2,000 ނީުދާވ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ާއިއ،   )ދާެހްސ 

ަވަނ އަަހުރެގ ަޖަނަވީރ މުަހްނ ެފިށެގްނ ެއްޕރްީލ މުަހެގ ިނޔަަލްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުފްޑ   2020

ާއިއ،   )ހަަތރާުހްސ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ(  USD 4,000ެއްންޑ ެއޮކަމޭޑަޝްނ އަެލަވްންސެގ ޮގުތަގިއ ޭދްނޖޭެހ 

)ދާެހްސ ަފްސަސޭތަކ    USD 2,500ެއްއަބްސުވާމ ެއްއޮގތަށް ުޗްއީޓެގ ާލީރެގ ގުޮތަގިއ ޭދންޖޭެހ  ަވޒާީފެގ  

އެދަިފިއާވަކާމިއ،    ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ(  ަފާރުތން  ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި  ިދުނމްަށ  ުހށެަހޅި  އަދި  ަނަގިއ  ަމްއސަަލ 

ަފާރުތން    ްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވގެ ޮގތަުގިއ ުހށަަހޅަާފިއާވ 'ހުށަަހޅަާފިއާވ ަމ  2ަފާރުތްނ ޮޑިކުއަމންްޓ  

ިހާސުބ   ޢަދާަދިއ  ަފިއާސެގ  ުޖމަްލ  ޖޭެހ  ިހަމަނިއގްެނ  ޯލަޔރީުފ  ބަދަަލށް  ެގއުްލުމެގ  ަފިއާސާއިއ  ޭދްނޖޭެހ 

ފެީގ ޮގުތަގއި    ަވކުީލުކެރވަިފިއާވ ޮގުތެގ ތްަފޞުީލ' ިލުޔުމަގިއ ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވނު ކްަނަތްއތުަކެގ އުިތުރްނ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
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USD 4,357.97    )ަހަތރުހްާސ ިތްނސޭަތކަ ަފްނާސްސ ަހތްެއ ެއެމިރާކ ޑަޮލރު ުނވަދަިހ ހެަތްއ ެސންްޓ(

 ަނަގިއ ިދުނަމްށ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ބާުދީރުވުމެގުކިރްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ުހށެަހޅަިފިއާވ ަމްއސަަލިއަގިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ މުައޟ ަޢްށ ަޖާވ .3

ަރއުްދިވ ެކޕަްޓްނެގ    ަފާރަތީކ ަމްއސަލަ  ެއްކްސ' ަގއި އެ ބުޯޓގެ  ުއަޅނެދްއަކުމަގއާިވ 'ިއނިްފނިޓީ  ފާަރުތެގ ކަނޑު 

ާޤނ ުނ   ުހށަހުެޅުނިއުރ،  ްޓަރިއިބުއނަލްަށ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލ  ިމ  ަފާރެތްއަކަމާށއި،  އާަދުކިރ  ަވޒާީފ  ަމާޤުމަގިއ 

ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ަގއި ބާަޔްނުކެރވަިފިއާވ ަފރްާތަތއް އެ ާޤނ ުނެގ    34)ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤނ ުނ(   2/ 2008ަންނަބރު  

ަވަނ ާބުބަގިއވާ ެއްނމަެހިއ މާއަްދަތުކްނ ިއސިްތްސާނާވެނަކަމށް ަބާޔނުްކެރވަިފިއާވިއުރ، ިއްސތްިސާނ ުކެރވަިފިއާވ   4

ަކ ޚިލުާފވާ  ަފާރަތާކމުެދ ެއ ބުާބަގިއ ިހެމނަިފިއާވ  ިފަޔަވެޅްއެގ ސަަބބްުނ ުނަވތަ  ަފާރުތްނ އާަޅ  ެމްއަގިއ ަވޒީފޭާދ 

ިންނުމން   ޮގެތްއ  ެއަކާމމުެދ  ުހށަހަަޅިއ  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަޝުކާވެއްއ  އެފަަދ  ުގިޅެގްނ  ޚިލުާފުވަމާކ 

ހ( ާއ ޚިލަާފްށ ުކެރިވެގނާްދެނ  ަވަނ ާމއާްދެގ )   34)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤނ ނު( ެގ    2008/ 2ެވެގނާްދީނ ާޤނ ުނ ަންނަބުރ  

ަކެމްއަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރަތީކ ަކނޑަުދުތުރުކާރ އަުޅނެދްއަގިއ ަމަސްއަކްތުކިރ ަފރެާތްއަކުމަގިއާވީތ، ިމ  

ާޤނ ުނެގ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ގެ    34ަމްއސަަލައީކ  )ހ(  ާމއާްދެގ  ަވޒާީފއާބެހޭ    2ަވނަ  ރާިޢަޔްތކްޮށ  ަންނަބރަށް  ަވަނ 

އިެދ  ްޓަރިއިބުއ ަކނަޑއަަޅއިިދުނަމށް  ނ ްނަކަމށް  މްައސަަލެއްއ  ާބަވުތގެ  ިލިބެގްނާވ  އްިޚތާިޞްޞ  ބުެލުމެގ  ނަަލށް 

ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ ިއުޖާރީއ ުނކާުތައށް ަނަޒުރކްޮށ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރާާތިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ

ެއްއަބްސުވުމަގިއ  ަވޒާީފެގ  ެދމުެދ ވަެފިއވާ  ުއަޅނުދަކަމށް  ަފާރާތ  ަމަސްއކްަތުކަރންޖޭެހ  ަފރްާތ  ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ   

ަދުތުރުކރާ   ިދވިެހާރްއެޖިއްނ ޭބަރށް  ާޢްއުމ އުޞ ެލްއެގ ޮގުތން  ެއްކްސ' ައކީ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ 'ެވސްެލ ިއންފިިނޓީ 

)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤނ ުނ(    2/ 2008ުއަޅނެދްއަކަމްށ ުބަރެވެވްނ ނެތުުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތކީ ާޤނ ުނ ަންނަބރު  

( ަވނަ ަނނަްބުރަގިއ ުބނާފަަދ ަކނޑަުދުތުރުކާރ އަުޅނެދްއގިައ ަމަސްއަކްތުކިރ  2ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ )   34ެގ  

މެީހްއަކަމްށ ުބަރެވެވްނ ނެތީަތާއއި، ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވނު 'ެވސްެލ ިއނިްފިނީޓ ެއްކްސ' ުއަޅނުދެގ އުިތުރްނ، ަމްއސަަލ  

ެގ މޭާލަގިއ ުހްނަނ އޮފެީހްއަގިއ ެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަމަސްއަކްތުކަރންޖޭެހަކްނ ދަެފާރުތެގ  ުކނުްފީނ  ަރއުްދިވ

ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމްނ ެއނެގްނ ޮއތީަތ، ިމ ަމްއސަަލައީކ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނުަލްނ ަމުއޟ ީޢ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ަމްއސަަލެއްއ ންިނަމްނޖޭެހ  ގެޮތްއ  ބަަލިއ  ަންނަބުރ ޮގުތްނ  ްޓަރިއިބއުންަލެގ  ަވޒާީފާއބޭޭހ                 ަކުމަގިއ 

49200-VTR/IJ/2020/  .ެއިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް' އިން ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވ' 

ަވޒާީފާއބެހޭ   .4 ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތްނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ުރުކުރުމްނ،  ަޒްޓަރިއިބުއނަަލްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނ

ަފރްާތ   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަކަމާށއި،  ިއނާްކުރުކާރ  ަމްއސަަލައށް  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަފރުާތން  ުހށެަހިޅ    10ަމްއސަަލ 

ިކުކެރވަިފިއަވީނ އަެފާރުތެގ ަވޒާީފ އާަދުކުރުމަގިއ ުއަޅނެދްއެގ ެކްޕަޓެންއެގ  ަގިއ ަވޒީފިާއްނ ަވ  2019ޮނެވްނަބުރ  

ަހިއިސްއަޔުތްނ ެއ ަފާރުތްނ އަދުާކަރްނޖޭެހ ިޒްނާމ އާަދުކުރުމަގިއ ާނާގބުިލެވ ަފުރާވ ުކަޑުކުރުމެގ ަސަބުބްނަކމާަށިއ،  

ަފާރުތެގ     ުކަރުމނިްދަޔ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ެކްޕަޓްނަކްނ   2019ޮއަގްސުޓ    29ެއޮގުތްނ  

ެތެރައށް ދ ޮކށް، ަމްއސަލަ  ިވއްެޓާނުމެގ ަފުޅ   ތ ާފންެއެގ ައަސުރ ާބުރގަަދެވެގނިްދަޔ ަވުގުތ  'ިއނިްފިނޓީ ެއްކްސ' ޯބުޓ 

ަގިއޖިެހ،  ަފާރުތެގ ޯބުޓ ެއ ަފޅު ެތޭރަގިއ އްޮތ އެެހްނ ޯބެޓްއ  ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ިދުއުމެގ ަސބުަބްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ

ެއ ެދބަޯޓށް ެގއުްލްނވަެފިއާވަކަމށިާއ، ެއަކން ެއޮގތަށް ިހނގަާފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ެއ ަފާރުތެގ ަވޒާީފގެ  

ްށ  ަޓ ޯބ  ޯޕްސްޓ ދ ކްޮށ ިދުއަމްނަކން ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިހްނގަާފިއާވ އާިދީރ ަތުޙީޤުޤްނ ސިާބތާުވަކަމާށިއ، 

ަފާރުތން   ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަމާރާމުތުކުރމްަށ  ެގއުްލްނ  ުނަވަސޭތކަ    USD 80,962ިލުބުނ  ާހްސ  )އްަށޑިހަ 

ބޯޓު   ހިާދާސައށްފުަހ  ިހނަގއިިދަޔ  ިވެއްޓާނުމަގއި  ަޚރުަދުކަރްނެޖުނަކމާަށިއ،  ޑަޮލުރ(  ެއެމިރާކ  ެދެއްއ  ަފސޮްދަޅްސ 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ  ަމށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ކޮށަްފިއާވަކ  ިދވިެހާރްއެޖ ައުއާމެއުކ، ެއ ހިާދާސެގ ަތްޙީޤެޤްއ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނ ނާއި ގަވާއިދާ  މައްސަލަ ހުށަހަޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .5

އެއްގޮތަކަށް މައުޟ ޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާޢިމުކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް ކަނޑައަޅާއިދިނުމަށާއި،  

ޢީ އަދި ާޤނ ނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އެއްވެސް ބަދަލެއް އެފަރާތަށް ނަގައިދޭނެ އެއްވެސް ަޝރު 

 ޅައިދިނުމަށެވެ. ކަނޑައަސާސެއް ނެތްކަމުގައި 



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
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ގައި ހުށަހެޅި ބަޔާނުގައި، ހުށަހެޅިފައިވާ   2021މާރިޗު    31މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .6

ގަވާއިދު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައަކީ  މާއްދާގެ    3ގެ    2015މި  ނަންބަރުގައި  ވަނަ    3ވަނަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ 'މުވައްޒަފުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖ ރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ' ބާވަތުގެ މައްސަލަ  

ކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހޯދުން ފިޔަވައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ 

ކަންކަމަށް މައްސަލައި  އެހެން  މައްސަލަ    ގައިމި  ނުފެންނަކަމުގައި  ނިންމިދާނެކަމަށް  ފަރާތުން   ރައްދުވިގޮތެއް 

ގައި ހުށަހެޅި   2021އޮގަސްޓު    08މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ބާޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

ތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދުވެފައިވާ  ބަޔާނުގައި، ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ހުށަހެޅި  ޢަމަލުކޮށް، މައްސަލަ  ފަރާތުން  ޚިލާފަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  އެއްބަސްވުމާ    ވަޒީފާގެ 

އެލެވަންސްތަކާއި، ޢިނާޔަތްތަކާއި،  ރައްދުވި  މުސާރައާއި،  މައްސަލަ  ފައިސާއާއި  ފަރާތުން    އޯވަރޓައިމްގެ 

ބައެއް  ޒިންމާ ކޮށްފައިވާ  ކަންކަމަށާއި  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވެގެން  ވާގޮތަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެފައިސާއާއި،  ނުދީވާތީ  ފައިސާ  މުޢާމަލާތްތަކަށްދޭންވާ 

ށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއި،  ކްލެއިމްލިސްޓްގައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހޯދުމަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮންމެ ތާރީޚެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި މައްލައިގައި މައުޟ ޢީ އަދި  

އެދޭކަމަށާއި،   ވަޒަންކޮށްދިނުމަށް  ނ ންކަން  ނުވަތަ  ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން  ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަ އިޖުރައީ  ލައާ  މި 

މުސާރައާއި    2021މާރިޗު    09ގުޅިގެން   އެދެނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވެސް  އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކައްޢިނާޔަތްތަ ފަރާތުން ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ  ކަމަށް  ހުށަހެޅި  ން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މައްސަލަ 

ކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހިމެނޭ  ން ނޯޓިސްގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާމުސާރައިގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމު

ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތުން  ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ  ވަޒީފާއިން  ކުށެއްނެތި  ވެސް 

ދޭ ބާޠިލުކުރުމުން  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ޢިނާޔަތްތައް  އެއްޗެއް  މުސާރައާއި  ހުރިހާ  ންޖެހޭ 

މައްސަލައިގެ   ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ދިނުމަށްއެދިފައިވާތީއާއި، 

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް،  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖަވާބުފޯމުގައި 

އްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެފައިވާކަން އެނގެންއޮންނާތީ މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން މައްސަލަ  މާ ގުޅޭކަން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު 



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
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ފައިވާ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާނީ ާޤނ ނާ އެއްގޮތަށްތޯ ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދި

 ނަގައިދެވިދާނެތޯ ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. ފަރުވާ އެ ފަރާތަށް 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޣައިރުމުސްލިމް ދެ   .7

ލަ  ާޤބ ލުކުރެވޭނެ ަޝރުޢީ އަދި ާޤނ ނީ ހަމައެއްނެތްކަމުގައި މައްސަ   ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަސް މުސްލިމެއްގެމައްޗަށް

ނަންބަރު   SC-A/17/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕުރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

 ަޤިޟއްޔާގައި، 

މުސްލިމުން' ޣައިރު  މައްޗަށް  މުސްލިމުްނެގ  ހާލަތްތަކުގައި  ަވސިއްޔަތުެގ  ކުރެޭވ  ހެކިބަސް ޟަރ ރަތަކަށްޓަކައި   ދަތުރުމަތީަގއި  ދޭ 

ދޭހަވާއިރު އެ ހުކުމުެގ މަްގސަދަށް ބަލައި ދަތުރުެގ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި އެ  ަވނަ އާޔަތުން 106މާއިދާ ސ ރަތުެގ -ލްނެިގދާނެކަން އަ

ޟަރ ރަތަކަށްާވ ކޮންމެ   ހާލަތްތަކުގައި ެވސް މުސްލިމުްނެގ މައްޗަށް ޣައިރު މުސްލިމުްނދޭ ހެކިބަސް ަގބ ލުކުރެޭވތީެވ ނ ން ޟަރ ރީ

މުސްލިމުންގެ  ހެކިބަހަކީހާލަތެއްަގއި  ދޭ  މުސްލިމުން  ޣައިރު  މައްޗަށް  އިސްތިސްާނއީ     ކަމަށްވުމުން  ހެކިބަހެއް  ަގބ ލުކުރެިވދާނޭ 

 ހެކިބަސް ަގބ ލުކުރެޭވނެ ކަމަށް އިސްތިއުާނފުކުރެޭވ ހައިކޯޓުެގ ަގޒިއްޔާަގއި ފާހަަގކުރައްާވފައިާވ ހާލަތެއްެގ ޮގތުގައި މޭރީ ޖަހާދަްނެގ

 .ެވފާހާަގކުރުމަށް ތާއީދުކުރެެވއެ

ބޮޑަށް ަވރަށް  ަވނީ  ެވސް  ހާލަތު  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  އެއްފަދައިްނ،  ދައުލަތްތަކެކޭ  މުސްލިމުްނ  އެހެން  ިގނަ  ވަރަށް  ބަދަލުެވފައެެވ. 

އަދި   ދިރިއުޅެއެެވ.  ަގއުމުތަކުަގއި  މުސްލިމް  މުސްލިމުން  ޣައިރު  ިގނަ  ަވރަށް  އަދި  ދިރިއުޅެއެެވ.  ގައުމުތަކުަގއި  ޣައިރުމުސްލިމް 

 ދަށުންާނއި، ގައުމުތަކުެގ ާގނ ުނއަސާސީތަކުން ލާޒިމްކުރާ ޮގތުން އެ ަގއުމެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ  ބައިނަލްއަްގާވމީ މުއާހަދާތަކުެގ

އަދި އެ ހައްުގތައް ހިމާޔަތް   މީހަކަށް، ހަމަހަމަކަމާ އެކު އެމީހެއްެގ ހައްުގ އެހެން ދައުލަތްތަކުގައި ެވސް ދޭ ބީދައިން ރައްދުކޮށް

ހައްުގތަކާބެހޭ މުއާހަދާތަކުގައި ސޮއިކޮށް، މުސްލިމުްނނާއި ޣައިރު  ދޭންޖެހެއެެވ. މުސްލިމް ގައުމުތަކުްނ ެވސް ަވނީ އިންސާނީކޮށް

 ޝަރީއަތުެގ ިގއުަގނޑުެގ ތެރޭގައި ތަފާތު ުނކުރުމަށް އެއްބަސް ެވފައެެވ. އެހެންކަމުން ހައްދުެގ މުސްލިމުން ީވަވރަކުން އިސްލާމީ

ުނދެޭވނެ ކަމަށް ބެލުމަކީ ކުރެޭވެނ   ޔަަވއި ޣައިރު މުސްލިމަކަށް އެކަކު އަނެކަކާ ދެކޮޅަށް ނުަވތަ އެއްކޮޅަށް ހެކިބަސްކުށްތަކުގައި ފި

ދެކެަވޑައިަގންނަާވ ޮގތުަގއި މުސްލިމް ހެއްކަކު ނެތް ތަނެއްގައި ޣައިރު   ކަމެއް ނ ނެެވ. އިބްނު ތައިމިއްޔާ އާއި އިބްނު އަލްަގއްޔިމް

 ގަބ ލުކުރެޭވެނއެެވ'  ބަސްމުސްލިމުންެގ ހެކި 

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅާފައިވާ ދެ ހެކިވެރިންނަކީ މައްސަލަ  ވާތީއާއިމި ޢިބާރަތުން ބާޔާންކޮށްފައިވާއި 

ކާ  ތަރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައްތަކަމަށް ވެފައި، އެފަރާތްތަކުން އަދާކުރަމުން ގެންދާ މަސްއ ލިއްޔަތު



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 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:  

 

ދެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނަތީ، މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި  ގެން އެ ފަރާތްތައް ނ ން އެހެން ފަރާތަކަށް ހެކިބަސް  ގުޅި

 އެ ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ    ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލާގައި، ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި، .8

ނަންބަރު   ާޤނ ނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އެއްގޮތްވާ    2008/2މައްސަލަ  އާ  ާޤނ ނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ގޮތުގެމަތިން، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެ، ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟ ޢީ  

އިޖުރާޢަދުލުވެރިކަން   ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ތުތައް އަޤާއިމުކުރުމަށްފަހު، 

ބަދަލު  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި،   ގެއްލުމުގެ  އެދިފައިވާފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެދިފާއިވާފަދައިން ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް  ނަގައިދެވިދާނެތޯއާއި،  ނަގައިދެވިދާނެ    މުސަރާއާއި 

 ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. 

އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން   ތަކުގެ ތެރޭގައިހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާ  ށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ .9

ގުޅިގެން   ހުށަހަޅާފައިވާކަން  ވަކިކުރުމާ  އޮންަޝކުވާ  ވަކިކުރެވޭނީ  ނައިރު،  އެނގެން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ާޤނ ނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  )ވަޒީފާއާބެހޭ  2008/2އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނ ނު ނަންބަރު  

ނ ނުގެ  އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ

ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން    28

ާޤނ ނުގެ   އެ  ގޮތުގައި  ޒިންމާއެއްގެ  ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  މާއްދާއިން    27ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަނަ 

ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    މުޙައްމަދު އަސްލަމް  ،ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން

 ގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ފަރާތުއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި

ނޮވެންބަރު    Notice of Dismissal( '01ހަޅާފައިވާ 'ގެ ގޮތުގައި ހުށަ  4-މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެގްޒިބިޓް .10

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކެޕްޓަންކަން ކުރަމުންދިޔަ މައްސަލަ    2019އޮގަސްޓު    29( ލިޔުމުގައި،  2019

އަށް ރައްދުވި ފަރާތުގެ 'އިންފިނިޓީ އެކްސް' ބޯޓު ތ ފާނެއްގެ އަސަރު ބާރުގަދަވެގެންދިޔަ ވަގުތު ވިއެޓްނާމުގެ ފަޅުތެރެ 

ދ ކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބޯޓު އެ ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 ގެ  10 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ގެއްލުންވެފައިވަތީ   ބޯޓެއްގައިޖެހި  ފަރާތް  ގައި    2019ނޮވެންބަރު    10އެހެން  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ 

ވޭއިރު މި ލިޔުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާކަމާއި، ކުރެކަމުގައި ބަޔަންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަވަކިކުރި

އަންގާފައިނުވާ  ވަކިކޮށްފައިވާކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ބަޔާންކޮށްފައިވާމައްސަލަ  އަންނަނިވި  ކަމުގައި  އިރު 

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޔޭންގް  .10.1 ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ  ޗައިނާގެ  ޙާޟިރުކުރެވުނު  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު:   )ޕާސްޕޯޓް  މައްސަލަ  EA1452117ޖިންވެން  ހެކިވެރިޔާއަކީ  އަދާކުރަމުން،  ހެކިބަސް   )

ފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ކަމަށާއި، އެފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކޮށް

ވަކި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  އޮފީހުގައި  ހުޅުމާލެ  ނޯޓިސް ކުފަރާތުގެ  ރިކަމުގެ 

ހަވާލުނުވިކަމުގައި  ނޯޓިސްއާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުންކަމާއި،  އެ  ހަވާލުކުރީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގން ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފަރުތގެ ެހްއެކްއެގ ގޮތަުގިއ ާހިޞުރުކެރުވުނ ިއްބރީާހްމ ުމަޙްއމުަދ   .10.2

( A000989)ަހނުދަވީރަމްނޒްިލ، ހދ. ޮނިޅވަަރނަްފުރ( )ިދވެހި ަރްއިޔެތްއކަން ައްނަގއޭިދ ކުާޑ ންަނަބރު:  

އަަހުރެގ ެތޭރގިައ ުގޅަާފިއ    2019ަފާރތަށް    ެހިކަބްސ އާަދުކަރުމްނ، ެހިކެވރާިޔ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަވނަ 

ިދުއަމށަްޓަކިއ ިޑްނީގ ޮފނަުވއިިދުނަމްށ އުެދުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި   ަފާރުތެގ ބަޯޓށް  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ 

 ަފާރްތ މާިހުރ ެއ ާވޒާީފަގިއ ނ ޅަޭކުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފާހަަގުކެރެވެއެވ. 

ެހިކ .10.3 ަފާރުތގެ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ދެ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަމްއސަަލ ަރއްދިުވ  ެހިކބުަހން  ވިެރްނެގ 

ަވޒާީފިއްނ    2019ޮނެވްނަބރު    10ަވޒާީފިއްނ   ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަވިކޮކށަްފިއާވަކާމއި،  ަގއި 

 ަވިކޮކށަްފިއާވަކްނ ެއ ަފރަާތށް އްަނގަާފިއާވަކުމަގިއ ުބަރެވެއެވ. 

ަގއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތގެ ވަޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފރްާތ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ިއުހށެަހޅަިފިއ ިމާވ ަމްއސަަލ .11

ޮއްނަނަކާމިއ،   އެނެގްނ  ނިެތަކްނ  ިދުނެމްއ  ނަންބަރު  ޯނޓެިހްއ  ހައިކޯޓުގެ   HC-A/77/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 ގެ  11 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:  

 

ހިމެނޭ މުވައްޒަފަކު، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި   ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި... ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނ ނަށް ބަލާއިރު، އެޤާނ ނުގެ  ]

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި އެމާއްދާގައި    23ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނ ނުގެ  

 [ އެނގޭކަމާއި، ... ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަން

ވަނަ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނ ނު( ގެ    2008/2ނ ނު ނަންބަރު  ާޤްނަކާމިއ،  ެއނެގްނޮއާވަކްނ  ަފިއމިފަަދިއްނ ަބާޔްނކްޮށ

ވަކިކުރުން"  ނުލައި  ދިނުމަކާއި  "ނޯޓިހެއް  ވަޒީފާއިން    މާއްދާ  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް  ދަށުން  ގެ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް  ަޝރުޠެއް  ދެ  އަދި    HC-A/24/2010ވަކިކުރެވޭނީ 

2010/HC-A/208    ްހައިކޯޓުނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވެސް  އެނ ން  އަދި  ަޤިޟއްޔާ 

( ވަޒީފާގައި  2( މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ އެކަށީގެންނުވުން އަދި )1ޅުއްވާފައިވާކަމާއި، އެ ދެ ަޝރުޠަކީ )ކަނޑައަ

އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަމްއސަަލެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކ  .12 ެވިރ  ދުުލަޢުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ    ، ށެްގްނ ުހށެަހޅޭ 

ބުެލުމަގިއ ެދ ުއްނ ޮއެވެގްނތޯ  ުނވަަތ ެއކީަށގްެނާވ ަސބެަބއް  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއުޞިންނުމަމުކްނތޯ  ެއއީ    ، ެރއް 

 (procedural fairness)ެވިރަކްނ  ދުުލަޢ  ީޢއިަދ އުިޖާރ  (substantive fairness)ެވިރަކްނ  ދުުލަޢަމުއޟ ީޢ  

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

 ދޭ  ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއން ވިަކުކުރަމްށ ަވޒާީފ  ، ެވިރަކަމީކދުުލަޢަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، މޮިގުތްނ ަމުއޟ ީޢ  

ެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ  ދުުލަޢފަަދ   ާޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރިޚ ަފާރަތުކްނ  

ުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  ުޞާޔުރުކާރ ައާސެސއެްގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއންމަެހިއ ުއްނިޚ ިއުތުރްނ އެ  

ެވިރ ިންނުމަމަކށް  ދުުލަޢުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމަށް    ، ިއުމުކުރަމީކާޤެވިރަކްނ  ދުުލަޢ  ީޢ ިއުޖާރ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ިއުޖާރ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލނަްތްއ  ބަަލްނޖެހޭ  ުފރަިހަމުކުރްނަކްނަޢާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ   ، ުތަތްއ 

ޯކުޓން ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ   ިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފ

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ    (substantive fairness)  މާވެރިކަ ދުލު ޢައިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ މައުޟ ޢީ   .13

 ަޤިޟއްޔާގައި،   HC-A/88/2014ނަންބަރު 

ވަޒީފާ ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ބެހެއްޓުމުން  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  މުވައްޒަފަކު   ... ގެއްލުންތަކެއް   ]  ތަނަށް  އަދާކުރާ 

މަސައްކަތުގެ  އެމުވައްޒަފެއްގެ  ބަލާ،  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ފަރާތުން   ލިބިދާނެކަމަށް  ވަޒީފާދޭ  ނ ންކަމަށް  ރަނގަޅު  އަޚްލާޤު 

ވަޒީފާދޭ  ވާސިލުވުމަށް  އެނިންމުމަށް  ހަމައެއްކަމަށް  ނިންމުމުގައި،  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ތަޠްބީޤުކުރި  ފަރާތުން 

ވަކިނުކުރެވޭނެކަމަށް،    ފެންނަ ފެނުމެއްގެ މައްޗަށް އެކަނި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވާންޖެހޭނެކަމަށާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ

ނަންބަރު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެނގެން  HC-A/24/2010ހައިކޯޓުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކަނޑައަޅައި   ޤަޟިއްޔާގައި 

 އޮންނަކަމާއި، 

"އެމުވައްޒަފަކު  ކަމަށްވާ،  ތުދެވަނަ ޝަރު ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 23އަދި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނ ނުގެ 

ބަލާއިރު، ކުރެވޭނޭކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުން" ވެސް   ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް

ސް  އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުނު ހަމައަކީވެ ފުރިހަމަވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި

 ހަމައަކަށް ވެގެންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، ...  އެކަށީގެންވާ

 މި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަ .14 ކުރިން މުވައްޒަފަކު  ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ  ހުށަހެޅި  ޒީފާއިން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ެވިރަކްނ  ުދުލަޢަމުއޟ ީޢ  ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ 

 ިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ، ާޤ

ވަކިކުރުމުގައި   ދޭ ވަޒީފާ.  14.1 ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  މައުޟ ޢީ  ޤާ ފަރާތުން  ވެރިކަން ދުލުޢައިމުކުރަންޖެހޭ 

(substantive fairness)  ؛ އިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީ ާޤ 

ަވިކުކުރަމށް   .1 ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ުމަވއްޒަަފުކ  ިޚ ަވޒީފޭާދ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ޔުާރުކާރ 

 ؛ެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނދުުލަޢިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ  ަވޒާީފިއްނ ަވ



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ުއްނިޚެއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ރަުތްއ  ުޞާޔުރުކރާ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަވިކުކުރުމަގިއ  ިޚެއ   .3 ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ަފާރުތން  ާޔުރުކާރ  ަވޒީފޭާދ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

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

 . ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ

ަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް    2019ޮއަގްސޓު    29ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  .  14.2

ައަސުރ   ތ ާފެނއެްގ  ބޯޓު  ެއްކްސ'  'ިއނިްފިނީޓ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ުކަރުމނިްދޔަ  ެކްޕަޓްނކްަނ 

ދ ކްޮށ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ިދުއުމެގ ަސަބުބން  ާބުރގަަދެވެގނިްދަޔ ަވުގުތ ިވެއޓާްނުމެގ ަފުޅެތެރައްށ  

ެދޯބަޓށް   އެ  ޯބެޓްއަގިއޖިެހ،  އެެހްނ  ޮއތް  ެތޭރަގިއ  ަފުޅ  ެއ  ޯބުޓ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ެގއުްލްނވަެފިއާވީތަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ިމ ހިާދާސ ިހަގއިިދަޔިއުރ ޯބުޓގެ  

ގެ ގުޮތަގިއ ުހރީ އެެހން ަފާރެތްއަކަމށް ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތ، މި ހިާދާސ  ެކްޕަޓްނ

ބަަލްނޖޭެހިއރު އްަނަނިނިވ  ގެ ެކޕަްޓްނގެ ަމާޤުމަގިއ ުހރީ ޮކނާްފާރެތއްތޯ    ' ަގއިިދަޔިއުރ 'ިއނިްފނިޓީ ެއކްްސނ ިހ

 ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަމްއސަަލ  14.2.1 ެދމެދު  .  ަފާރާތިއ  ަރއުްދވި  ަމްއސަަލ  ަގއި    2019ެއްޕރްީލ    01ހުށެަހިޅ ފާަރާތިއ 

ަފާރތް   ެއްއަބްސުވުމެގ ދަށްުނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވެމްއ ވަަފިއވަާކާމިއ، މި 

އަަދުކަރްނޖޭެހނީ   ަވޒާީފ  ަފރުާތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަކާމިއ،  'ެކޕަްޓްނ'  ަމާޤަމީކ  އާަދުކާރެނ 

 ޭލަގިއ ުނަވަތ 'އިނިްފިނީޓ އެކްްސ' ބުޯޓަގިއ ަކމަަށށް ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ަމ

ޯފރްސެގ  14.2.2 ޑެިފްންސ  ޭނަޝންަލ  މޯލިްޑްވްސ  ހުށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރުތން  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ   .

ަނނަްބުރ                              ( 2019ެސްޕެޓނަްބުރ    13)   CG/SC/2019/621ޯކްސްޓަގރްޑެގ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

‘SECURITY CHECK CLEARANCE FORM’    ެެއްކްސގ ިއނިްފނީިޓ  ަގިއ، 

ުފރަާފިއަވީނ   ޯފމު  ެއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއވަާކާމިއ،  ަފާރްތަކުމަގިއ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ާމްސަޓރައީކ 

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ާމެއުކ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ޯފ. ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ ބުޯޓެގ ުކރ  ިލްސްޓަކމްަށ ަބޔްާނޮކްށ  14.2.3

ުހށަަހޅަާފިއާވ ިލްސަޓަގިއ ޯބުޓެގ މްާސަޓރައީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ެގ ގުޮތަގިއ    5ޮޑިކުއަމްންޓ  

 ަފާރްތަކުމަގިއ ަބާޔނޮްކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

 ’Seaman’s Book‘ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ ރަިޕބިްލކް އްޮފ ެޕަނާމެގ  .  14.2.4

ަމްއސަަލ ަފާރުތެގ    ަގިއ                       އީަކ  ’Cargo/Capacity‘ުހށެަހިޅ 

‘Officer in charge of a Navigationl Watch’ަބަޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ިމ    ަކމަުގިއ

ިލުޔުމަގިއ ބުޯޓެގ ަނން ެންތކަން ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފރުާތން ުހށަަހޅަާފިއާވ  

‘Harsul Samaluddin’   ިރޕަބިްލްކ އްޮފ ެޕަނާމެގ ަގިއ އެ    ’Seaman’s Book‘  ގެ 

 ‘ ' Cargo/Capacityަފާރުތެގ  ައކީ    ’MASTERަބާޔްނކޮށަްފިއ ަކުމަގިއ  ާވަކން  ' 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ެގ ގުޮތަގިއ ުހށަހަޅަާފިއާވ    1- ަގއި ެއްގިޒިބްޓ   2021ފުެބުރަވީރ    08ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ  .  14.2.5

'އިނިްފިނީޓ  ިލްސްޓަގިއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ - ްކރ   ޮގުތަގިއ  ަމސަްޓރެއްއެގ  ބުޯޓެގ    ެއްކްސ' 

‘HASRUL SAMALUDDIN’    ަމްސަޓރ ޯބުޓެގ  ިލުޔުމަގިއ  މި  ަނަމެވްސ  ަކާމއި، 

 ޮސިއުކަރްނޖޭެހަތުނަގިއ ޮސިއޮކށަްފިއުނާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ެއްގޒިިބްޓ 14.2.6 ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުހށަހަޅަާފިއާވ  2- .  ގުޮތަގިއ                ެގ 

'INCIDENT REPORT 29/08/2019ޮގ ެކޕަްޓްނގެ  ބުޯޓގެ  ިލުޔުމަގިއ،  ުތަގއި  ' 

ޮސިއޮކށަްފިއަވނީ   އިެލުޔުމަގިއ  ފަާހަގުކެރޭވިއުރ،  ޮސިއކޮށަްފިއާވަކްނ  ަފާރަތުކން  ޮކްނެމެވްސ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަމްއސަަލ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮސަޔކީ  ަކަމްށ  ެއ  ަބާޔްނުކާރިއުރ، 

ަވީޒ ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ނ ްނަކާމިއ،  ޮސިއ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ާފގެ  ަމްއސަަލ 

ތާަފުތަކަމށް   ޮސިއަގިއ  ކޮށަްފިއާވ  ިލުޔުމަގިއ  ެއ  ާއިއ،  ސިޮއ  ޮކށަްފިއާވ  ެއްއަބްސުވުމަގިއ 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފރުާތން ަވޒާީފެގ ެއއްބްަސުވުމަގިއ ޮކށަްފިއވާ ޮސިއާއިއ  

ަމ ަމްއސަލަ ިންނުމަގއި    ެކއް ުހިރަކްނ ފަާހަގުކރޭެވީތ، ިމ ިލުޔުމަގިއ ކޮށަްފިއާވ ޮސިއއިާއ ތާފުަތ

 ިމ ިލުޔަމްށ ރާިޢޔްަތ ުކެރވަިފއުިނާވެނެއެވ. 

ާހިޞުރުކެރުވުނ  14.2.7 ޮގުތަގއި  ެހްއެކްއެގ  ަފަރތެުގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުގޅެިގްނ  ަމްއސަަލާއ  ިމ   .

އާަދުކަރުމްނ   ެހކަިބސް  ުމަޙްއމުަދ  ހިާދާސ    2019ޮއަގްސޓު    29ިއްބރީާހްމ  ިދާމވި  ަގިއ 

ެކޕަްޓން   އިޮފަސަރީކ  ޗްީފ  ަފާރްތަކމިާއ،  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ކްެޕޓްަނައކީ  ޯބުޓެގ  ިހނިގިއުރ 

ަކްނ ައްނާގ މިަތްނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން  ޮގެތްއެގ  ަފާރތްެއަކަމްށ  ުހްނނަ  ުކުރމްަށ  ަތއަްތްއ 

 ފަަހަގުކެރެވެއެވ.

. ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ ފަަދިއްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމެދު  14.2.8

ަފާރުތގެ  ވަެފިއާވ  ަގިއ    2019ެއްޕރްީލ    01 ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެއްއަބްސުވުމަގިއ  ަވޒާީފެގ 

ޑެިފްނ މްޯލިޑްވްސ ނަޭޝންަލ  ަބާޔނޮްކށަްފިއާވީތާއިއ،  ެކްޕަޓްނަކުމަގިއ  ޯފރްސެގ  ަމާޤަމީކ  ްސ 

ަނނަްބުރ   (  2019ެސްޕެޓނަްބުރ    13)   CG/SC/2019/621ޯކްސްޓަގރްޑެގ 

‘SECURITY CHECK CLEARANCE FORM  ެެއްކްސގ ިއނިްފނީިޓ  ަގިއ،   ’

ަބާޔނޮްކށްފިައާވީތާއިއ،   ަފާރްތަކުމަގިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުހށެަހޅި  ާމްސަޓރައީކ  ަމްއސަަލ 

ގެ    5ކްޮށ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ޯފާމެއުކ ޮޑިކުއަމްނޓް  ަފާރުތްނ ބުޯޓެގ ުކރ  ިލްސޓަްކަމްށ ަބާޔްނ

ަފާރްތަކުމަގއި   ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ާމްސަޓރައީކ  ޯބުޓގެ  ިލސްޓަަގިއ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ޮގުތަގިއ 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތާއިއ، މި ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފަރުތެގ ެހްއެކްއގެ ޮގުތަގއި  

ގިައ ިދާމިވ ހިާދާސ ިހނިގިއުރ    2019ޮއަގްސުޓ    29ެހިކބުަހްނ  ެހިކްނެގ  ުރުކެރުވުނ  ިޟާހ



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

  2019ޮއަގްސުޓ    29ޯބުޓެގ ކްެޕަޓްނައީކ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރްތަކުމަގިއ ބާަޔްނޮކށްފިައާވީތ،  

 ެއްކްސ' ބުޯޓެގ ެކްޕަޓްނައކީ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަކުމަގިއ ުބަރެވެއެވ. - ަގިއ 'ިއނިްފިނީޓ 

 ަޤިޟްއާޔަގިއ،   HC-A/206/2015ިދވިެހާރްއޖޭެހ ަހިއޯކުޓގެ ަންނަބރު  .  14.3

ެކޕްޓަންކާަމ އުޅަނުދަތުކެގ ޮއޕޭަރޝަންަތުކގިައ، އެއުޅަނދްެއެގ އެނެްމ ިއްސފާަރަތކީ، އުޅަނުދެގ  ިއ، ެއހެންކަމުން،  'ކަނޑު 

ިއ ަމސްއ ލްިއަޔުތ ުއުފލަނެްޖޭހ ފާަރަތީކ،  އުޅަނުދެގ ޮއަޕޭރޝަންަތާކގޭުޅޮގތުން ާޤނ ނުެގ ަދށުން ެއކުަމެގ ފިުރހަަމ ޒިނާްމާއ

 އުޅަނުޑެގ ެކްޕޓަންކަމިާއ، 

ެއޮގތުން އުޅަނުދެގ ަދތުުރަތުކެގ ަސލަާމތިާއ ރްައާކތިެރކަމިާއ، އުޅަނަދްށ އުަރާވ ާބާލ މަުދލިާއ ަތެކީތެގ ރްައާކތިެރކަމާއި،  

ފާަރްތަތކްެއެގ   އެނެްމާހ  ަދތުުރކާުރ  އަުޅނދުން  ފުަޅެވރިންނިާއ  ަތެކތެީގ  އުޅަނުދެގ  ފިައސާއިާއ  ޯބުޓެގ  ރްައާކތިެރކަމިާއ، 

ިހސުާބިކތުާބ ެބެލހްެއޓުމިާއ އިަދ ޯބުޓެގ މެއިންޓެނަންސްއިާއ ޤާނ ނީޮގތުން ހޯދަނެްޖޭހ ހުއަްދަތކިާއ ިލޔިެކޔުންތްައ ހަމައްަށ  

 ހިުރޯތ ަބާލ ޗްެކކުރަުމީކ، އުޅަނުދެގ ެކޕްޓަންެގ ޒިންމާއްެއކަން އެނގެެއެވ.' 

- ިއާބާރުތން ބާަޔްނޮކށަްފިއުވމްުނ، ިއްސެވަބޔްާނުކެރުވުނ ފަަދއްިނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތީަކ 'ިއނިްފިނީޓިމ  

ީތ، ޯބުޓގެ ެއްނެމ ިއސްފާަރަތީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތަްކުމަގިއ  ެއްކްސ' ބުޯޓެގ ެކޕަްޓްނަކަމށް ބަުރެވޭވ

 ުބަރެވެއެވ. 

ފާަރުތެގ ެހްއެކ  .  14.4 ުޢ )ދްަފަތުރ. ަނނަްބުރ  ްއެގ ގުޮތަގިއ ޙިާޟުރުކެރުވުނ ަޙަސްނ ޝީަފަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

ަނނަްބރު:  14456ރސ   ާކުޑ  ައްނަގއިދޭ  ަރްއިޔެތްއަކން  )ިދވިެހ  މެާލ(   ،A036139  ްެހިކަބސ  )

އާަދުކަރުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތކީ 'ިއނިްފނީިޓ ެއްކސް' ޯބުޓގެ ެކޕަްޓްނަކން ެއނޭގަކާމއި، ޯބޓަށް  

ެއްއގުަމަގިއަކަމްށ  ެގއުްލްނުވ ުހރާިހ  ެހިކެވިރޔާ  ިހަގއިިދަޔިއުރ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރާާތިއ،  ުމެގ ހިަދާސ 

 ަބާޔްނކްޮށ ެހިކަބސްދަީފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ާޤނ ނުގެ  .   14.5 ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ވަނަ   23ނޯޓިހެއް 

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

ނަންބަރު          ކޯޓުގެ  އެ  ނިންމާފައިވާ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން 



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 ގެ  17 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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2014/SC-A/27  ުމަސްޢ ދ ކޯޕަ )އިސްމާޢީލް  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ރޭަޝން  ވ. 

ރިޕޯޓުގެ   ނިމުނުގޮތުގެ  ަޝރީޢަތް  ަޤިޟއްޔާގެ  ނުކުތާގައި   33އަދި    32ލިމިޓެޑް(  ވަނަ 

 ، ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ަގއި    23ބެހޭ ޤާނ ުނެގ   'ނޯޓިސްނުދީ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ، ަވޒީފާއާ

އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާޅަތެއްަގއެެވ.  ބުނެފައިާވ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް  

 އެއީ: 

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލ ކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

އަމަލަކީ   ޣައިރުސުލ ކީ  ދިނުމެއްެނތި    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ނޯޓިސް  މުަވއްޒަފަކު  އަމަލެއްެގ ސަބަބުން  އެ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހިނގައިދާެނއެެވ.    23ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނ ނުެގ  

ަވކިކުރުން ހުއްދަާވީނ   ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން  23ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނ ނުެގ  

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

އަލަމެއްކަމަށް  ޣައިރުސުލ ކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ  ަވކިކުރުން  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިުނމެއްނެތި  ނޯޓިސް 

ޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮްނނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންަވރުެގ  ބެލެޭވީނ، މުަވއް

ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ 1ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވނަމައެެވ. މުވައްޒަފުެގ ޣައިރުސުލ ކީ އަމަލަކީ ) ( ދެ 

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި 2ށް ާވަނމަ، ުނަވތަ )އެއްބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަ

ދެމެދުަގއި އޮްނނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުަގއި ހިމެނޭ އޮްނމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި އޮންަނންޖެހޭ  

 އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް  ( އެ ކަމަކ3ީއިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )

އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ުނަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، އެ އަމަލަކީ 

 ދާެނއެެވ.ނޯޓިސް ދިުނމެއްެނތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލ ކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވި 

ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލުކީ އަމަލެއްތޯ ނުަވތަ   ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަާވނެ  ަވޒީފާއިން  އެ އަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި 

ނ ންތޯ ބެލުމުަގއި، އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއަދާކުރާ ތަނުން ކުރާ މަސައްކަތް ުނަވތަ ިވޔަފާރީެގ ބާަވތާއި، އެ މުަވއްޒަފުެގ  

ދި މުވައްޒަފުެގ ކިބައިގައި ހުްނނަންޖެހޭ އަމާާނތްތެރިކަމުެގ ޒިންމާއާ ުގޅިެގން ޣައިރުސުލ ކީ މަާގމާއި މަސްއ ލިއްޔަތާއި އަ

ސަބަބުން  އަމަލުެގ  ޣައިރުސުލ ކީ  އެހެންކަމުން  އެކަށީެގްނާވކަމެކެެވ.  ދިއުމަކީ  ތަފާތުެވެގން  ސީރިއަސްކަން  އަމަލުެގ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 ގެ  18 ޞަފްޙާ      
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ޒީފާެގ އިތުބާރު ެގއްލި، ަވޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ  ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި ަވޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ ަވ

މަސްއ ލިއްޔަތު ތެދުެވރިކަމާއެކު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިާވ ަނމަ ނޯޓިސް ުނދީ އެ މުަވއްޒަފު ަވކިކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު 

 ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިެގްނވެއެެވ.' 

 މި ޢިބާރަތުންކަން ފާހަގަކުރަވެއެވެ.

ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވނު ފަަދުއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތްުނ މ ުސްނ ޯގްސވަެފިއަވިނޮކށް، ަޒުރީރ ޭބުނެމްއނިެތ،      . 14.6

ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ    23ެއ ަފރްާތ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤނ ުނެގ  ޯބުޓ ދ ކޮށިްދުއަމީކ،  

ަޢމެަލްއޯތ  ަމިއަގނުޑ  ަމްއަނަޒުރުކާރިއުރ،    ެއަކީށެގްނވާފަަދ  ަމާޤުމެގ  ަފާރުތގެ  ހުށެަހޅި  ސަަލ 

ބެލެހްެއުޓަކަމްށާވިއުރ،   ކްަނަތއަްތްއ  ޯބުޓެގ  ިޒްނމަާއީކ  އިަދ  ިވަމްސއ ިލްއަޔުތަތީކ  ބުޯޓ  ާނުމަގިއ  އުެޓެއ 

ަކަމްށާވއުިރ، ބޯޓްަށ   މުަދުވުމެގ ަސަބުބން  ެތޔޮ  ުމސ ްނ ގްޯސުވުމެގ ަސަބުބްނާނއި  ަބނަދުރޮކށަްފިއަވނީ 

ެންތަގޑެިއްއަގިއަކާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތް   ޯބުޓަގއި  ެގއުްލްނވަެފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

ެއ އަެކްނ  ަނަމެވްސ،  ުހިރ  ބުޯޓަގިއ  ަވުގުތަގއި  ިހނަގއިިދަޔ  މުެދެވިރުވުމޮގހިާދާސ  ިއްޙިތމާލު  ތަށް  ެގ 

މ ުސޮއްތ ަބނަދުރުކަރްނޖުެހީނ  ޯބުޓ  އެ  އެެހްނަނަމެވްސ  ަސަބުބްނަކމްަށާވިއުރ،  ަކާމިއ،  ޯގްސުވުމެގ  ްނ 

ީކ  ބުޯޓ ދ ޮކށިްދުއަމ  ްތިއުރ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ުތޮއަޞަކެމްއ ދާިމުވުމެގ ުފުރމ ުސްނޮގްސެވ ޯބޓްަށ  

ަވޒީފޭާދ ަފާރާތިއ ުމަވްއޒާަފިއ ެދމުެދަގިއ ޮއްނަނ ަވޒާީފެގ ުގުޅުމަގިއ ިހެމޭނ ަމިއަގނުޑ ސަިފަކަމްށާވ ެދ  

ެދމުެދ ެގއްލޭފަަދ  ަފާރުތެގ  ިއުތާބުރ  ޮއްނަންނޖޭެހ  އެެހްނަކުމްނަޢަގިއ  ުހށެަހޅި    މެަލްއަކާމިއ،  ަމްއސަަލ 

  23ެއ ަޢމަަލީކ ާފުޅަކްނބުޮޑ ަޣިއުރސުލ ީކ ަޢމެަލްއަކުމަގިއ ުބަރެވޭވީތ، ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤނ ުނެގ    ަފާރުތެގ

ީނ ެއ ާމއާްދަގިއ ަބާޔނުްކާރ ފަަދ  ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކކޮށަްފިއަވ

ޙަާލެތއް މުެދެވިރެވެގްނަކަމށް ބަުރެވޭވީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅަިފރްާތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކެރވަިފިއަވނީ ަމުއޟ ީޢ  

 އުަދެވިރަކްނ ާޤިއްމޮކށަްފިއަކަމށް ެދެކެމެވ. 

 ލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު، ޢަދު ޢީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާ  .15



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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 2008/2ާޤނ ނު ނަންބަރު    ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   .15.1

މި މާއްދާގެ ދަށުން   ،ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން"   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނ ނު( ގެ  

އިޖުރާ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ޢަދުލުވެރިކަން           ޢީނޯޓިސް 

(procedural fairness)  ުޢަދުލ މައުޟ ޢީ   (substantive fairness)ވެރިކަން  އަދި 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި ވަކިކުރެވޭ  ، ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 

އިޖުރާ ޢާ  (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން    ޢީޙާލަތުގައި،  މު ންާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، 

 ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:ޙާލަތުތަކުގައި 

ހުރިހާ  .1 ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލ މާތު،  ކަމާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ 

 ؛ތަފުޞީލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

މުވައް  .2 އެ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެފަދަ  އެ  އަދި  ދިނުމަށްފަހު  ޒަފަށް 

އެ  އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފުރުަޞތެއްގައި 

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

ަޝރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ    23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނ ނުގެ   .4

މުވައްޒަފަކު  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ  އެ 

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  އިޖުރާ  ނޯޓިހެއް  ތުތައް ޢައިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް   (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން    ޢީ ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާ 

ޑިސްމިސަލް               އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތެއްގައި  އެފަދަ  ބެލެވޭނެކަމާއި 



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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(unfair dismissal)  ެގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން  އެއްގ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގުޅިގެން   .15.2 މައްސަލައާ  ވަޒީފާއިން  މި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހެކިބަހުން  ހެކިންގެ  ހުށަހެޅުނު 

ބުރަވެވުނުނަމަވެސް، އަންގާފައިވާކަމަށް  ފަރާތަށް  އެ  ަފާރތް    ވަކިކުރެވިފައިވާކަން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ، ާއިއަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ަސބުަބ ެއ ަފާރަތްށ އްަނގަާފިއާވަކަމްށ ބަުރުނެވޭވީތ

ވަޒީފައިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މަޢުލ މާތު 

މައްސަލަ އިދާރީ  މަށް ބުރަނުވެވޭތީއާއި،  ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ފުރުަޞތު ދީފައިވާކަ  އެފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހު،

މައްސަލަ    ، ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ  އްުޤ ރިޕޯޓެސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ތަހުީޤގޮތުން ތަޙްީޤުޤ ކޮށްފައިވާކަން  

އިޖުރާ ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ާޤއި  ޢީހުށަހެޅި  ކަނޑައަޅަން ޢަދުލުވެރިކަން  މްނުކޮށްކަން 

 ޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން   .16 އިޖުރާއީ  ާޤއިމުވެފައި،  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟ ޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ޤާއިމުނުވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްކަމާއި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަވެފައި 

އިގެ ބާވަތަށާއި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ  ނުވާނަމަ ނަގައިދެވޭ ބަދަލު ވާންވާނީ، މައްސަލަ 

ާޤއިމުވެފައި އޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް  ޢަދުލުވެރިކަން 

ކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް މިއީ ވަޒީފާދޭ  ފެންނަ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ ބަދަލަކަށް

ނަގައިދިނުމުގެ   ބަދަލު  މި  ޚިލާފަށް،  އެއާ  ނ ންކަމާއި،  ބަދަލެއް  ނަގައިދެވޭ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  އަދަބެއް  ފަރާތަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ފ ބައްދައިދިނުންކަން  ގެއްލުން  ލިބުނު  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ބޭނުމަކީ 

ނަންބަރު  ހައިކޯ އެހެންކަމުން،   HC-A/142/2013ޓުގެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އޮންނަކަށް  އެނގެން  ަޤިޟއްޔާއިން 

ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައިވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެކެވެ. އެގޮތުން،  

 ނަގައިދޭނެ މިންވަރު ހިސާބުކުރުމަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
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މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟ ޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުވެފައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން   .16.1

ކަންތައްކަށް  އަންނަނިވި  ކަނޑައެޅުމުގައި  މިންވަރު  ބަދަލުގެ  ނަގައިދެވޭ  ޙާލަތުގައި  ޤާއިމުނުވާ 

އެނގެން އޮންނަކަން   HC-A/142/2013ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އުމުރު .1

 އަދި  ؛އަދި އެ މަާޤމުގެ ޒިންމާތައް ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މުވައްޒަފު ހުރި މަާޤމު .2

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާ .3

 އަދި  ؛މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ މުއްދަތު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު .4

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާާޤބެހޭ ރެކޯޑު .5

ޢަދުލުވެރިކަން  .6 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން 

 ާޤއިމުކޮށްފައިވާ މިންވަރު. 

އިޖުރާއީ  މުވައްޒަ  އޮވެމެ،  ޤާއިމުވެފައި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟ ޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަކު 

މައްސަލަތަކުގައި   ޢަދަދު،  ބަދަލުގެ  ނަގައިދެވޭ  ނުވާނަމަ  ާޤއިމުކުރެވިފައި  ފުރިހަމައަށް  ޢަދުލުވެރިކަން 

ގެއްލުމުގެ ނަގައިދޭ  ޙާލަތުގައި  ނުވާ  ާޤއިމުވެފައި  އަދުލުވެރިކަން  ޢަދަދަށްވުރެ    މައުޟ ޢީ  ބަދަލުގެ 

)އިސްމާޢީލް މަސްޢ ދު    SC-A/27/2014ކުޑަވާންޖެހޭނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ    ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް( 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަނަ ނަންބަރުން އެނގެން އޮންނަކަން   45ޚުލާާޞގެ 

ވަކިކުރުމުގައި  .16.2 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނުކުތާތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާ    (procedural fairness)މައްސަލަ 

ާޤނ ނު ނަންބަރު   ާޤނ ނު( ގެ  )ވަޒީފާއާ  2008/2ސަބަބަށްޓަކައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް    87ބެހޭ 

ރިޢާޔަތްކޮށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި  

ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއް ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
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މިންވަރަށާއި، ވަކިކުރުމަ އޮތް  ބައިވެރިވުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުތަކުގައި  މެދުވެރިވި  ށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވާމިންވަރަށާއި، 

ހުށަ މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އުމުރަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި މައްސަލަ  މުސާރައިގެ  ފަރާތަށް  ހެޅި 

)ހައެއް(   1)ދެ ހާސް ފަސްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ގެ ނިްޞބަތުން،    USD 2,500ލިބެމުން ދިޔަ  

)ދެ ހާސް ފަސްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( މައްސަލަ ހުށަހެޅި    USD 2,500މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ  

 ދިނުމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައި

ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް    2019މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި   .17

  2019)އެއްހާސް ފަސް ސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި،    USD 1,500މަހުގެ މުސާރައިގެ ތެރެއިން ނުލިބިވާ  

) އެއްހާސް ފަސް ސަތޭކަ އެމެރިކާ    USD 1,500  ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ މުސާރައިގެ ތެރެއިން ނުލިބިވާ

) އެއްހާސް   USD 1,500ވަނަ އަހަރުގެ ޖ ން މަހުގެ މުސާރައިގެ ތެރެއިން ނުލިބިވާ    2019ޑޮލަރު( އާއި،  

 USDވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ މުސާރައިގެ ތެރެއިން ނުލިބިވާ    2019ފަސް ސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި،  

ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ މުސާރައިގެ ތެރެއިން ނުލިބިވާ    2019އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި،    )ފަސް ސަތޭކަ  500

USD 500    ،ިވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓ ބަރު، ނޮވެންބަރު މަހުގެ މުސާރަ    2019)ފަސް ސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ވި ކަންކަންއެދުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވާނަގައިދިނުމަށް އެދިފައި 

ހެކިބަސް  .17.1 މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް  ޙާިޟރުކުރެވުނު  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދާކުރަމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރިއިރު މައްސަލަ ރައްދުވި  

ަޝކުވާއެއް   ގުޅޭގޮތުން  މުސާރައާ  ރައްދުވިކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ފަރާތުން މުސާރަ    މައްސަލަ 

ދެމުން ގޮސްފައިވަނީ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރުވާފައިކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ 

ކަންތައްތައް  މުސާރައިގެ  ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  މުސާރަ  ގަވައިދުން  ފާރަތަށް  އެ  މުއްދަތުގައި  އަދާކުރި 

 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔައީ އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުކުރެވުނު ޗާއިނަގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ގުއިޔުން ޗަން  .17.2

ހެކިބަސް އަދާކުރަމE79307073ު)ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:   ފަރާތުން މައްސަލަ  (  ހުށަހެޅި  ން، މައްސަލަ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 ގެ  23 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  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދާކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ވަޒީފާ  މަާޤމުގައި  ކެޕްޓަންގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި 

ކަންތައްތައް  މުސާރައިގެ  ކަމަށާއި،  ފައިސާއިން  ނަގުދު  ގޮސްފައިވަނީ  ދެމުން  މުސާރަ  މަވައްޒަފުންނަށް 

ގޮސްފަ މުސާރައި  ބަލަހައްޓަމުން  ފަރާތުން  އެ  މެނޭޖަރކަމަށާއި،  ޖެނެރަލް  އެސިސްޓެންޓް  އިވަނީ 

ބަޔާންކޮށް   ފޮނުވާފައިނުވާކަމަށް  އޮފީހަށް  ހެޑް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިޔުންތައް  ދީފައިވާކަމުގެ 

 ހެކިބަސް އަދާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އި ހާޒިރުކުރެވުނު ޙަސަން ޝަފީޢު ހެކިބަސް އަދާކުރަމުން،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގަ .17.3

އެކައުންޓަށް  އަންހެނުންގެ  ހެކިވެރިޔާގެ  މުސާރަ  ހެކިވެރިޔާގެ  ހުރިއިރު،  ޗައިނާގައި  ހެކިވެރިޔާ 

ޖަމާކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މެދުވެރިވެގެން ކަމަށާއި، ބޯޓު މާލެ އައުމަށްފަހު ގަނޑެއްގައި  

ވަޒީފާ  ނޯޓުކުރު ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހެކިވެރިޔާ  ދީފައިވާކަމަށާއި،  އެއްފަހަރު  މުސާރަ  މަށްފަހު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ދީފައިވާކަމުގައި  މުސާރަ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  އެ  މުއްދަތުގައި  އަދާކޮށްފައިވާ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޔޭންގް  .17.4 ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ  ޗައިނާގެ  ޙާިޟރުކުރެވުނު  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެނު އިރު އެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ  ޖިންވެން ހެކިބަސް އަދާކުރަމުން،  

ބިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރަތުގެ އެއްވެސް  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތައް ނުދެވި ނުވާނެކަމަށާއި، މުސާރަ ނުލި

ދީފައިވަނީ  މުސާރަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،  ަޝކުވާ  ފަރާތުން  މުވައްޒަފެއްގެ 

ޖެނެރަލް  އެސިސްޓެންޓް  ބަލަހައްޓާފައިވަނީ  ކަންތައްތައް  މުސާރައިގެ  ކަމަށާއި،  ފައިސާއިން  ނަގުދު 

ރާތުން މުސާރަދިންކަމުގެ ލިޔުންތައްތައް ހަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރކަމަށާއި، އެ ފަ

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ވަޒީފާއިން ވަކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހުނު އެއް ސަބަބަކީ 

 . ންތައް ހަވާލު ނުކުރުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެޔުމި ލި

އާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު 'ވީޗެޓް'   ’MR YAN‘މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   .17.5

ސްކްރީން   ވާހަކަތަކުގެ  ދެކެވިފައިވާ  މައްސަލަ  ޮޝމެދުވެރިކޮށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޓްތަކުން، 



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 ގެ  24 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:  

 

 އެއްބަސްވަކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް  )ދެހާސް އެމެރިކާ ޑޯލަރު( ދިނުމަށް  USD 2,000ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އަނބުރާދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 50)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނ ނު( ގެ  2008/2ާޤނ ނު ނަންބަރު  .17.6

މުސާރަ   ލިބެްނާވ  މުވައްޒަފަކަށް  މުވައްޒަފުންނަށްެވސް  ،ފިޔަަވއި]ަވުގތީ  ހުރިހާ  އެއްފަހަރު   ،އެހެން  މަހަކު  މަދުެވެގން 

 މުސާރަ ދޭްނާވެނއެެވ.[ 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު ޢިބާރާތުން  ާޤނ ނުގެ    ،މި  ގައި   55ވަޒީފާއާބެހޭ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

ާރަތކުން ޭއާނެގ ުމވްައަޒފުންނަްށ ޭދ ުމާސރައިާއ ުއޖ ރައިން އްެއެވްސ އްެއޗްެއ އުނިކެުރވޭނީ  ])ށ( ަވީޒފޭާދ އްެއެވްސ ަފ

 އަންނަނިިވ ާޙަލުތަތުކގެައެވ. 

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

ުމވްައަޒަފަކްށ ހޯދައީިދފިައާވ ގެއްެއ ނުަވަތ ދިރިއުޅޭނެ ތަންެއ ހޯދަުމްށ، ނުަވަތ ކްުއަޔށް ިހފަުމށް  ަވީޒފޭާދ ފާަރތުން   (2)

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

 ހޯދައޭިދ ލޯނަާކ ނުަވަތ ުމސަާރިއެގ ެއްޑވާންްސެގ ޮގުތގިައ ީދފިައާވ ދ ކާުރ ލޯނަާކ ނުަވަތ އޭނާ ގެރެންީޓޮކށީްދގެން

ޢަދަަދާކ ގޭުޅޮގތުން ުމވްައަޒުފެގ ހުއަްދ، ިލޔަުމކުން ލިިބގެން، އެ ހުއްދޭަދ ޢަދަަދަކްށ، ނުަވތަ ުމވްައަޒަފަކށް ލިބޭ  

 ؛އުޖ ރިައެގ ތިންބިައކަުޅ އެއަްބަޔްށވެުރ ިގނަ ނުވާނޭހެން އުނިކާުރ އުނިކުރުން

އުެމވްައަޒެފްއެގ ޗްުއޓާީއުގޭޅ ނުަވަތ ޭބްސފުަރވާާއުގޭޅ ނުަވަތ އިންޝަުއރެންާސުގޭޅ ފަންަޑަކްށ، ނުަވަތ ޕޮްރިވޑެންޓް   (3)

 ފަންަޑަކްށ ދްެއކަުމްށ ލިބެނެްޖޭހ ފިައސާާއގޭުޅޮގތުން އުނިކާުރ އުނިކުރުން. [ 

ނަންބަރު   .17.7 ާޤނ ނު  ގެ    2008/2އަދި  ާޤނ ނު(  ގައި ވަނަ    20)ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(  މާއްދާގެ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

އޭާނެގ މުސާރައިން ކެނޑުްނ   ،]މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާ އަދާކުރަްނޖެހޭ ަގޑީަގއި ަވޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ަވުގތަށްާވ މިންަވރު

 ރު ޖ ރިމަނާކޮށްެގން ުނާވނެއެެވ.[ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއަށް ުނނިކުތުމާ ުގޅިެގން އިތު  ،ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން  ،ފިޔަވައި 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  54)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނ ނު( ގެ  2008/2ާޤނ ނު ނަންބަރު  .17.8



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
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ަވޒީފާދޭފަރާތުްނ   ލިޔުމެއް  ހިމެނޭ  ކަންތައްތައް  ތިރީަގއިއެާވ  އެމުސާރަޔާއެކު  މުސާރަދޭއިރު،  ]މުަވއްޒަފުްނނަށް 

 ދޭްނާވެނއެެވ. މުަވއްޒަފުްނނަށް 

 ؛މުސާރަދޭޭވ މުއްދަތުަގއި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުޅި މުސާރައިެގ ޖުމްލަ ޢަދަދު (1)

ޢަދަދު  (2) އެ  ޢަދަދާއި  ކެނޑި  އެޮގތުްނ  ކަނޑާފައިާވނަމަ،  ޖުމްލައިން  އެމުސާރައިެގ  ޢަދަދެއް  އެއްެވސް 

 ؛ކަނޑަންޖެހުނު ސަބަބު

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

 

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( ގައި،

]މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތިްނ ޢަމަލުކުރުމުެގ ބަދަލުގައި، މުސާރައިެގ ބަޔާނުަގއި ހުންަނންާވނެކަމަށް މި މާއްދާެގ 

ާވ މަޢުލ މާތު ހިމެޭނޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އިންނަ މުސާރައިެގ ދަފުތަރެއްަގއި މުވައްޒަފުންލައްާވ، )ހ( ގައި ބުނެފައި 

 މުސާރަ ލިބޭ ަވުގތު ސޮއިކުރުާވ ޮގތަށްެވސް ހަމަޖެއްސިދާެނއެެވ.[

ދިނުން   ލިޔުމުން  ބަޔާން  މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން،  ޢިބާރާތުން  ނުވަތަ މި 

މުސާރައިގެ ބަޔާނުގައި ހުންނަންވާ މަޢުލ މާތުތައް ހިމެނޭ ދަފްތަރެއް ތައްޔާރުކޮށް އޭގައި މުވައްޒަފުންލައްވާ  

ނަންބަރު   ާޤނ ނު  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  މަހަށް ސޮއިކުރުވުމަކީ،  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2މަހުން 

ނގެން އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލާޒިމުކަމެއްކަން އެ  54ާޤނ ނު(  

ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މުސާރަ އެފަރާތަށް ދީފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  

ފަރާތުން ބަޔާންކުރާނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅައި އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި 

 ށް އޮތް ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. ފަރާތަ

ގޮސްފައިވަނީ  .17.9 ދެމުން  މުސާރަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހެކިބަހުން،  ހެކިންގެ  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު 

ސޮއިކުރުވާކަމާއި،  ލިޔުމެއްގައި  ދިނުމަށްފަހު  މުސާރަ  އޮންކަމާއި،  އެނގެން  ފައިސާއިންކަން  ނަގުދު 

ހުރި މުވައްޒަފު އެލިޔުންތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ހަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމާއި،  ނަމަވެސް އެކަމާ ހަވާލުވެ  

ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކުކުރެވިފާއިވާކަމާއި،  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  އެ  ގުޅިގެން  އެކަމާ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
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މައް މުވައްޒަފުންނަ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެމުންދާކަމާއި،  މުސާރަ  ގަވާއިދުން  ރައްދުވި  ށް  ސަލަ 

ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި އެ ފަރާތުން މުސާރަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ަޝކުވާ ކޮށްފައިނުވާކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރަ ދީފައިވާކަން އެނގޭނެ  

ހުށަހަ ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  ރިޢާލިޔުން  އެކަނި  ސަބަބަށް  ހުށަހެޅި ޅާފައިނުވާ  މައްސަލަ  ޔަތްކޮށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ނުދޭކަމުގައި  ފަރާތުން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މުސާރަ  މަސްތަކެއްގެ  ހުރިހާ 

 ނުދެކޭތީކަނޑައަޅައި އެ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަކީ އެންމެ ޢަދުލުވެރިގޮތް ކަމުގައި  

އާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އެފަރާތަށް 

ލިބެންޖެހޭ މުސާރައިން ބައެއް ނުދީވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ކިތާބީ ހެކި އަދި ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ  

ދީފައިވާތީ، ފަރާ  ފުރުަޞތު  ހުށަހެޅި  ޖުމްލައިގެ  މައްސަލަ  މުސާރައިގެ  ބަޔާންކުރާ  ނުލިބިވާކަމަށް  ތުން 

މުސާރަ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަދަދަށް  އެ  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  ނަގައިދެވޭނީ  ތެރެއިން 

ތްމިންވަރަކަށްކަމާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އޮނުލިބޭކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކުން އެނގެން

އާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު 'ވީޗެޓް' މެދުވެރިކޮށް ދެކެވިފައިވާ    ’MR YAN‘ހަޅާފައިވާ  ހުށަ

 USDޓްތަކުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ވާހަކަތަކުގެ ސްކްރީން ޮޝ

ނާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެނގެންއޮން  ފައިވާކަން)ދެހާސް އެމެރިކާ ޑޯލަރު( ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ  2,000

މުސާ މުއްދަތުގައި  އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތް  ގޮތުގައި  ރައިގެ 

USD 2,000    ްދެހާސް އެމެރިކާ ޑޯލަރު( ނުދީވަކަމަށް ބުރެވޭވޭތީ މި ފައިސާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުނ(

   ގައި ދެކެމެވެ.މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭކަމު 

ަވަނ އަަހުރެގ އްެޕރްީލ މުަހްނ ެފިށެގްނ ަބރަާބަރށް ުމާސަރ ނިުލުބުމްނ، ުކއަްޔށް ހިފަާފއުިހިރ ެއާޕްޓަމނުްޓެގ    2019 .18

ަފިއާސ    USD 5,000ކިުލ ނެުދްއިކ ވީަތ   )ަފްސ ާހްސ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ( ާއިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން 

)ެދެއްއ( ަމސުްދވުަހެގ ުކްއަޔްށވާ    2ޭދެނަކަމްށުބނެ ުކނުްފީނގެ ެޖެނރްަލ ެމޭނަޖރ ުކްއޔަށް ބެެހްއޓި ެއާޕްޓަމންްޓެގ  

USD 2,000  ާރުތން ޭދނަެކަމްށ ުބނަެފިއާވތީ  ަފ  )ދާެހްސ ެއެމިރކާ ޑަޮލުރ( ާއިއ، ޯފނު އެެލަވްންސ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ

 USD 194ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަކނަްކުމަގިއ ޯފުނ ޭބުނން ުކުރުމން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތން ޭދންޖޭެހ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 ގެ  27 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:  

 

ުނވަދަިހ ާރ   ަހަތެރްއ   )ަސޭތކަ  ސާަފީރ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަލަ  ާއއި،  ޑަޮލުރ(  ުހރާިހ  އެެމިރާކ  ްއެޖެގެންސ 

)ދާެހްސ ެއެމިރާކ   USD 2,000ހުެދަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ޭދްނ ެއްއަބްސެވ ނީުދާވ  ކިްލައަރްންސެއްއ

ަމްއސަަލ   ާސބުިތުކުރަމށް  އެދަިފިއީވަނަމެވްސ، ިމަކނަްތްއަތއް  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތން  ޑަޮލުރ( ަނަގއިިދުނަމށް 

ސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއިމާވ ަފިއާސ ަނަގއެިދޭވެނ  ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ެއްއެވްސ ެހްއކްެއ ުހށަަހޅަާފިއެނތީަތ، ަމްއ

 ާޤނ ީނ ައާސެސްއ ޮއްތަކުމަގިއ ނެުދެކެމެވ. 

ބުޯޓ ަޗއާިނިއން ިދވިެހާރްއެޖައްށ ެގެނސިްދން ަދުތުރގެ އުިތުރަގީޑެގ ަފިއާސގެ    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތގެ ސާަފީރ .19

ޑަޮލުރ( ަނަގއިިދުނަމށް ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން    )ތިން ާހްސ ަފްސ ަސޭތކަ ެއެމިރާކ  USD 3,500ޮގުތަގިއ  

ާސިބުތކޮށިްދުނަމށް   ކޮށަްފިއާވަކްނ  ަމަސްއަކްތ  ިއުތުރަގީޑގިައ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އެދަިފިއީވަނަމެވްސ، 

ަފ ިއުތުރަގީޑެގ  އެދަިފިއވާފަަދިއްނ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުހށަަހޅަާފިއެނެތތީ،  ެހްއެކްއ  ިއާސ  ެއްއެވްސ 

 ަނަގއެިދވާިދެނ ާޤނ ީނ ައާސެސްއ ޮއްތަކުމަގިއ ނެުދެކެމެވ. 

)ެދ ާހްސ ފްަސ ަސޭތަކ ެއެމިރކާ    USD 2,500ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ އަހީަރ ުޗްއީޓގެ ަފިއާސެގ ޮގުތަގއި   .20

ޑަޮލުރ( ަނަގއިިދުނަމްށ އެދަިފިއީވަނަމެވްސ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފ އާަދުކަރްނ  

ާތީރ ފިެށެގން  ުޚެފިށ  ަވިކކޮށަްފިއާވަކްނ    1ން  ަވޒާީފިއން  ަފާރތް  އެ  ުކިރން  ަހަމުވުމގެ  ުދަވްސ  އަަހުރ  )އެެކްއ( 

ޮއްތިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ  ެއނެގްނ

ުޗްއީޓެގ ގުޮތަގިއ  ަވަނ ާމއާްދަގިއ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ    11.1 ިލޭބީނ ަމްއސަލަ    30ަފާރަތްށ އަަހރީ  )ިތރްީސ( 

ަކަމްށ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވީތާއއި،  )ެއްއެކްއ( އަަހުރުވުމްނ    1ާދުކާރާތ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފ ައުހށެަހިޅ ަފާރްތ  

ަވނަ ާމއާްދަގިއ، ެއ ާޤނ ުނަގއި އެެހނޮްގަތަކށް ބާަޔްނޮކށަްފއި ުނާވަނަމ، ުމާސރިަލޭބޮގތްަށ    39ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤނ ުނެގ  

ަވޒާީފ އާަދުކާރތާ އަަހުރުވުމްނ ަކަމްށ  ުދވުަހެގ ޗްުއީޓެއްއ ިލޭބނީ  )ިތީރސް(    30ޮކްނެމ ުމަވްއޒަަފަކްށެވްސ މުަދވެެގްނ  

ަވަނ ާމއާްދަގިއ، ވަޒާީފެގ ްޕޮރޭބަޝްނ   11.2ެއްއަބްސވުުމެގ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތާއިއ، ިއްސެވބާަޔްނުކެރުވުނ ަވޒާީފެގ

ސަަލ  ިތާޔރު ަމްއްޚ)އަަހރު( ުދަވްސ ަވޒާީފަގިއ ހަޭދުކުރުމެގ ުކިރްނ އަަހީރ ުޗއީްޓ ިދުނުމގެ ިއ  1ުމއަްދުތ ަހަމުވުމްނ  

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ އްޮތަކުމަގއި  ަފާރަތްށ  އަެފަރއުްދިވ  ުޗްއީޓ ަދިއުރ،  ަފާރުތްނ    އްިނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަލަ  ިދުނަމްށ 

ިންނމަާފިއާވަކްނ ެއނެގްނނަެތތީ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ިއރު ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތަށް  



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 ގެ  28 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ަގިއ ުބަރުނެވވީޭތ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތން އެދަިފިއވާފަަދިއްނ ެއ ަފާރތަށް އަަހީރ  އަަހީރ ުޗްއީޓ ަހްއުޤވަެފިއާވަކުމ

 ުޗްއީޓެގ ަފިއާސ ަނަގއެިދވާިދެނކުަމަގިއ ނެުދެކެމެވ. 

ަވނަ އަަހުރ ެޖަނަވީރ،    2020ަވަނ އަަހުރެގ ޮނެވްނަބުރ، ިޑެސްނަބުރ އިަދ    2019ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ   .21

ަވަނ އަަހުރެގ ަޖަނަވީރ މުަހްނ ެފިށެގްނ ެއްޕރީލް    2020އިަދ ެއްޕރީލް މުަހެގ ުމާސަރިއާއިއ،  ެފުބުރަވީރ، ާމިރުޗ  

ޭދްނޖޭެހ   ޮގުތަގިއ  އަެލަވްންސެގ  ެއޮކަމޭޑަޝްނ  ެއްނޑް  ުފްޑ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިނޔަަލްށ          މުަހެގ 

USD 4,000  ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއީވަނަމެވްސ، ިމ    )ހަަތރާުހްސ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ( ަނަގއިިދުނަމްށ ަމްއސަަލ

ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެތެރިއްނ  ަވިކޮކށަްފިއާވަކަމށް    2019ޮނވްެނަބުރ    10ަމްއސަަލިއެގ  ަވޒާީފިއން  ަގިއ 

ަކނަޑެއޅަިފިއާވީތާއިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރުމަގިއ ިއުޖަރީއ ޢަދުަލެވިރަކްނ ާޤިއްމޮކށަްފިއުނާވ  

ަމްއސަަލ    ފުަހ ަވިކކުުރަމްށަސަބބްަށަޓަކިއ ެގއުްލުމެގ ބަދަލު ަނަގއިދަީފިއާވީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ

ަމްއސަަލ   ުބަރުނެވޭވީތ،  ޭދްނޭޖެނަކަމްށ  ޢާިނަޔތަްތްއ  ުމާސަރާއިއ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ 

 ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތްއ ނަަގއެިދޭވެނ ާޤނ ީނ ައާސެސްއ ޮއްތަކުމަގިއ ނެުދެކެމެވ. 

އެދަިފިއީވަނަމެވްސ،  ަވކުީލ .22 ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަނަގއިިދުނަމްށ  މައްސަލަ  ީފ  ހުށަހެޅިފަރާތާއި  މައްސަލަ 

ރައްދުވިފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއަކު ޚިލާފުވެގެން ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށް 

 ޖެހިއްޖެ ޙާލަތުގައި ާޤނ ނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންކޮށްފިނަމަ  ނުވަތަ ޓްރައިބުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކިގޮތަކަށް ވަކީލު ފީ ނެގުމަށް ދެ ފަރާތުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެއްބަސްވެފައި ނެތަތީއާއި،  

ޚަރަ ގުޅިގެން ހިނގާ  ހުށަހެޅުމާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލައެއް  ގޮތުގައި ނަގައިދޭގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަދަލުގެ  ދު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ކަނޑައަޅައި    48ގެ    2015ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު  

އޮންނާތީ ބަދަލެއްކަމަކަށް ، ބަޔާންކޮށްފައި  ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލާގައި ނަގައިދެވޭނެ  ފީއަކީ  ވަކީލުގެ  ާޤނ ނީ 

 މި މޭރުމުން މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. ދެކޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި  ނު

 

 



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 ގެ  29 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މުޙައްމަދު އަސްލަމް ގޯލޯ  

  ގައި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިފައިގެން   2019ނޮވެންބަރު    01ޑްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

މަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  ވު ލުވާ ހަ  ބޯޓުން ފޭބުމަށާއި، ކުންފުނީގެ މާލެ އޮފީސް ހިންގުމާ

ނުލިބި ،  މެނޭޖަރ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގިކަމަށާއިއަންގާފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޖެނެރަލް  

  2019ނޮވެންބަރު    02ގައި ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށް އެންގިކަމަށާއި، ނަމަވެސް    2019ނޮވެންބަރު    02ހުރި މުސާރަ  

ނެތްކަމަށާއި،  ގައި   ފައިސާ  ވަގުތު  އެ  ހަމަޖައްސައިދޭނެ  2019ނޮވެންބަރު    07ކުންފުނީގައި  ފައިސާ  ކަމުގައި  އަށް 

ފާއިތުވިފަހުން މުސާރަ ނުލިބޭނެކަން އެންގިކަމަށާއި،   2019ނޮވެންބަރު    07މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެންގިކަމަށާއި،  

)ދެހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ކަމުގައި    USD 2,000ގައި މުޙައްމަދު އަސްލަމްއަށް ލިބޭނީ    2019ނޮވެންބަރު    20އަދި  

މަ ފަހުން  އޭގެ  ވަޒީފާއިން  އެންގިކަމަށާއި،  އަސްލަމް  މުޙައްމަދު  ވެފައިނުވާތީ،  ގުޅޭގޮތް  ފަރާތާ  ރައްދުވި  އްސަލަ 

ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ ވަކިކުރި ސަބަބާއެކު އެކަން އެންގުމަށާއި، ވަޒީފާގެ އެބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުމަށާއި، ވަޒީފާއިން  

މްއަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުށެއް ނެތިކަމަށް ވާނަމަ، މުހާއްމަދު އަސްލަ

މޯލްޑިވްސް   ގޯލޯ  ފަރާތުން  އަސްލަމްގެ  މުޙައްމަދު  އެދި  ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ނަގައިދިނުމަށްފަހު 

ރައްދުވާގޮތަށް   ލިމިޓެޑަށް  ޓްރައިބިއު  2019ޑިސެންބަރު    04ޕްރައިވެޓް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މި  ގައި  ހުށަހެޅި  ނަލަށް 

 މައްސަލައިގައި،  

ވަނަ މާއްދާގެ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނުނު( ގެ    2008/2މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނ ނު ނަންބަރު  

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  ގޯލޯ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް 

އިޖުރާއީ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އަސްލަމް  މުޙައްމަދު  އެހެންނަމަވެސް  ކަނޑައަޅައި،  ސާބިތުކޮށްދީފައިވާކަމަށް 

އަންފެއަރ   ވަކިކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އަސްލަމް  މުޙައްމަދު  ބުރަނުވެވޭތީ،  ޤާއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން 

 ( އެއްގެ ގޮތުގައިކަނޑައަޅައި،unfair dismissalޑިސްމިސަލް )



 

 ރައްދުވާގޮތަށްއަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ގޯލޯ 
 VTR/2019/271މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

                                             

 

30 ގެ  30 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

އިޖުރާއީ   ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އަސްލަމް  މުޙައްމަދު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(    87)ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާޤނ ނު( ގެ    2008/2ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ، ާޤނ ނު ނަންބަރު  

އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މުޙައްމަދު އަސްލަމްއަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު  

ލިބެމުންދިޔަ   ގޮތުގައި  ގެ ނިްޞބަތުން،    USD 2,500މުސާރައިގެ  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ހާސް ފަސްސަތޭކަ    01)ދެ 

ގޯލޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  )ދެ ހާސް ފަސްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(    USD 2,500ހުގެ މުސާރައަށްވާ  )އެކެއް( މަސްދުވަ 

 ލިމިޓެޑުން މުޙައްމަދު އަސްލަމްއަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި،

ވިސް ޕްރައިވެޓް  ލްޑި ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި، ގޯލޯ މޯޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މުޙައްމަދު އަސްލަމް ގޯލޯ މޯލްޑިވްސް

އަކީ ގޯލޯ މޯލްޑިވްސް  )ދެ ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު(    USD 2,000ންޖެހި ނުދީވާ،  ލިމިޓެޑްއިން މުޙައްމަދު އަސްލަމްއަށް ދޭ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން މުޙައްމަދު އަސްލަމްއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، 

( އިން 2021ސެޕްޓެންބަރު    13މިއަދު )އަށް  މުޙައްމަދު އަސްލަމްއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އަދަދުތަކުގެ ޖުމްލައަށްވާ ފައިސާ  

)އެކާވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ    21ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނ ން  

ދުވަހު  05ބަންދުނ ން   ރައްދުވި  )ފަހެއް(  މައްސަލަ  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭ    ގޯލޯ ގެ 

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަންގައި، އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ރިޝްފާ މަރިޔަމް 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

 


