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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/110 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ޖުލައި  01 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  02 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 މއ. ޝާހް، މާލެ(هللا )މަރްޔަމް ޢަބްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A159757: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-243/2005ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓް ކުންފުނި)
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

 (A159757:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި) هللاމާލެ، މއ. ޝާހް، މަރްޔަމް ޢަބްދު  މައްސަލައަކީ  މި

އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، އިވެންޓްސް    ފެށިގެންއިން    2019މާރިޗު    31  ގައި ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް   އެސް.ސީ.އައި

ޢަބްދު މަރްޔަމް  ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން  މަާޤމު  ރިސަރޗްގެ  ވަޒީފާއިން   هللاއެންޑް  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާއިން ރިޑަންޑަންޓްކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރައީ ޢަދަލުވެރިކަން  هللا ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މަރްޔަމް ޢަބްދު 

ޢަބްދު މަރްޔަމް  ކަނޑައަޅައި،  މަރްޔަهللاޤާއިމުނުކޮށްކަމުގައި  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ޢަބްދުގެ  އަކީ هللاމް 

ން  ލިމިޓެޑު  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އެސް.ސީ.އައިهللا ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، މަރްޔަމް ޢަބްދު

އެންމެ ފަހުން މުސާރަ ލިބުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިންމުމާ ހަމައަށް މަރްޔަމް  
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ލިބުނު  އަهللاޢަބްދު ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިގޮތަކަށް  ނަގައިދިނުމަށާއި  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ށް 

 2020  ޖުލައި  01  އްދުވާގޮތަށްށް ރަލިމިޓެޑަ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް   އެސް.ސީ.އައި  އެދި  ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް 

 .ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ 

 

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 

 ރައުޔު   ގެ ނިޒާރު   މިފްރާޒް  هللاޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ގައިދޭ ކާޑު  އަން  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި) هللاމއ. ޝާހް، މަރްޔަމް ޢަބްދުމާލެ،  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތަކުމަގިއާވ   .1

ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ   މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ،  (A159757ނަންބަރު:  

ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  

އެ ލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  މައްސަ   ،މަާޤމު ކަމަށާއި  އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ރިސަރޗްގެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ގައިކަމަށާއި،  2019މާރިޗު    31ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ  

،  ރުފިޔާ(ހަތް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ފަންސާސް ހައެއް  ރ. ) 7،556/-ފަރާތް އަދާކުރި މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

 )އަށް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ފަންސާސް ހައެއް ރުފިޔާ( ލިބިދެވޭކަމަށާއި، ރ. 8،556/-

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

އްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ގައި މަ  2020މާރިޗު    09މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  

ގައި    2020މަރިޗު    11މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ބައްދަލުކޮށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާކަން އެންގިކަމަށާއި،  

ސިޓީގައި،   ހާވަކުރެވުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން   2020އެޕްރީލް    10މައްސަލަ  ފެށިގެން  އިން 

ނުޖެހޭނެކަމަށް   2020ރިޗު  މާ  09ވަކިކުރެވިފައިވާކަމަށާއި،   ނުކުންނަން  ވަޒީފާއަށް  ފެށިގެން  އިން 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2020/110މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަހު هللاމަރްޔަމް ޢަބްދު 
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ކުރެވުނުކަން  ރިޑަންޑަންޓް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، 

މައްސަ އެންގުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް،   އޮތްނަމަ  ހާލަތެއް  ފަދަ  އެ  އަދި  އޮތްކަމަށްވެސް  ހާލަތެއް  ލަ  ރިޑަންޑަންސީގެ 

ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ތީރައްދުވި ފަރާތުން 

 އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ިރަޑނަްޑްންޓކޮށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ،  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ .2

ެގ  ަފާރުތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ   ަކނަޑައަޅިއ،   ާޤިއުމުނޮކްށަކުމަގިއ  ޢަދުަލެވިރަކްނ  ިއުޖަރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ

  ަފާރެތްއަކުމަގިއ   ަވިކވަެފިއާވ  ަވޒާީފިއްނ   ީކަފާރަތ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  އިޢަާދޮކށިްދނަުމާށިއ،   ައނުބާރ   ަވޒާީފ

  ުމާސރަ   ފުަހްނ  އްެނެމ  ިލިމެޓުޑްނ   ްޕަރިއެވްޓ  މްޯލޑްިވްސ  ެއްސ. ީސ. ައިއ  ްއަފާރަތ  ުހށަހިެޅ   ަމްއސަަލ  ބުެލަމާށިއ، ުނ

  ަފާރަތްށ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަހަމައްށ  ިންނުމާމ  ަމްއސަަލ  ިމ  ްޓަރިއިބއުނުަލްނ  ަވޒީފާާއބޭެހ  ެފިށެގްނ  ާތީރޚްުނ  ިލުބުނ

  ެގއުްލުމެގ  ިލުބުނ  ަވިކޮކށަްފިއވީާތ   ަވޒާީފިއްނ   އިްލގޮތަަކްށުކ  ަނަގއިިދުނމާަށިއ  ިޢާނަޔތަްތްއ  ުމާސަރާއިއ  ިލެބްނޖޭެހ

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް  އްިސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ    ިދުނަމްށަކްނިންނާމ  މްައސަަލ  ައްނާގ  ަނަގއިިދުނަމްށ  ބަދުަލ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ނަޒަރުކުރުމުން

ަވޒާީފާއބޭެހ   .3 ަފރުާތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގުޮތން  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ްޓަރިއިބުއނަަލށް ުހށަަހޅަާފިއވާ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނަޒުރުކުރުމްނ،  

  ަސްބިސީޑައީރ   އަެފާރތެުގ  ަފާރާތިއ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ   ަވޒާީފިއްނ  ާރްތ ަފ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  އަަހުރަގިއަވަނ    2020،  ލިބެިދުމްނޮގސަްފިއވިާހނުދ  ެގއުްލްނ  މީާލޮގުތްނ   އަަހުރަތުކަގިއ  ޭވުތވިެދަޔ   ުކނުްފިނަތކްަށ

  ުކިރައްށެގނިްދުއަމށަްޓަކިއ  ެފްނަވެރްއަގިއ  މޭެންޖުކެރޭވ  ުކނުްފިނ  ަކަމާށިއޯގްސވަެފިއ  ިއުތރްަށ  ޙަާލުތަވީނ   ުކނުްފީނެގ

  ަވުގީތގުޮތްނ  ޚުިދމަތަްތްއ  ަބެއްއ  ުކނުްފީނެގ  ިހެމނޭފަަދިއްނ'  ިއެވންްޓްސ'   ުކަޑުކުރމެުގޮގުތްނ  ަޚރުަދަތްއ   ުކނުްފީނެގ

  ަމސްޢިޫލްއަޔަތކީ   ޒާީފެގަވ  ުހށަަހޅަާފާރުތެގ  ަމއްސަަލ  މިަތްނ  ެއޮގުތެގ  ްނމަާފިއާވަކަމާށިއ، ިނ  މުެދަކނޑަާލްނ

 ާށިއ، ަސްސޕްެންޑުކެރވަިފިއުވުމްނަކަމ  ޚުިދަމްތ   ިމ  ކުަމަގިއީވީތ،   މޭެންޖުކުރްނ  ިއެވްންޓްސަތްއ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް 
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( a)   ާމއާްދެގ  ވަަނ  8.6  ެއްއަބްސުވުމެގ  ވަެފިއާވ  ެދމުެދ  ަފާރާތިއ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ަފާރާތިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  ަވިކުކުރުމގެ   ްނަވޒާީފިއ  ުކނުްފީނެގ  ުކަރުމންދަާފާރްތ  ަވޒާީފއާަދ  މިަތްނ  ެއއޮްގްތާވޮގުތެގ  ާޤޫނާނިއ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަގިއ

  ާޤޫނުނެގ  ިމ"   ަގިއ(  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ   22  ޤޫާނުނެގ  ަވޒާީފއާބޭެހ  ިލބެގްނާވަކަމާށިއ،   ުކނުްފްނޏްަށ   އްިޚިތާޔުރ   ާބާރިއ

  ެއްއަބްސުވެމްއ   ަވޒާީފެގ   ަކނަޑއެޅަިފިއުނާވ  ުމއަްދތްެއ  ަވިކ   މުެނީވ  ޙަާލތަުތުކަގިއ  ާމއާްދަގިއާވ  ަވަނ   23

  ނިޯޓްސ  ެއާވ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ިތީރަގިއ  ޭދންޖޭެހެނަކަމްށ  ނިޯޓްސ  މުަދެވެގްނ  ެއްނެމ  ާބޠްިލުކެރޭވީނ   ަތްށަވޒީފާދަޭފާރ

  ުދވަަހްށުވެރ  ްސިތނަްމ"   ަގއި، (  1)   ާމއާްދެގ  ެއ  އިަދ   ާށިއ، ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކަމ  މިފަަދިއްނ."  ިދުނަމށްފުަހަގެއެވ

"  ޯނިޓްސ  ދެހުަފާތެގ  ުމަވްއޒަަފަކްށ  ބަަހްއޓަާފިއާވ  ަވޒާީފަގިއ   ުމއަްދަތަކްށ  ިދުގޫންނ  ެއްއއަަހަރްށުވެރ  އިަދ  ުކުރޫންނ

  ިރާއަޔްތުކުރުމްނ،   ުމއަްދތްަށ   ަވޒާީފެގ  ުހށަހެޅަިފާރުތެގ  ަމްއސަަލ  ިމޮގުތްނ   ަކނަޑައޅަާފިއާވަކަމށިާއ،   މިފަަދިއްނ

  ނޯޓެިހްއަކން   ހަފާުތެގ  ެދ  ުމއަްދަތީކ   ޯނޓުިހެގ  ޭދްނޖޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  އަެފރަާތްށ   ަދުށްނ  ާޤުނުނެގ

  ިދުގ  ުމއަްދަތްށުވެރ  ާލިޒުމުކާރ  ދުަށްނ  ާޤޫނުނެގ  އަެފާރތްަށ  ަވީނ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެއނެގްނޮއްނަނިއުރ، 

  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  އެެހްނަކުމްނ   ދަީފިއާވަކމާަށިއ،   ނޯޓެިހްއ  ުމއަްދެތްއެގ

  ެދމުެދވަެފިއވާ   ދަެފާރުތ  ާޤޫނާނިއ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމުއޟީޫޢ ޢަދުަލެވިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ

 ށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންކޮަމްށ  ެއްއޮގތަށަްކ  ްސުވާމެއްއަބ  ަވޒާީފެގ

ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ،   .4 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

  ދުުލެވިރަކްނަޢ  ީޢޫޟުއަމ  އިަދ  ިއުޖރީާޢ  ުކުރުމަގިއ  ަވިކ  މިފަަދިއްނ  އިަދ   ުހެރަކަމާށިއ،   ސަަބަބާކިއ   ެއަކީށެގްނާވ

  ުކނުްފީނެގ  ަރއުްދިވ  ސަަލަމްއ  ކަނަޑައަޅއިިދުނަމާށިއ،   ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަކުމަގިއ  ރާިޢަޔްތކްޮށ  ޙަާލަތްށ   ިއެގަމްއސަަލ

  ެންތަކުމަގިއ  ާޖގެައްއ  އިޢަާދޮކށެްދޭވެނ  ައނުބާރ  ަވޒާީފ  ަފާރުތެގ  ުހށަަހިޅ  ަމްއސަަލ  ރާިޢަޔްތކްޮށ  ޙަާލަތްށ 

  ަރއުްދވި   ަމްއސަަލ  ަފިއާސައީކ  ެއްނމާެހ  އެދަިފިއާވ  ހުޯދަމްށ  ަފާރުތްނ   ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ  ަކނަޑައަޅއިިދުނަމާށއި، 

އްިސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ    ްނަކނަޑައަޅއިިދުނަމްށަކ   ޫންނަކުމަގިއ  ަފިއާސެއްއ  ަނަގއިދޭެވެނ  ިކަބިއްނ  ުކނުްފީނެގ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން
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)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  .5

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

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

  27މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

އޮތުމުން ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ޢަބްދު  ،ވަނަ  ވަޒީފާއިން   هللاމަރްޔަމް  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ޒިންމާއެއް    ފަރާތުގެ ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ަމްއސަަލެއްއ .6 ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ޢަދުުލެވިރ   ، ަގިއުމަވްއޒަަފުކ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  އަެކީށގްެނާވ  ުނަވަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

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

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

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

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމގެ   ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމ

ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިންނުމަމަކށް    ، ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރމްަށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރނަްކްނ

ެއ  ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  ެދްނެނުވނު  ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  އެެހން   ަހިއޯކުޓްނ  ިމާބވުަތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

ައްނަނިނވި   .7 ާޤިއުމވަެފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ  ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ 

 ަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ަކްނ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2020/110މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަހު هللاމަރްޔަމް ޢަބްދު 
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ަންނަބރު   .7.1 ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއަސ  ދީފިައާވ  އަެފާރތްަށ  ަވިކޮކްށ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ICS/HR/TER/2020/01   (11    2020ާމިރުޗ ' )Layoff Notification ،ިަގއ '   

‘As a last resort to further reduce our costs we have decided to temporary suspend 

some areas of service including Events. As managing Events is your primary 

responsibility, we have to let you go when this service is suspended. 

… 

Its with regret that we must inform you that in accordance with the Clause 8.6(a) of 

the Employment contract signed between you and the company, we are serving you 1 

month layoff notice. 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ިމ ިޢާބާރުތްނ 

ަގިއ ވަެފިއާވ ަމްއސަަލ    2019ާމިރުޗ    28ާރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމުެދ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފ .7.2

ވަަނ ާމއާްދެގ    8.6' ެގ  IEC/2019/495 'ICS Employment Contractަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަނނަްބުރ  

(a ،ަގިއ ) 

'The employment may be terminated by the company giving to the employee the relevant 

duration of notice under the Employment Act 2/2008 in writing’ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ިމ ިޢާބާރުތްނ 

ގެ ޙާލަތުގައިކަމަށް   (redundancy)މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ރިޑަންޑަންސީ   .7.3

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ފަރާތުން  ރައްދުވި  ވަޒީފާއިން  ،  މައްސަލަ  މުވައްޒަފުން  ޙާލަތުގައި  ރިޑަންޑަންސީގެ 

ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަލާއިރު،  ގޮތަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރާއިރު 

2011/HC-A/89  ެ؛ވަނަ ނަންބަރުގެ )ނ( ގައި 4ަޤިޟއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގ 

ހޯދުމުެގ   ނަފާ  ޮގތެއްެގމަތިން  ]ިވޔަފާރީެގ  އިތުރުާވޭނ  ނަފާ  ހަރުދަނާކޮށް،  އެކުންފުނިތައް  ކުންފުިނތަކުަގއި،  ހިންާގ  ޮގތުްނ 

މުަވއްޒަފުްނތަކެއް  ުނަވތަ  މުަވއްޒަފަކު  ކަމަކަށްޓަކައި  ފަދަ  ކުރުން  ރީސްޓްރަކްޗަރ  ކުންފުނި  ުނަވތަ  ހިންުގމަށްޓަކައި 

ޙާލަތު( )ރިޑަންޑަްނސީެގ  ޙާލަތެއް  ޙާލަތެއްަގއި    ދޫކޮށްލަންޖެހޭފަދަ  މިފަދަ  އަދި  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި،  މެދުެވރިވެދާނެކަމަށް 

  މުަވއްޒަފުން ދޫކުރެެވން ެނތްނަމަ އެކަމަކީ އެފަދަ ކުންފުިނތަކުެގ ިވޔަފާރިއަށް ހުރަސްތަކެއް މެދުެވރިެވ، ކުންފުީނެގ ިވޔަފާރިއަށް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2020/110މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަހު هللاމަރްޔަމް ޢަބްދު 
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ހޭކަމާއި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނގައި ެވސް އަދި އެ ޤާނޫުނެގ ދަށުްނ  ހީނަރުކަމެއް އަތުެވދާނެފަދަ ސަބަބެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަންޖެ 

ގުޅޭޮގތުން އެއްެވސް އުޞޫލެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ނުިވނަމަެވސް، އަދި  ެވސް "ރިޑަންޑަންސީ" އާއި  ަގވާއިދެއްަގއި  ހެދިފައިާވ 

ބެއްކަމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަެވސް، "ރިޑަންޑަންސީ" ެގ ޙާލަތަކީ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރަން އެކަށީެގްނާވ ސަބަ 

ކަމެއް  ކުންފުނީެގ މާލީ ޙާލަތު ދަށްުވންފަދަ  ކުރުމަށް ނުަވތަ  ކުންފުނިތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ  ހިންޭގ  ިވޔަފާރީެގ ނަފާހޯދުމަށް 

މުވައް  ުނަވތަ  މުަވއްޒަފަކު  ޙާލަތުގައި  އެފަދަ  ޖެހިއްޖެނަމަ،  ދޫކޮށްލަްނ  މުވައްޒަފަކު  ަވޒީފާއިްނ  މެދުވެރިެވެގން  ޒަފުންތަކެއް 

ަވކިކުރާ ަވކިކުރުމަކީ، މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް އޮތް އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްކަމުަގއި ބެލެިވދާނެކަމާއި، ަނމަެވސް މި 

ޭވތޯއާއި، އެކަން ސަބަބަށްޓަކައި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާ ކުރުމުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވފައި 

ކޮށްފައިަވނީ ކުންފުނީެގ ހެޔޮނިޔަތުގައިތޯއާއި، އަދި މިއީ ަވކި މުަވއްޒަފަކު ނުަވތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަނޑައެޅިެގން ަވޒީފާއިްނ  

ޑައެޅުުނ  ބޭއިްނސާފުން ަވކިކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިާވ ކަމެއްތޯ ުނަވތަ ނޫންތޯއާއި، އަދި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާނެ މުަވއްޒަފުން ކަނ

 (substantive fairness)ޮގތަކާއި، އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ނިންމި ނިްނމުމުގައި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުެވރިކަމާއި  

 ޤާއިމުކޮށްފއިޭވތޯ ބަލާ އެކަންކަން ކަށަވަރުާވން ޖެހޭނެއެެވ. [  (procedural fairness)އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

ބަޔާންކު ޢިބާރާތުން  ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،ރައްވާފައިމި  ަޤިޟއްޔާގައި   ވާކަން  ދެންނެވުނު  އިސްވެ 

ގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން    (redundancy)ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޫޞލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރިޑަންޑަންސީ  

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަކިކުރުމާ  ަޤިޟއްޔާގެ    HC-A/180/2011ވަޒީފާއިން 

 ؛ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި  3ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ 

ތަކުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ  ...ވިޔަފާރިއަށް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި، ކުންފުނި]  

ކުރުމުގައި،  ކުރާ  ރީސްޓްރަކްޗަރ  ކުންފުނި  ހޯދުމަށްޓަކައި  އިތުރުވާނެ  ނަފާ  ކުންފުންޏަށް  ނުވަތަ  ބޭނުމުގައި 

ކުރުން   ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ކުރިން،  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ރިޑަންޑަންޓްވާ 

 substantive)     ޓަކައި ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއިޢަދުލުވެރިކުރުވުމަށް 

fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އެކުންފުންޏަކުން    (procedural fairness)އިޖުރާއީ  ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި 

ލާތް، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ނިއުޒީލަންޑް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކެއް ނުވަތަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް، އިނގިރޭސިވި

ލޭބަރ   އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޤާނޫނުތަކުގައާއި،  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މުޖުތަމަޢުތަކުން  ދިމިޤްރާތީ  ހުޅުވިގެންވާ  ފަދަ 

(  158)ނަންބަރު    1982އޮގަނައިޒޭޝަން )އައި.އެލް.އޯ( ގެ ޓަރމިނޭޝަން އޮފް އެމްްޕލޯއިމަންޓް ކޮންވެންޝަން  

( ފަދަ ކަމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  166)ނަންބަރު    1982 އޮފް އެމްްޕލޮއިމަންޓް ރެކޮމެންޑޭޝަން  އާއި ޓަރމިނޭޝަން

 މުޢާހަދާތަކުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި... [ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2020/110މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަހު هللاމަރްޔަމް ޢަބްދު 

                                             

 

18 ގެ 8    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:  
 

 

ގެ ޙާލަތުގައި    (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ    ކަމާއި،މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެ

ޢަދުލުވެރިކަން   މުވައްޒަފުން މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމުގައި    ވަޒީފާއިން 

(substantive fairness)   ުނަންބަރ ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްވެދެންނެވުނު  ގުޅޭގޮތުން  އާ 

2011/HC-A/180   ެ؛ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި 3ަޤިޟއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގ 

]... އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާފަދަ ހުޅުވިގެންވާ ދިމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައާއި، ކަމާގުޅޭ  

އުޞޫލުތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަނޑައެޅި  މުޢާހަދާތަކުގައި  މިހާރު  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަލީގައި،   

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން، ރިޑަންޑަންޓްވެގެން މުވައްޒަފަކު  

ކުންފުނި   ބެލެވޭނީ،  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  ޢަދުލުރެވިކަން  މައުޟޫޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން 

ކުންފުންޏަށް  ރީސް ވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި  ނިންމުމަކީ  ނިންމި  ރިޑަންޑަންޓްކުރުމަށް  މުވައްޒަފުން  ޓްރަކްޗަރކޮށް 

އިޤްތިޞާދީ   ނިންމާފައިވާ    (economic)ކުރިމަތިވެފައިވާ  ހެޔޮނިޔަތުގައި  ކުންފުނިން  ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، 

 ނިންމުމެއްކަމަށް ވާނަމަކަމާއި، ... [

 އްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރަ

 ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލިމިޓެޑްއަކީ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އެސް.ސީ.އައި .7.4

  ނިންމުމަކީ   ނިންމާ   އިއުލާންކޮށް  ހާލަތު  ރިޑަންޑަންސީ  ކުންފުންޏަކުން  ކުންފުންޏަކަށްވެފައި،  އަފައްދާފައިވާ

  ޙާލަތު   މާލީ  ކުންފުނީގެ  އެނގޭކަމާއި،  ބާރެއްކަން  ލިބިދީފައިވާ  ޑިރެކްޓަރުންނަށް  އޮފް  ބޯޑު  ކުންފުނީގެ

 އޮނިގަނޑަށް   ރިވައިސްކޮށް  އޮނިގަނޑު  ކުންފުނީގެ  ގޮތުން  ޚަރަދުކުޑަކުރުމުގެ  ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން  ދަށްވުމުގެ

 މާރޗް   01  އުވާލުމަށް  ޑިޕާރޓްމަންޓް  އިވެންޓްސް   ކުންފުނީގެ  ގޮތުން  ބަދަލެއްގެ  ނިންމާވާފައިވާ  ގެނައުމަށް

 ނިންމާފައިވާކަމަށް   ބައްދަލުވުމުން  ވަނަ  ޑިރެކްޓަރސްގެ  އޮފް  ބޯޑު  ކުންފުނީގެ  ބޭއްވި  ދުވަހު  ވަނަ   2020

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެ ފަރާތުގެ ނަންބަރު   ބުނާއިރު،  ރައްދުވިފަރާތުން  މައްސަލަ

02/INTL/2020  (01    ު2020މާރިޗ  )'BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION FOR THE 

SUSPENSION OF EVENTS SERVICES / DEPARTMENT OF THE COMPANY’      ،ިގައ

ގެއްލުން ކުންފުންޏަށް  އަހަރުތަކުގައި  ފިޔަވަޅެއް  ފާއިތުވި  އެތައް  ގޮތުން  ހަރަދުކުޑަކުރުމުގެ  ވަމުންދާތީ، 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2020/110މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަހު هللاމަރްޔަމް ޢަބްދު 
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ކައިރި   ނިންމާފައިވާކަމާއި،  ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އިވެންޓްސް  އެގޮތުން  އަޅާފައިވާކަމާއި، 

އިވެންޓްތައް  ސަބަބުން  މިކަމުގެ  ނުބެލެވޭކަމާއި،  ދައްވާނެކަމަށް  އަސަރު  ވައިރަސްގެ  މުސްތަގުބަލެއްގައި 

މަސައްކަތް  ކުރި ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އިވެންޓްސް  ކުރިމަތިވާނެކަމާއި،  ހުރަސްތަކެއް  ގެންދިއުމަށް  އަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި  އެޅޭނެ ރަނގަޅު  ގޮތުން  ހަރަދުކުޑަކުރުމުގެ  ކުރުމަކީ  ސަސްޕެންޑް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހުށަހަޅާފައިވާ   .7.5 ފަރާތުން  ރައްދުވި   STATEMENT OF COMPREHENSIVE‘މައްސަލަ 

INCOME’    ،ްރ. )ހަތަރު 420،590/-ވަނަ އަހަރު    2016މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  ލިޔުންތަކުނ

ވަނަ އަހަރު މައްސަލަ   2017ނުވަދިހަ ރުފިޔާ( ގެއްލުންވެފައިވާކަމާއި،    ލައްކަ ވިހި ހާސް ފަސް ސަތޭކަ 

ރ. )ތިން ލައްކަ ހަތްދިހަ ތިން ހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ނުވައެއް ރުފިޔާ(  373،279/-ރައްދުވި ފަރާތަށް  

ފަރާތަށް    2018ފައިދާވެފައިވާކަމާއި،   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަހަރު  ލައްކަ 593،879/-ވަނަ  )ފަސް    ރ. 

ވަނަ އަހަރު    2019ނުވަދިހަ ތިންހާސް އަށް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވައެއް ރުފިޔާ( ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށާއި،  

ގެއްލުން 1،004،346/- ރުފިޔާ(  ހައެއް  ސާޅީސް  ސަތޭކަ  ތިން  ހާސް  ހަތަރު  މިލިއަން  )އެކެއް  ރ. 

 ވެފައިވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ދުވިފަރާތުން ވިޔަފާރީތަކުގެ މާލީ ޙާލަތު ގޯސްވެފައިވާ ވާހަކަ ަބޔާންކޮށްފައިވުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ މައްސަލަ ރައް .7.6

ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  ލިުބނު   ފަރާތުން  ވިޔަފާރިއަށް  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

ފަރާތް ވަޒީފާއިން   ނެތް ކަމަށާއި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ނުވަތަ ލިިބފައިވާ ގެއްލުމުގެ މިންވަރާއި ތަފްސީލް އެއް

ފަރާތުގެ  ވަކިކުރީ އިވެންޓްސް ހުއްޓުވުމުގެ ނިންމުމާއި ހަވާލާދީ ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ންގުން އެކަނި ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކީ އީވެންޓް ހި  ޖޮްބ ޑިސްކްރިޕްޝަންއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ފަރާތުގެ ޖޮްބ ޑިސްކްރިޕްޝަންގައި ޖޮްބ ޓައިޓަލްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ   ނޫންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ރައްދުވި މައްސަލަ  ރިސާރޗްކަމަށާއި،  އެންޑް  އިވެންޓްސް  މެނޭޖަރ،  ފަރާތުން    އެސިސްޓަންޓް  ކުންފުނީގެ 

އާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު އިތުރަށް    19-ކިކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑްފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި

 2019އަދި    2018،    2017ގޯސްވެގެންކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް 
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ގެ ކުރިންކަމަށާއި ގެ ހާލަތު ފެށުމު  19-އެކަނިކަމަށާއި، މިއީ ކޮވިޑް  މަލީ ހާލަޔު އެނގޭ ލިޔުންތައްވަނަ އަހަރުގެ  

ލިޔުމެއް    19-ކޮވިޑް އެނގޭނެ  އައިސްފާކަން  ަބދަލެއް  ހާލަތައް  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ފަހުން  ފެށުނު  ހާލަތު 

 ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ހުށަހަޅާފައިނުވާކަ

ޓަކައި  ނަފާ އިތުރުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ހިންގުމަށް  ، ހަރުދަނާ ކޮށް  ގެ ވިޔަފާރި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެފަރާތު .7.7

ަބޔާންކުރުމާއެކު އެފަރާތުގެ ބަހަށް ވާގިވެރިވުމުގެ   ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން ފަދަ ކަމަކަށްޓަކައި ނުވަތަ ކުންފުނި 

ޯބޑު  ގޮތުން   އެ  އެނގޭކަމާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާކަން  ރިސޮލިއުޝަން  ޯބޑު  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ 

ދަށްވުމުގެ ސަަބުބން ކުންފުނީގެ ޙަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން 'އީވެންޓްސް ރެސޮލިއުޝަންގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތް  

ދަތިތަކާ  ޭބއްވުމަށް  އީވެންޓްސް  ސަަބުބން  ވައިރެސްގެ  ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،  އުވާލުމަށް  ޑިޕާރޓްމަންޓް' 

އެނގޭކަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން  ބޭނުމަށްކަމަށް  ސަލާމަތްކުރުމުގެ  ވިޔަފާރި  އެޯބޑު ކުރިމަތިލާންޖެހޭތީ  މާއި، 

ށް އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަނިންމީ ހަމަ ހަޤީޤަތުގައި ވެސް    ރެސޮލިއުޝަންއިން އެނިންމުން

ުބނާ ބުނުމަށް  ވިފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުދިމާވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަަބުބން ގެނައި ަބދަލެއްކަން  

އެކަން   ކުންފުނީގެ  ށްދިސާިބތުކޮ ނަޒަރުކުރާއިރު،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގޮތުން  ލިޔުންތައް ނުމުގެ  އެނގޭ   ހިސާުބތައް 

ބެލުމުން ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވަމުން އަންނަކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް،  މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ވަޒީފާއިން 

އަހަރުގެ    2020ވަކިކުރި   ނެތަތީއާއިހިސާުބތައް  ވަނަ  ހުށަހަޅާފައި  ލިޔުމެއް  ރައްދުވި އެނގޭނެ  މައްސަލަ   ،  

ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކުންފުނީގެ ޯބޑު އޮފް ރިސޮލިއުޝަންގައި 'އީވެންޓް ޑިޕާރޓްމްންޓް' އުވާލަން ނިންމީ ކުރިއަށް 

ކޯވިޑް ދުވަސްތަކުގެތެރޭގައި  ދަތިތަކަށް    19-އޮތް  ހިންގުމަށް  އީވެންޓްސް  ސަަބބުން  ވައިރެސްގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ މަރިޗު މަހުގައި އެކަން އެގޮތަށް   2020ފައިވީނަމަވެސް،  ކުރިމަތިވާނެތީކަމަށް މައްސަލަ ފާހަގަކޮށް

ވާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަންދާޒާކުރެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ވަޒީފާގެ   ހެޅި ފަރާތުގެއިވެންޓްސް މަޑުޖައްސާލާފައިވަނީ ވަގުތީގޮތުންކަން އެނގެންއޮންނާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަ

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހަމައެކަނި އީވެންޓް މެނޭޖްކުރުން ނޫންކަން އެ ވަޒީފާގެ ަބޔާނަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތަތީއާއި،  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކުރި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ވަޒީފާއިން ތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުން ފިޔަވައި އިތުރު ފިޔަވާޅެއް އަޅާފައިނުވާތީ  މަސައްކަތް ވަގު
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މައްސަލަ   ސަަބބަށްޓަކައި  ބުނެވުނު  އިސްވެ  ުބރަވެވެއެވެ.  އޮވެގެންނޫންކަމަށް  ހެޔޮނިޔަތް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

އެކަށީގެންވާ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ރައްދުވާފަރާތުން  ހުށަހެޅިފަރާތް  މައްސަލަ  އޮވެގެންކަން  ސަަބެބއް 

ނުދެކެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަތީ،  ސާިބތުކޮށްދީފައިވާކަމަށް 

 ވެވެއެވެ.ނުުބރަ ވާކަމުގައިޤާއިމުކޮށްފައި  (substantive fairness) ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ ފަރާތުން

ޢަދުލުވެރިކަން   .8 އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  ގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  (redundancy)  ރިޑަންޑަންސީ .8.1

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޢާންމު    (procedural fairness)ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަކަން   ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  އިޖުރާޢަތުތައް  އަންނަނިވި  ކަނޑައެޅޭނީ  ޙާލަތްތަކުގައި 

ވަނަ   3ަޤިޟއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ    HC-A/180/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 ނަންބަރުގެ )ށ( އިން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ އިްޤތިާޞދީ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން، ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންތަކެއް  .1

ވަކިކުރަންޖެހިފަ  ވަޒީފާއިން  ކުރިއާލައި  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީގެ  އިވާކަން، 

 ؛ އަންގާފައިވުން

ވަޒީފާއިން   .2 ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ބަޔަކު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ 

ކަން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި އުޫޞލުތަކަކީ ކޮބައި

 ؛ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން

ވަޒީފާއާބެހޭ   .3 ރިޑަންޑަންސީއަކީ  ވަކިކުރެވޭނީ،  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ 

ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ 

ކުރީން ވަކިކުރުމުގެ  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ،  ބަލައިގެންކަމަށްވުމާއެކު، 

ވަނަ   22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް، އެ ާޤނޫނުގެ    21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  
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މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމުގެ  ވަނަ    25މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ ާޤނޫނުގެ  

 ؛ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވުން

ރިޑަންޑަންޓްވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްަޞ ޢިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް ކުންފުނިން   .4

ގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭނެގޮތާއި މިންގަނޑުތައް ކުރިން ކަނޑައެޅި، ކުންފުނީ

 މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިފައިވުން. 

8.2. ( ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޤާއިމުކޮށްފައިވާކަން procedural fairnessއިސްވެަބޔާންކޮށްފައިވާ   )

ސާިބތުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  

ފަރާތަ ރައްދުވި  )މައްސަލަ  އިޤްތިޞާދީ  ަބޔާންކުރާ  އެފަރާތުން  ދިމާވެފައިވާކަމަށް  ޙާލަތުގެ  economicށް   )

 ( ރިޑަންޑަންޓް  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ތިިބ  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ( redundantސަަބުބން، 

މުވައްޒަ ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން،  ވަޒީފާއިން  ކުރިއާލައި ކުރުމާއެކު  ފުންނަށް 

ފަރާތުން  ަބލާއިރުއަންގާފައިވޭތޯ    ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހެއްކެއް  ދަލީލުކޮށްދޭފަދަ  ކަމެއް  އެއްވެސް  އެފަދަ   ،

ފާސްކުރެވުނު  ޯބޑުގެ ނިންމުން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިސްވެަބޔާންކޮށްފައިވާ  ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމާއި، 

  10ސްކަމަށްވެފައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިތާރީޙަކީ  ވަވަނަ ދު  2020ޗް  މާރި  01  ކީތާރީޚަ

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް   2020މާރިޗް    11ވަނަ ދުވަސްކަމަށްވާތީއާއި    2019އޭޕްރީލް  

މަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތަށް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ރިޑަންޑަންޓްކުރު

އެއީ އިސްވެަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ   ވަނަ ދުވަހުކަމަށް ުބރަވެވޭތީ،  2020މާރިޗް    10އަންގާފައިވަނީ  

  ހަމައެހެންމެ،   އަދި  ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވާ އެންގުމެއް ކަމުގައި ުބރަނުވެވެއެވެ.

( ވުމުގެ ސަަބުބން މައްސަލަ redundant)  ރިޑަންޑަންޓް   ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ލަމައްސަ

އިޖުރާއާތާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި 

ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު،  އުޞޫލުތަކަކީ ކޮަބއިކަން މައްސަލަ ރައްދުވި  

ނުވާކަމާއި،  ހުށަހަޅާފައި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހެއްކެއް  ދަލީލުކޮށްދޭފަދަ  ކަމެއް  އެއްވެސް  އެފަދަ 

އަސާސެއްގެ    ( ކުރެވޭ މަޤާމުތަކާއި ޢަދަދުތައް ދެނެގަނެ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ކޮނredundantްރިޑަންޑަންޓް )



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް 
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ބިނާކޮށްގެންތޯ، ފަރާތަށް   މައްޗަށް  ހުށަހެޅި  އެހެން   މައްސަލަ  އަދާކުރެވޭނެ  އެފަރާތަށް  ނުވަތަ    އެކަށީގެންވާ 

ވަޒީފާއެއް އޮތްތޯ ވަޒަންކޮށް އެފަދަ ފުރުޞަތއް ދިންކަން ނުވަތަ ދޭން ހުށަހެޅިކަން ދަލީލުކޮށްދޭފަދަ އެއްވެސް  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ .  ހުށަހަޅާފައިނެތަތީ،  ހެއްކެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

ވަކިކުރުމުގައި ފަރާތް  ޕްރޮސެސް"  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން   "ޑިއު  އިންސާފުވެރިގޮތަކަށް  ތެރެއިން  އެއްގެ 

 ވަކިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށް ުބރަވެވެއެވެ.

8.3. ( ސަަބުބނredundantްރިޑަންޑަންޓް  ވުމުގެ  ރިޑަންޑަންސީ    (  ވަކިކުރެވެނީ،  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ 

(redundancy  ުއަކީ ޤާނޫނު ނަންަބރ )ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން   2008/2(

( ރިޑަންޑަންޓް  ވުމާއެކު،  ަބލައިގެންކަމަށް  ސަަބެބއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ވުމުގެ redundantވަކިކުރެވޭފަދަ   )

 21)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ    2008/2ން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފު ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން، ޤާނޫނު ނަންަބރު  ސަަބުބ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް، އިސްވެަބޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސްދިނުމުގެ ަބދަލުގައި   25 ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު ޤާނޫނުގެ

ނަންަބރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދީފައިވާނަމަކަމުގައި  ޤަޟިއްޔާއަށް   HC-A/180/2011ފައިސާ 

ވަޒީފާގައި   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެނގޭކަމާއި،  )އެކެއް(   1އަހަރާއި  )އެކެއް(    1ރިޢާޔަތްކުރުމުން 

ޅި ފަރާތުން ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އިސްވެަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ހުށަހެ  ދުވަހުމަސް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    22)ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ    2008/2ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ނޯޓިސްދިނުމުގެ    01 ނުވަތަ  ނޯޓިސް  ދުވަހުގެ  މަސް  ދޭންޖެހޭނޭކަމުގައި )އެކެއް(  ފައިސާ  ަބދަލުގައި 

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް   1ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް    2020މާރޗް    11ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅިފަރާތް  މައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައިވާ   2020އޭޕްރީލް    10ދިނުމަށްފަހު  ކަން 

އެނގުނުނަމަވެސް،  ލިޔެކިޔުންތަކު ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅިފަރާތް  ކުރިންމައްސަލަ  އިތުރަށް    މުގެ 

ވެަބޔާންކޮށްފައިވާ ގެ ފައިސާ ދީފައިވުމަކީ އިސްފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތުތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ހަމައެކަނި ނޯޓިސް 

 ުބރަނުވެއެވެ.( ޤާއިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި procedural fairnessއިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން )



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް 
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  މައުޟޫޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން   އިސްވެަބޔާންކޮށްފައިވާ .9

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

ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ  ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން  ސަަބެބއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  އެއީ  ވަކިކުރެވިފައިވާނަމަ،  ވަޒީފާއިން   

 ( އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ުބރަވެވެއެވެ.unfair dismissalގޮތުގައި، އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް )

އެފަރާތް   .10 ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ރުޖޫޢަކޮށްމައްސަލަ  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް   ، އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ މުސާރައާއި  މި މައްސަލަ ނިންމާ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  

  ،ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދެވިދާނެތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު

އެކަށީގެންވާ   ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   .10.1

ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ާޤނޫނީ ޙައްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

 ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/555/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ބަލަްނާވނީ އެމުަވއްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރު ހުރި ަވޒީފާަގއި " ... އަމުރެއްނެރުމުގައި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ

 ،އަލުން ބެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އެަވޒީފާއާުގޅޭ ުނަވތަ އެޫނންެވސް އޭނާއާ އެކަށީެގންާވ ަވޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި

" ... 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ،މި ޢިބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެންއޮތަތީއާއި

ޢަދުލުވެރިކަން   ޢަދުލުވެރިކަން         (substantive fairness)މައުޫޟޢީ  އިޖުރާއީ  އަދި 

(procedural fairness)  ީމި މައްސަލައިގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ ާޤނޫނު  ،  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ާޤނޫނު( ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ނަންބަރ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި، މައްސަލަ  

 އި،ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށްކަނޑައަޅަ

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  15ަޤިޟއްޔާގެ   HC-A/111/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2020/110މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަހު هللاމަރްޔަމް ޢަބްދު 
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ަވޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު ހިނާގ މުޅި މުއްދަތަށް ބަދަލު  'މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރުމާއި 

ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުިވ ފަރާތްޫނން އަެނއް  ެގއްލުން ކުޑަކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ދިނުން ލާޒިމް ނޫން ކަމަށާއި، ލިބޭ 

 ކަމަށާއި، މުަވއްޒަފަށް ދެޭވ ބަދަލު ކަނޑައެޅުމުަގއި ބޭއިންޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ފަރާތުެގ ެވސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް

ތަެނއްގައި  އެހެން  ކަނޑައެޅުމުަގއި  އިާނޔަތް  މުސާރައާއި  ނޫންކަމަށާއި،  ޮގތެއް  އިންޞާފުވެރި  ކުރުމަކީ  އަމުރު  ޮގތަށް 

ނީއެއް ހޯދާފައިާވ ނަމަ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނެ ކަމަށް ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ ނަމަ ނުަވތަ އެނޫން ޮގތަކަށް އާމްދަ

ޤަޟިއްޔާަގއި ފާހަަގކޮށްފައިާވ ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،   SC-A/36/2019ނަންބަރު   ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ

ކުރެޭވީނ، ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ އިސްތިއުނާފު ކުރެިވފައިާވ މައްސަލައިަގއި، ކަންހިާގފައިާވ ޮގތަށް ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނި

ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ދުަވހުން ފެށިެގން، އޭނާއަށް އަބުރާ ަވޒީފާ ދިން ދުަވހާއި ހަމައަށް ޢާއިޝަތު ނިޝާނާއަށް ަވޒީފާއެއް 

އް އަދާކޮށްެގން ުނަވތަ އެނޫްނެވސް ޮގތަކަށް އާމްދަީނއެއް ލިބިފައިާވކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަްނއަށް ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނވަރެ 

 އެކަންޏެެވ.' 

މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން  މިމި ޢިބާރާތުން ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

މިއަދާހަމައަށް ވެސް އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށް މުސާރައެއް ލިބިފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިނުވާތީ،  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް 

ފެ ތާރީޚާހަމައަށްގެން،  ށިދުވަހުން  މައްސަލަ ނިންމާ  ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި    މި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޔަތްތަކަށްވާ ފައިސާ އެއްވެސް އުނިކުރުމެއް  ޢިނާ ފަރާތުގެ ބުނެވިދިޔަ ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ، ލިބޭނެ މުސާރައާއި  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދޭން ކަނޑަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. ނެތި 

ނަގައި   .11 ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިގޮތަކަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައް މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  ދިނުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް، މައް

  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތާރީޚާހަމައަށް  ނިންމާ  މައްސަލަ  މި  ފެށިގެން،  ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން

ނަގާއިދިނުމަށް    ފައިސާ  ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ  މުސާރައާއި  ލިބޭނެ  ހުރިނަމަ،  ވަޒީފާގައި  ބުނެވިދިޔަ  ފަރާތުގެ   ރައްދުވި 

ގެއްލުމެއް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިގޮތަކަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި، 

ރާތުން  ވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2020/110މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަހު هللاމަރްޔަމް ޢަބްދު 

                                             

 

18 ގެ  16   ޞަފްޙާ   
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އެދިފައިވާފަދައިން ކުއްލިގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވޭނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް  

 ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 

 ނިންމުން: 
 

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

  މޯލްޑިވްސް   އެސް.ސީ.އައި هللاމަރްޔަމް ޢަބްދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި    ، ބިެލިއުރ  ރާިޢަޔްތޮކްށްށ  ަކވަާހަކަތ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ

އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، އިވެންޓްސް އެންޑް ރިސަރޗްގެ  އިން ފެށިގެން    2019މާރިޗު    31ގައި  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް

ޢަބްދު މަރްޔަމް  ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން  މަރްޔަމް   هللاމަާޤމު  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  ވަޒީފާއިން 

ޢަދަލުވެރިކަންهللا ޢަބްދު އިޖުރައީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ރިޑަންޑަންޓްކޮށްފައިވަނީ  ޤާއިމުނުކޮށްކަމުގައި    ވަޒީފާއިން 

އަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ  هللاގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، މަރްޔަމް ޢަބްދު هللاކަނޑައަޅައި، މަރްޔަމް ޢަބްދު

ން އެންމެ ފަހުން މުސާރަ  ލިމިޓެޑު   ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އެސް.ސީ.އައިهللا ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، މަރްޔަމް ޢަބްދު

އަށް ލިބެންޖެހޭ  هللا ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިންމުމާ ހަމައަށް މަރްޔަމް ޢަބްދު ލިބުނު

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށާއި ކުއްލިގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް  

  ޓްރައިބިއުނަލަށް   ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2020ޖުލައި    01  އްދުވާގޮތަށްށް ރަލިމިޓެޑަ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އެސް.ސީ.އައި  އެދި

   މައްސަލައިގައި،މި  ހުށަހެޅި

ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ވަޒީފާއިން  އައި.ސީ.އެސް  ގޮތުގައި  هللاޢަބްދު  މަރްޔަމްގެ  ސަބަބުގެ  ވަކިކުރެވިފައިވާ 

( ސިޓީގައި 2020މާރިޗު    11)  ICS/HR/TER/2020/01ނަންބަރު    ގެއައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ   هللاޢަބްދު  މަރްޔަމް  ރިޢާޔަތްކޮށް،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ސަބަބުގެ މައްޗަށް  

ގެ ފަރާތުން ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  ގެ ޙާލަ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2020/110މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަހު هللاމަރްޔަމް ޢަބްދު 
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ޢަދުލުވެރިކަން   ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)މައުޫޟޢީ  އިޖުރާއީ   (procedural fairness)އަދި 

 ނަޒަރުކުރާއިރު،ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ 

  ވަޒީފާއިން   ގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަކު  (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ    ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން هللاޢަބްދު  މަރްޔަމް

ޢަދުލުވެރިކަން    ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)މައުޫޟޢީ  އިޖުރާއީ  އަދި 

(procedural fairness)  މައްސަލަ   ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިމުކުރުމަށްފަހު ގައިކަންާޤ  

  ޚިލާފަށްކަމަށް   އާ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި

 ކަނޑައަޅައި، 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ނަންބަރު     HC-A/555/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ަޤިޟއްޔާ 

2010/HC-A/47    ުވަނަ މާއްދާގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ަޤިޟއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ާޤނޫނު ނަންބަރ

ދަށުން،   ގެ   هللاޢަބްދު   މަރްޔަމް ނުބެލުމަށާއި،    ފަރާތެއްކަމުގައި  ށްފައިވާވަކިކޮ  ވަޒީފާއިން   އަކީهللاޢަބްދު  މަރްޔަމް)ހ( 

ލިމިޓެޑް  އަދާކުރަމުންދިޔަ ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  މެނޭޖަރ،ގެ  އައި.ސީ.އެސް  އެންޑް އި  އެސިސްޓެންޓް  ވެންޓްސް، 

 ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކުރަމާށިއ،  އެފަރާތް  އަށް ވަޒީފާ ރޗްގެރިސަ

 هللاޢަބްދު  މަރްޔަމް  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އަށް(  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު

އައި.ސީ.އެސް   هللاޢަބްދު  މަރްޔަމް( އާ ހަމައަށް  2021ސެޕްޓެންބަރު    02މިއަދު )  ފެށިގެން،  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން

ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މެނޭޖަރ،  ގެ  މޯލްޑިވްސް  ރިސަރޗްގެ އެސިސްޓެންޓް  އެންޑް  ފަރާތް    އިވެންޓްސް  އެ  މަޤާމުގައި 

މޯލްޑިވްސް  އަށް  هللاޢަބްދު  މަރްޔަމް  ފައިސާ  ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ  މުސާރައާއި   ލިބެންޖެހޭހުރިނަމަ   އައި.ސީ.އެސް  ދިނުމަށް 

 ގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް، ލިމިޓެޑު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދުވަހުގެ    އެކާވީސް()  21( އިން ފެށިގެން  2021ސެޕްޓެންބަރު    02މިއަދު )އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންތައްތައް  

ށް  ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަފަހެއް)  5ތެރޭގައި ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ލިމިޓެޑްއަށް   ޕްރައިވެޓް އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް 
 VTR/2020/110މައްސަލަ ނަންބަރު:                                       ށަހެޅި މައްސަލަހު هللاމަރްޔަމް ޢަބްދު 
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މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް   އައި.ސީ.އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެލިޔުމުން އެންގުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި  

 .މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ

 1443 މުޙައްރަމް 25

 2021 ސެޕްޓެންބަރު 02

  

 ނިންމީ   ބަލައި   މައްސަލަ  މި   
 
 
 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު   
 މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  

  


