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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2021/127 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021 މޭ 31 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ނޮވެންބަރު  16 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( ސޯސަންގެ / ގއ. ވިލިނގިލި) ޢަލީ ނާިޞރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A106465)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-846/2008)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ނާިޞރު މިމައްސަލައަކީ   ފެށިގެންއި  2014  މޭ  11  ޢަލީ  ލިމިޓެޑް  ން  ޕޯޓްސް  އެސިސްޓެންޓް  ގެ  މޯލްޑިވްސް 

 22  ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ، ވަޒިފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް  ގެ  (1ގްރޭޑް  )ޕަވައިޒަރ  ސު

އާއި   )ހ(  އަދި    23ާޤނޫނުގެ    އެ ވަނަ މާއްދާގެ  މާއްދާ  ޚިލާފަށް  އާވަނަ މާއްދާ  19ާޤނޫނުގެ    އެވަނަ  މޭ    19އި 

ނަންބަރު    2021 ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ނާިޞރު  ޢަލީ  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ގައި 
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އަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި  ވަނަ ނަން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ާޤނޫނު( ގެ   ބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޢަލީ ނާިޞރު 

ފެށިގެން ވަޒީފާ އަލުން    ންވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި، ޢަލީ ނާިޞރު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚު

  )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ  15ން ފެށިގެން ނާޔަތްތައް މައްސަލަ ނިމޭ ދުވަހުޢިހަމަޖެހޭ ތާރީޚާއި ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި 

  މޭ   31ރައްދުވާ ގޮތަށް    ށްމޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަ  ޢަލީ ނާިޞރު  އެދި   ނުމަށްއަމުރުކޮށްދި  ނަގައިދިނުމަށްތެރޭގައި  

  މައްސަލައެކެވެ. ބަލާފައިވާގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން  2021

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ގެ ރައުޔު މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  ނާިޞރުމައްސަލަ  ވިލިނގިލި(  ޢަލީ  ގއ.   / ރައްޔިތެއްކަން    )ސޯސަންގެ  )ދިވެހި 

ކާޑު ނަންބަރު:   މުޚާޠަބުކުރެވޭ  (  A106465އަންގައިދޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތް"  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

ގައި '  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުފަރާތް(  

 .ވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެ 

)މީގެ ފަހުން    މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ން ފެށިގެން  އި   2014  ޖަނަވަރީ   30  ފަރާތަކީމައްސަލަ ހުށަހެޅި   1.1

  ގައި މަާޤމު   ގެ އެސިސްޓެންޓް ސުޕަވައިޒަރުގެ"މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  

ގޮތުގައި   މުވައްޒަފެއްގެ  ފަރާތެއްކަމަށާއިވަޒީފާ  ވަުޤތީ  ފެށިގެން    2014މޭ    11، އަދާކުރަމުންދިޔަ  އިން 

ސުޕަވައިޒަރ   އެސިސްޓެންޓް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ގެ (  1ގްރޭޑް  ) މައްސަލަ 

ގޮތުގައި  މަާޤމުގައި   މުވައްޒަފެއްގެ  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  ދާއިމީ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ގެ  މުސާރައިއެފަރާތަށް  ވަޒީފާ 

އަށްޑިހަހާސް  ފަސް)  ރ. 5،380/-  މަހަކު  ގޮތުގައި ލިބެރުފިޔާ  ތިންސަތޭކަ  އަދާކުރި  މުންދިޔަކަމަށާ(  އި، 
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ގޮތުގައިޢިމަާޤމުގެ   ފަންސާސް)  ރ.2،850/-ލަ  ޖުމު   މަހަކު  ނާޔަތްތަކުގެ  އަށްސަތޭކަ  ރުފިޔާ(    ދެހާސް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ލިބެމުންދިޔަކަމަށް

ރައްދުވި   1.2 ގޮތުގައި  ފަރާތުގެމައްސަލަ  ފަރާތް  މުވައްޒަފެއް  ހުށަހެޅި  ދަނިކޮށް،   މައްސަލަ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ 

ާޤނޫނު ނަންބަރު  ގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒިފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    2021މޭ    19

ާޤނޫނު( ގެ  2008/2 ގެ ދަށުންކަމަށް  22  )ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(  މާއްދާގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ވަނަ  މައްސަލަ 

ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ދީފައިވާ

އެއްވެސް   އެފަދަ  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކޮބައިކަން  ސަބަބަކީ  ވަކިކުރި 

ބަޔާންކޮށްދިނުމަކާނުލައި މައްސަލަ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ށްން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަސަބަބެއް އޮތްކަ

ވަކިކޮށްފައިވާތީ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ވަޒީ ، ހުށަހެޅި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ  ާޤނޫނު  ފާއިން 

ވަނަ މާއްދާ އަދި    23ާޤނޫނުގެ    އެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި    22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ނަންބަރު  

  19)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަނަ މާއްދާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު    19ާޤނޫނުގެ    އެ

އެފަދަ  ، މަނުވާނަބާތުގެ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑުތަކަށް ތަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ތަބާވާންޖެހޭ މަސައްކަ

އިސްލާޙީ  އެއްވެސް  އެފަދަ  ލިބިގެންވާއިރު،  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ބާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  އިސްލާޙީ  ފަރާތަކަށް 

ވަކިކުރުމަކީ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުލައި  އެޅުމަކާ  ފަރާތަށް ފިޔަވަޅެއް  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށް   ބޭރުން ގެލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރު

ހުށަހެޅި .2 ނަންބަރު    ،އެދިފައިވަނީ  ފަރާތުން  މައްސަލަ  ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ވަނަ   29)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ގެ   )ހ(  ވަކިވެފައިވާ    1މާއްދާގެ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  އެފަރާތަކީ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ނަންބަރަށް  ވަނަ 

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުބެލުމަށާއި،  ވަޒީފާ އެފަރާފަރާތެއްކަމަށް  ތަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ނާޔަތްތައް ނަންގަވައިދެއްވުމަށްކަން  ޢި  އަލުން ހަމަޖެހޭ ތާރީޚާއި ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި

 ފަރާތުން ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 
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 VTR/2021/127މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޢަލީ ނާޞިރު 

                                            

25 ގެ 4 ޞަފްޙާ       
 

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

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

 

މި   .3 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މަ މައްސަލަ  ބުނެފައިވަނީޢީޟޫ އުމައްސަލައިގައި  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ޖަވާބުދާރީވީއިރު    ، ގޮތުން 

ހުށަހެ މައްސަލައެއް ފަރާތް  ޅިމައްސަލަ  ކުރެވުނު  ތުހުމަތު  މައްޗަށް  އެފަރާތުގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން   

މައްސަލަ އެ ކޮމިޓީއިން ބެލުމަށްފަހު  އެ    ،ގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހުމޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު    22ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ނިންމުމުންކަމަށް   ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ރައްދުވި    ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެފަރާތް  މައްސަލަ 

 ،ފަރާތުން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ

މައްސަލައަކީ 3.1 ކުރެވުނު  ތުހުމަތު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އެޗްމަ  ،މައްސަލަ  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  އާރު  .އްސަލަ 

ޑީއާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއަދަބީ .އޯ.ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެޗް  ،ޑިޕާޓްމަންޓަށް ޙާިޟރުވެ ޑިޕާޓްމަންޓް ތެރޭގައި އަޑުގަދަކޮށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެކި ފަހަރު މަތިން  އެގޮތުން    މައްސަލަ ކަމަށާއި،  ބަހުރުވައިން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ 

ޑީ އާއި  .އޯ.އާރު ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެޗް.އާރު ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެކިއެކި ލޭންޑްލައިން ނަންބަރުތަކަށް ގުޅައި އެޗް.އެޗް

ވާހަކަތައްދައްކާފައިވާ  ދައްކަންނުޖެހޭފަދަ  މާހައުލުގައި  އޮފީސް  ބެހޭގޮތުން  ފިރިކަލުންނާއި    ކަމަށާއި، އެފަރާތުގެ 

ހުށަހެޅި   ރައްމައްސަލަ  މައްސަލަ  އޮފީހުގެ  ފަރާތް  ފަރާތުގެ  އަޑުގަދަކުރުމުގެ  ދުވި  ތެރޭގައި  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

ދަތިވެފައިވާ މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  އެ  ގުޅިގެން  ކަމަށާއި،  ސަބަބުން  މައްސަލައާ  މި 

 ވެ. އެފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުަޞތު ދެވުނުކަމަށެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ލާުޤ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އެކި ފަހަރު މަތިން  އަޚު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ 3.2

ފައިވާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އޮފީސް  އަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން  ފަރާތާމެދު  

ބޭރުގައި މުވައްޒަފުންނާއި   އެކި އިލްޒާމުތެރޭގައާއި އޮފީހުން  ތަފާތު  އަޑުގަދަކުރުމުގެ  ގުޅޭގޮތުން  އަޅުވައި  ތައް 

ފަރާތަށް  ސަބަބުން   ހުށަހެޅި  ޑިއުޓީ  މައްސަލަ  އޭރިއާގައި  އޮފީހުގެ ރިސެޕްަޝން  ނަޭޞޙަތްދެވިފައިވާކަމަށާއި، 

ނަޭޞޙަތްދެވިފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޖިންސީ    " ނިދާފައި އިންނާތީ" ގަޑީގައި  

މަ ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރައިގެ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  އްސަލައެއް 

މައްސަލަ  ފަރާތް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ،ހުއްޓުވުމުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި އެ މައްސަލަ ތަހުީޤުޤކޮށް
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ފަރާތުގެ   ސާރައްދުވި  ކޮށްފައިވާކަން  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  މި    ބިތުވެފައިވާކަމަށާއި،މުވައްޒަފުންތަކަށް 

ދެވިފައިވާކަމަށާއި،   ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވާން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  އެހެންކަމުން  މައްސަލައާ 

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

ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މަ މައްސަލަ  އުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

 ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ރައް .4 އެދިފައިވަނީ  ވި ދުމައްސަލަ  ހުށަހެޅި،  ފަރާތުން  ވަޒީފާގެ  ފަރާތް  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން   

އެއްގޮތަށް  ،އެއްބަސްވުމާއި ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާ ވަޒީފާއާބެހޭ  އަނބުރާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާއިރު،  ކަމަށް 

ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތްކަމަށާއި،  ޖާގައެއް  އެއްވެސް  އިޢާދަކުރާނެ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ދެއްވުމަށްކަންއިއަޅަބަދަލެއް ނަގައިދޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑަމުގެ  އެއްވެސް ގެއްލު

 ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  .5

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

ާޤނޫނު ނަންބަރު   ާޤނޫނު( ގެ    2008/2އުފުލުމުގެ ޙައްުޤ  ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް   28)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ  ތުބިސާލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން  

ާޤނޫނުގެ   އެ  ގޮތުގައި  ޒިންމާއެއްގެ  އޮތު  27ފަރާތުގެ  ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ނާިޞރު    ،މުންވަނަ  ޢަލީ 

އޮވެގެންކަން   ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ޒިންމާއެކެވެ. ތުބިސާ

ަމްއސަަލ .6 ުހށެަހޅޭ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ޢަދުުލެވިރ    ، ެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުޞެރއް  ެދ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސބެަބއް  ެއކީަށގްެނާވ  ުނވަަތ  ެއއީ    ، ިންނުމަމުކްނތޯ 

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

  HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ
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ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ، ަޤިޟްއާޔިއްނ  ަމުއޟީޫޢ  ދޭ    ، މޮިގުތްނ  ަވޒާީފ  ވިަކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފްނ 

ުހއަްދުކާރ ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ައސެާސްއ  ިޚާޔުރުކާރ  ޢަދުުލެވިރ   ަފާރަތުކްނ  ފަަދ 

ުއްނ ެއންމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ދުަށން  ައާސެސްއެގ  ޚާިޔުރުކާރ  އެ  އުިތުރން  ުރަތްއ  ުޞަސަބަބކްަށުވުމެގ 

ެއނޭގަކާމިއުފރަިހަމ ބުެލްނަކން  ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ވަެފިއޭވޯތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވޒާީފިއްނ    ، ިއުޖާރއީ  ުމވްައޒަަފުކ 

ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ   ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކއި  ިންނުމަމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ 

 ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ، ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ 

 ޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބވުަތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތކްުނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  ެއ

ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަފިއަޞާލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން   .7

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

fairness) )  ުކިރ ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ެއްއެވްސ ޯނޓެިހްއ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވތާޯއިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  ން 

ެއގުޮތްނ ބަަލްނޖެެހެއެވ.  ަމްއ، ޭދްނޖޭެހޯތ  ަރއުްދިވ  ިމ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނނިާއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގން  ސަަލާއ 

ިލެޔިކުޔނަްތކާަށިއ ުހށެަހޅި  ރާިޢޔްަތުކުރުމން  ، ަފާރުތްނ  ވަާހަކަތކްަށ  ެދްއކި  ދަެފާރުތްނ  ަމޖިލުީހަގިއ  ބިެލ  ަމްއސަަލ 

 ައްނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ނަންބަރު   7.1 ލިމިޓެޑުގެ  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  -DCމައްސަލަ 

REPORT/2021/09 (16  ޭކޮމ2021ެމ' ) ،ުޓީ ރިޕޯޓް' ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރ 

މައްސަލައަކީ  7.1.1 ކުރެވުނު  ތަހުީޤުޤ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  ސު  މައްސަލަ  ޢަލީ  ޕަވައިއެސިސްޓެންޓް  ޒަރ 

ޑިޕާޓްމަންޓްގައި   14އަދި    11އެޕްރީލް    2021ނާިޞރު   ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ދުވަހު  ވަނަ 

ގޮތުން  ގުޅޭ  އެޗް.އޯ.ޑީއާ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ގުޅައި،  ފޯނަށް  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ތަކުރާރުކޮށް  އަޑުގަދަކޮށް 

މެނޭ ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  އެކަމާގުޅިގެން  ހަދަމުންދާތީ  ވާހަކަދައްކާ  ހުށަހެޅުނު ބޭއަދަބީ  ޖްމަންޓަށް 

އެގޮތުން މި މައްސަލަ ޚުލާާޞކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި    އޮވެއެވެ.މައްސަލައެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި

 އިބާރާތުންނެވެ. 
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ކޮމިޓީއަށް    11އޭޕްރީލް    2021"  ހުއްޓުވުމާބެހޭ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ނާޞިރު،  ޢަލީ  ދުވަހު  ވަނަ 

ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅިފައިވާ   އެ  ބޭނުންވާނަމަ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ 

ހިއުމަން    އި، ލިބިގެންވާކަމާ  އިންކާރުކޮށް  ސޮއިކުރަން  އިޤުރާރުގައި  ޙާޒިރުކުރުމުން  ސޮއިކުރުމަށް  އިޤުރާރުގައި  ގުޅޭ  މިކަމާ 

ފިރިމީހާއާބެހޭ    )އޭނާގެ( އި  ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެޗް.އޯ.ޑީ އާ  ، ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް ތެރޭގައި އަޑުގަދަކޮށް

އޮފީސް  ފޯނަށްގުޅައި    މާހައުލުގައި   ގޮތުން  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ފަހަރުމަތީން  އެކި  ތަފާތު  ދެއްކުމާއި  ވާހަކަތައް  ދައްކަންނުޖެހޭފަދަ 

ދަތިވާނޭހެން   މަސައްކަތަށް  ދިޔުމާ މުވައްޒަފުންގެ  ޑިޕާޓްމަންޓުން    މަސައްކަތްކުރަމުން  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ގުޅިގެން 

 " ސަލައެއް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ މައް

 ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި އޮވެއެވެ. 

ކޮމިޓީއަމި   7.1.2 ގުޅިގެން  އަންނަނިވި މައްސަލައާ  ތަރުތީބުކޮށްފައިވަނީ  ކަންތައްތައް  ފާހަގަކުރެވުނު  ށް 

 ފަދައިންނެވެ. 

 24އޭޕްރީލް    2021ހެޅުނު މައްސަލަ ބެލި ބެލުމުގައި  ށަޢަލީ ނާިޞރުއާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީއަށް ހު .1

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެޗް.އޯ.ޑީ އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާއާބެހޭ ގޮތުން ވަނަ ދުވަހު  

ދެއްކުމާއި،  އޮފީސްތެ ވާހަކަތައް  ދައްކަންނުޖެހޭފަދަ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ރޭގައި  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން 

ތެރޭގައި އެޗް.އޯ.ޑީގެ   ޑިޕާޓްމަންޓް  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ގޮތަށް  ހުތުރުވާ  ކަރާމާތަށް  އަބުރާ 

ބުނެ އިންޒާރުދީފައިވުމާއި،   އޭނާއަށްހަކަދައްކާފައިވުމާއި، އެ މަާޤމުގައި  ވާ ކަމަށް  ނުއިނދެވޭނެ 

ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެޗް.އޯ.ޑީ ކުންފުނީގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި  

 ؛އިވުންބެހޭ ގޮތުން އޮފީސް މާހައުލިގައި ދައްކަންނުޖެހޭ ފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކާފައާ 

ގުޅައި   .2 ފޯނަށް  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ދުވަސްމަތީން  އޭނާގެ   އެޗް.އޯ.ޑީއާއިއެކި 

ވާހަދައްކާފައިވުމާއި،   ހަޑިހުތުރު  ގުޅެގޮތުން  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފިރިމީހާއާ  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން 

ވާހަކަދަ އެޗް.އޯ.ޑީ   ބުނެ  ކަމަށް  ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާ  ޖިންސީ  ނާިޞރަށް  އްކާފައިވާކަން ޢަލީ 

 ؛މުވައްޒަފުންގެ ބަޔާންތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވުން



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަ
 VTR/2021/127މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޢަލީ ނާޞިރު 

                                            

25 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:  
 

 

އެޗް.އޯ.ޑީ    .3 ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ރިސޯސަސް  އެ ހިއުމަން  ގޯނާކުރުމުން  ޖިންސީ  ނާިޞރަށް  ޢަލީ 

ކޮމިޓީގައި  ކަމަށް  ހުށަހަޅަފައިވާ  ޕޮލިހަށް  މައްސަލަ  އެ  ހޯދަމުންދާކަމަށާއި،  ބޭސްފަރުވާ  ކަމަށް 

 ؛ބުނުން

އެޗް.އޯ.ޑީ  ފެށިގެން    އިން  1988 .4 ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ރިސޯސަސް  ނާިޞރާ ހިއުމަން  ޢަލީ 

އެކިވަގުތުތަކުގައި  ނާިޞރަށް  ޢަލީ  ވަންފަހުންވެސް  އޮފީހަށް  އުޅޭކަމަށާއި،  އަޅާގަނެގެން 

ސް ޖިންސީ ގޯނާކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ގުޅުންބޭއްވުމަށް އަންގަމުން ދިޔަކަމަށާއި ނެ ގުޅައިގެން ގެ

ނުކޮށްފި ނާިޞރު އެކަން  ޢަލީ  އިންޒާރުދެމުންދާކަމަށް  ކަމަށްބުނެ  ވަކިކުރާނޭ  ވަޒީފާއިން   ނަމަ 

ކުންފުނީގެ ޖިންސީ ޢަލީ ނާިޞރުގެ ފަރާތުން  ބުނެފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް އެފަދަ މައްސަލައެއް  

 ؛ހަޅަފައިނުވުންށަފުރައްސާރަ އާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ހު

ހު .5 ދެކޮޅަށް  ނާިޞރާ  ފުށަޢަލީ  ޖިންސީ  މައްސަލައަކީ  ހެޅިފައިވާ  ހިއުމަން ރައްސާރައިގެ 

އެޗް.އޯ.ޑީ   ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ހުރިސޯސަސް  ޢަލީ ށަރާވައިގެން  ކަމަށާއި،  މައްސަލައެއް  ހެޅި 

ހަމަޖައްސައިނުދީގެން  ޗުއްޓި  ހުރީ  ނުފުރިފައި  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  ބޭސްފަރުވާއަށް  ނާިޞރަށް 

ބުނެފައިވާކަ ޑިޕާކަމަށް ޢަލީ ނާިޞރު  ޢަލީ ނާިޞރު މަސައްކަތްކުރާ  ކަން  އެ  މަންޓްގެ ޓްމާއި، 

ހުށަހެޅުމުން ޢަލީ ނާިޞރު ބޭނުންނަމަ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސިސްޓަމަށް ޗުއްޓީއަށް    ށްވެރިޔާއަ

 ؛ންއެޕްލައިކުރުމަށް އެންގުނުކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަދައިން ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިނުވާކަ

އެޗް.އޯ.ޑީ   .6 ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ރިސޯސަސް  ކުރިނަމަވެސް ހިއުމަން  ގޯނާ  ޖިންސީ  ނާިޞރަށް  ޢަލީ 

 ؛ގުޅޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަންއެއާ 

ހިއުމަން ކެބިންނަށްވަދެ  އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ  ވަނަ ދުވަހު    2020ޢެޕްރީލް    14 .7

ކުވާ ަޝފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ލިބެމުންދާކަމަށް  ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެޗް.އޯ.ޑީގެ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަ
 VTR/2021/127މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޢަލީ ނާޞިރު 

                                            

25 ގެ 9 ޞަފްޙާ       
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ހު ކޮމިޓީއަށް  މައްސަލަ  އެ  މުަޤހެށަކުރުމުން  ކޮމިޓީގެ  ޑިސިޕްލިނަރީ  އްރިރުގެ ޅުމަށް 

 ؛މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވުންކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު ޙައިިޞއްޔަތުން ނަޭޞޙަތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށް 

 މަހު   އެޕްރީލް  ށްޗީފް އެގްޒެކްޓިން އޮފިސަރަޢަލީ ނާިޞރަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ަޝކުވާ   .8

ރު، އެފަދަ ަޝކުވާއެއް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ ބުނުމުން އެކަން ބެލިއިހުށަހެޅުނުކަމަށް  

 ؛ހެޅުނު ފަހުން ކަމަށް ބުނެފައިވުންށަކޮމިޓީއަށް ހު ނަރީކުވާ ޑިސިޕްލިަޝއަލީ ނާިޞރުގެ  

ނާިޞރު   .9 އެޗް.އޯ.ޑީއާ  ޢަލީ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ރިސޯސަސް  ޖި ހިއުމަން  ގޮތުން  ންސީ ބެހޭ 

އެޗް.އޯ.ޑީ ދައްކާފައިވަނީ    ވާހަކަތައްފުރައްސާކުރިކަމަށް   ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން 

ހެޅުމުން ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް  ށަދެކޮޅަށް ހު  ރައްސާރަ ކުރާކަމުގެ ަޝކުވާ ޢަލީ ނާިޞރާޖިންސީ ފު

 ؛ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން

ނާ  2021އެޕްރީލް    09އިން    2021އެޕްރީލް    6 .10 ޢަލީ  ޙާއަށް  އޮފީހަށް  ރުކޮށް  ިޟިޞރު 

ރައްސާރަކޮށްފައިވާތީ މެޑިކޯ ރިޕޯޓަށް އެދިފައިވާކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް  ޖިންސީ ފު

ބުނެފައި ކަމަށް  ނޫޅެވޭ  ޢަލީ  ހިނގާބިނގާވެ  އެދުވަސްތަކުގައި  ފޫޓޭޖްތަކުން  ސީސީޓީވީ  ވާއިރު، 

 ؛ންނާިޞރު އޮފީހަށް ޙާިޟރުވެފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަ

ޢަލީ ނާިޞރު އޮފީސް މާޙައުލުގައި އަޑުގަދަކޮށް މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތުނުހިފޭ ވާހަކަ   .11

ޖިންސީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ދެވިފައިވާކަން.  ނަޭޞޙަތް  ކުރިންވެސް  މީގެ  ދައްކާތީ 

 ފުރައްސާރަކުރިކަން ބަލައި އެކަމަށްވެސް ފިޔަވަޅުއަޅަން ނިންމާފައިވާކަން.  

 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި އިބާރާތުންނެވެ.  މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް ކޮމިޓީން  7.1.3

ގެ ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   22އިސްވެފާހަގަކުރި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޢަލީ ނާޞިރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  " 

 " ނިންމާފައިވުން. ން ވަކިކުރަން   ތައް ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއި ނޯޓިސް މުއްދަތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަ
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7.2 ( 'ނަޭޞޙަތް'  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  2020މާރިޗް    15މައްސަލަ ރައްދުވި  ބަލާއިރު، މައްސަލަ  އަށް   )

އޮވެ    2020މާރިޗް    12ފަރާތް   ސޯފާގައި  ހުންނަ  ބެހެއްޓިފައި  ސަރަހައްދުގައި  ރިސެޕްަޝން  ދުވަހު  ވަނަ 

ގިނަ   ވަރަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތްތަކުންނިދާފައިވާތީ  ަޝކުވާ  މީގެކުރިންވެސް    ކަމަށާއި،އެކަމުގެ  މިކަމަކީ 

އަނ ކަމަގަނުކުރުމަށް  ނަޭޞޙަތްތެރިވެފައިވާ  ނުކުރުމަށް ބަހުން  ތަކުރާރު  އެކަން  މީގެފަހުން  ކަށްވާތީ، 

ފު އިންކާރުކުރުމުން ދެ ނަޭޞޙަތްތެރިވެފައިވާ ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އަދި މިލުޔުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް މުވައްޒަ 

 އެދެފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.  ކަން ބަޔާންކޮށްފާރާތެއްގެ ޙާިޟރުގައި އެ ލިޔުން އިއްވާފައިވާ

އޮފީސް 7.2.1 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ގުޅޭގޮތުން   މައްސަލަ  މުވައްޒަފުންނާ  ބޭރުގައިވެސް  އޮފީހުން  ތެރޭގައާއި 

އަޑުގަދަކޮށްފައި  އަޅުވާ  އިލްޒާމްތައް  އެކި  ލިބެމުންދާތީއާއި، ތަފާތު  ަޝކުވާ  ކަމުގެ  ވާ 

ހެދުމުގެ  އަޑުގަދަކޮށް  ރެކޯޑްކޮށް  ވާހަކަތައް  ދައްކާ  މުވައްޒަފުން  ސެކްަޝންގެ  އެޑްމިނިސްޓޭަޝން 

ލިބިފައިވާތީ   ފަރާތުން  މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ  ގިނަ  ަޝކުވާ  ދަތިވާކަމުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަބަބުން 

ނަޭޞޙަތް ނުކުރުމަށް  ތަކުރާރު  "ނަޭޞޙަތް' އެކަން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަން  ތެރިވެފައިވާ 

މުވައްޒަފު  2020މާރިޗް    15) ސޮއިކުރުމަށް  މިލުޔުމުގައި  އަދި  އޮވެއެވެ.  އެނގެން  އިން   )

އިއްވާފައިވާ  ލިޔުން  އެ  ޙާޟިރުގައި  ފާރާތެއްގެ  ދެ  އެދެފަރާތުން   ބަޔާންކޮށް  ކަންއިންކާރުކުރުމުން 

 ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. 

ހެޅި 'އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަނބަލުން އެ  ށަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހު  7.3

ސު އެސިސްޓެންޓް  ކަމުގައިވާ  މުވައްޒަފެއް  މަސައްކަތްކުރާ  ޖިންސީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ނާިޞރު  ޢަލީ  ޕަވައިޒަރ 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ  ކަމަށްބުނެ  )ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާ  ރިޕޯޓް'  ބެލުމުން 2021ޢެޕްރީލް    18އިގެ  އަށް   )

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމަށްބެލެވޭ ޢަމަލެއްކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޓީއަށް ޙާޟީރުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ބަޔާނުން 

( ގެ ާޤނޫނު  ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޖިންސީ)  2014/16ސާބިތުވާތީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން    04ގެ   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  22

 ނިންމާފައިވާ ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަ
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އެ   އިސްވެފާހަގަކުރި 7.3.1 ކަނބަލުން  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  'އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން 

މުވައް މަސައްކަތްކުރާ  ނާިޞރު  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ޢަލީ  ސްޕަވައިޒަރ  އެސިސްޓެންޓް  ކަމުގައިވާ  ޒަފެއް 

( 2021ޢެޕްރީލް    18)ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް'  

ބުނެފައިވީނަމަވެސް ބަޔާންދީފައިވާކަމަށް  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ލެޓަރ   ،ގައި  ނޯޓިސް  މައްސަލައިގެ  މި 

 އެފަރާތުން   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށްއިން ފެށިގެން    2021ޖޫން    14ޚު ކަމުގައިވާ  ފޮނުވުނު ތާރީ

ސާބި ކަންކަން  ހުށަހެޅުމަށް ތުފާހަގަކުރާ  ލިޔެކިޔުންތައް  އެންމެހައި  އެދޭ  ހުށަހަޅަން  ކުރުމަށްޓަކައި 

ގައި މި މައްސަލައިގެ   2021އޮކްޓޫބަރު    28ފުރުަޞތު އޮތްނަމަވެސް،    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް

މައްސަލަ   ބަޔާންތައް  މުވައްޒަފުންގެ  އިސްވެދެންނެވުނު  ތާވަލްކުރުމާހަމައަށް  އަޑުއެހުން  ޚުލާާޞ 

ފަރާތުން   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ރައްދުވި  ބަޔާންތައް   ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި،ވަޒީފާއާބެހޭ  އެ  އަދި 

ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 'މޯލްޑިވްސް    2021އޮކްޓޫބަރު    28ވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ހުށަހަޅާފައި 

އެކުގައި އާ  ބަޔާން'  ޚުލާާޞ  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެ  މަޖިލީހަށް ޕޯޓްސް  ޚުލާާޞ   ،

ހުށަހެފަހުގައިކަމަށްވާތީއާއި،   މައްސަލަ  ދިނުމަށްޓަކައި  ރައްދު  ބަޔާންތަކަށް  ޅި އިސްވެދެންނެވުނު 

މައްސަލަ    އެއްވެސްފަރާތަށް   މި  ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ  ބަޔާންތަކަށް  އެ  ދެވިފައިނުވާހާލު  ފުރުަޞތެއް 

ސަބަބަށްޓަކައި، ބުރަނުވެވޭ  ޢަދުލުވެރިގޮތްކަމަށް  އެންމެ  ފަ   ނިންމުމުގައި  ރައްދުވި  ރާތުން މައްސަލަ 

ބަޔާންތަ މުވައްޒަފުންގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބަޔާނާއެކު  މަޚުލާާޞ  މި  ނިންމުމަށް ކަށް  އްސަލައިގެ 

   ވާިޞލްވުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައެއްނުވާނެއެވެ. 

ހު 7.4 )ށަމައްސަލަ  ލިޔުން'  ކުރި  ރަޖިސްޓްރީ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  އަށް  2021އޭޕްރީލް    15ހެޅި   )

ސްއަށް ންކަމަށްބުނެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި ހެޅި ފަރާތަށް ޖިންސީ ގޯނާއެއް ލިބިގެ ށަބެލުމުން މައްސަލަ ހު

ނަމަވެސް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމެއް  އެނގޭނެ  ގޮތް  ނިންމާފައިވާ  ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

 ގަކުރެވެއެވެ.ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަ
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25 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
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ސެންޓަރުގެ   7.4.1 މެޑިކަލް  ސެންޓްރަލް  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ގެ    2021އެޕްރީލް    22މައްސަލަ 

 'މެޑިކަލް ރިޕޯޓު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި އިބާރާތުންނެވެ. 

“The above-mentioned patient is a case of right abdomen pain, 

Right scrotal pain or has BHP cystitis, right epididymitis  

& Bilateral grade I varicocele. Patient needs treatment and follows up” 

އިތުރުން   7.4.2 ހޮސްޕިޓަލްގެ މީގެ  މެމޯރިއަލް  ގާންދީ  އިންދާރީ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޅި ފަރާތުގެ ހެށަ މައްސަލަ ހު( 'ޕްރިސްކްރިޕްަޝން' އިން  2021އެޕްރީލް    24)  047139ނަންބަރު  

އެ އަނިޔާއަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ބޭސް ސިޓީ   ޖިންސީ ގުނަވަނަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް

 އެނގެން އޮވެއެވެ.   ލިޔެދީފައިވާކަން

ހު 7.5 މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފައިސާ  ށަމައްސަލަ  މުއްދަތަށްވާ  ނޯޓިސްގެ  ފަރާތަށް  ދީފައިނުވާކަމަށް  ހެޅި 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވީނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

)ސައްވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ   24،305.84/-ނޯޓިސް މުއްދަތަށްވާ ފައިސާއާއި މޭ މަހުގެ މުސާރައާއެކު ޖެހޭ  

ފައިވާ 'ޕޭ ސްލިޕް ޅާފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަފަސް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތަރު ލާރި( ޖަމާކޮށް

ގައި    2021މޭ    24' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އިސްވެދެންނެވުނު ފައިސާ  2021  –ފޯރ މޭ  

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެކައުންޓަށް  މޯލްޑިވްސްގެ  އޮފް  ބޭންކް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތުން  އިވާކަން  ޖަމާކޮށްފަ ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް   2021ނޮވެންބަރު    9މައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 ވެއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ އެފަރާތުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮ

ޢަދުލުވެރިކަން   .8 މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    (substantive fairness)މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ޢަދުލުވެ  8.1 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ރިކަން  ވަޒީފާދޭފަރާތުން 

(substantive fairness)  ީ؛ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ 

ަވޒީފޭާދ ަފާރުތން ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ޚާިޔުރކާުރ ައާސެސްއ ެއއީ ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފިއްނ   .1

 ؛ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތރްުނ

؛ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދށްުނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއެއ   .2

 އިަދ

ެއ ިޚާޔުރުކރާ ައާސެސްއެގ ަދށްުނ ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއން ަވިކކުުރުމަގިއ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ތަޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ   .3

 ؛ަހަމައީކ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމައކްަށ ާވަނަމަކްނ

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

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

 ؛ ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/280/2014ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ   8.2

ޢަބްދުއްރައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު "...  ވަކިކުރި ސަބަބު  ވަޒީފާއިން  ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ  ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް    ، ޒާޤު 

  ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން   ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅިގެން

ސަބަބުތަކެއް   އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

މުވައްޒަފު   ، ޕްރިސިޝަން މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި

ވަކި  ސަބަބުތަކެއް  ވަޒީފާއިން  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުކަމަށް  ކުރި 

 ، އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި ، ހުށަހަޅައި 

ޖެހޭނީ   ، އެހެންކަމުން  ބަލަން  އޭނާ    ، މިމައްސަލާގައިވެސް  ސިޓީގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ސަބަބު  ވަކިކުރި  އޮތްތޯއާއި  ، ވަޒީފާއިން  އެސަބަބު  ވަޒީފާއިން    ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  އެއީ  އޮތްނަމަ  އަދި 

 މާއި..." ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯކަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ިމ ަމްއސަަލިއަގިއެވްސ ބަަލްނޖޭެހީނ    ، ިމ ިއާބާރުތްނ ަބާޔްނކްޮށ ަކނޑަައޅަާފިއާވިއުރ 8.3

 HR-T/2021/42  (19ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެ ފަރާތަށް ދީފާއިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަ
 VTR/2021/127މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޢަލީ ނާޞިރު 

                                            

25 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
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ފަރާތ2021ްމޭ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި،  ގޮތުގައި  (  ސަބަބުގެ  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން   

ޤާނޫނުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ   ނިންމުން"    22'ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  ދަށުން'  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ސަަބބު  ވަނަ  ިމ 

 ެވ. އިަދ ޮއްތަނަމ ެއއީ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމްށ ެއކީަށެގްނާވ ަސބެަބްއތެޯއ  ، ަޙީޤަޤުތަގިއެވްސ ޮއތޯްތާއިއ

 ؛ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2އެގޮތުން ާޤނޫނު ނަންބަރު  8.4

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް   ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތުތަކުގައި މެނުވީ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ   23"މި ޤާނޫނުގެ  

އެންމެ   ބާޠިލުކުރެވޭނީ  ފަރާތަށް  ނޯޓިސް ވަޒީފާދޭ  ނޯޓިސް   މަދުވެގެން  އެވާ  ބަޔާންކޮށްފައި  ތިރީގައި  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް 

 ".ދިނުމަށްފަހުގައެވެ 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 21މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ާޤނޫނުގެ  8.5

އެޅުމަށްފަހުވެސް އޭނާގެ   "މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ޤާބިލުކަން ނުވަތަ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފިޔަވަޅު 

ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން ރަނގަޅު ގޮތުގައި  ހިންގުމާ ގުޅިފައިވާ އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާ   މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ނުވަތަ އޭނާ 

އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު، އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން   ނުކުރާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާލައިގެން މެނުވީ، ވަޒީފާ 

 ".ވާނެއެވެ ނު 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ސަބަބު އިސްވެ ދެންނެވުނު   8.6

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތަތީ،  އެނގެން  ކަނޑައެޅިގެން  ޗިޓުގައި  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   21އާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  )ވަޒީފާ  2008/2ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ހުށަހެޅިފައިވާ   މައްސަލައިގައި  މި  ގޮތުން  ދެނެގަތުމުގެ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ފަދައިން 

 ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ވަކިކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރަތާމެދު ތުހުމަތުކުރެވުނު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން 8.6.1

ކޮމިޓީއަށް  އެ  ބެލުމަށްފަހު  ކޮމިޓީއިން  ޑިސިޕްލިނަރީ  ލިމިޓެޑުގެ  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  މައްސަލައެއް 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  ދަށުން ވަނަ    22ފާހަގަކުރެވުނު  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަ
 VTR/2021/127މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޢަލީ ނާޞިރު 

                                            

25 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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މަސްދުވަހުގެ    03ހޭ  ދޭންޖެ ރައްދުވި  )ތިނެއް(  މައްސަލަ  ދިނުމަށްފަހުގައިކަމަށް  ނޯޓިސްފައިސާ 

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

8.6.2 ( 'ނަޭޞޙަތް'  ހުށަހެޅި  ( އަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ  2020މާރިޗް    15މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ވަނަ ދުވަހު ރިސެޕްަޝން ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ   2020މާރިޗް    12ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ގިނަ   ވަރަށް  ނިދާފައިވާތީ  އޮވެ  ހުށަހަޅާފައި ފަރާތްތަކުން  ސޯފާގައި  ަޝކުވާ  މިކަމަކީ  އެކަމުގެ  ވާތީ 

އަނ ނުކުރުމަށް  ކަމަގަމީގެކުރިންވެސް  ނަޭޞޙަތްތެރިވެފައިވާ  އެކަން ބަހުން  މީގެފަހުން  ކަށްވާތީ، 

އޮފީސް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ކަމާއި،  ނަޭޞޙަތްތެރިވެފައިވާ  ނުކުރުމަށް    ތަކުރާރު 

ތަފާ ގުޅޭގޮތުން  މުވައްޒަފުންނާ  ބޭރުގައިވެސް  އޮފީހުން  އަޅުވާ ތެރޭގައާއި  އިލްޒާމްތައް  އެކި  ތު 

މުވައްޒަފުން   ސެކްަޝންގެ  އެޑްމިނިސްޓޭަޝން  ލިބެމުންދާތީއާއި،  ަޝކުވާ  ކަމުގެ  އަޑުގަދަކޮށްފައިވާ 

ދައްކާ ވާހަކަތައް ރެކޯޑްކޮށް އަޑުގަދަކޮށް ހެދުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންނަށް ދަތިވާކަމުގެ ަޝކުވާ  

ލިބި ފަރާތުން  މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ  ނަޭޞޙަތްތެރިވެފައިވާ  ގިނަ  ނުކުރުމަށް  ތަކުރާރު  އެކަން  ފައިވާތީ 

( އިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  2020މާރިޗް    15ކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ "ނަޭޞޙަތް' )

ނަޭޞޙަތެއްކަމާއި،  ދެ  ދެވިފައިވާ  މައްޗަށް  ކަމެއްގެ  ދެ  ތަފާތު  ނަޭޞޙަތަކީވެސް  ދެ  މި  ނަމަވެސް 

މަތީން ދެފަހަރުގެ  ނަޭޞޙަތްވެސް އަދި  ދެ  އެ  އޮތްއިރު  އެނގެން  ނަޭޞޙަތްތެރިވެފައިވާކަން   

 ދީފައިވަނީ އެއް ތާރީޚެއްގައި ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  

 ަޤިޟއްޔާގައި،   HC-A/134/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  8.6.3

ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ  " އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު  

ނުވަތަ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެމުވައްޒަފަކަށް އެންގުން އަދި އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެމުވައްޒަފަކަށް  

ކަނޑައަޅައި  މުއްދަތެއް  މުއްދަތަކާއި  ، ދެވޭނެ  ރަނގަޅު   ، އެކަނޑައެޅި  އެކަމެއް  ތެރޭގައި    ،ނުކޮށްފިނަމަ  އެމުއްދަތުގެ 

 އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން އެމުވައްޒަފަކަށް އެނގުން" 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަ
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25 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
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އަޚުލާުޤ ރަނގަޅުކުރުމަށް  8.6.4 އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  މިފަދައިން 

މައްސަލައިގައި  ލަތެމުޙުއެކަށީގެންވާ   މި  ހުށަހެޅިފައިވާ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  އްދޭންވާނެކަން 

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަޭޞޙަތްތެރިވުމަކުން  މައްޗަށް  ދެކަމެއްގެ  ތަފާތު  އެއްދުވަހެއްގައި  މުވައްޒަފަށް 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ގެ    2008/2ފަރާތާމެދު،  ާޤނޫނު(  މާއްދާގައި    19)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ 

 އިވާފަދަ އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފަ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަހުންވެސް ނަޭޞޙަތްދެވިފައިވާ ކަމަށް  ގަފަރާތަށް އަނ މައްސަލަ ހުށަހެޅި 8.6.5

މުވައްޒަފަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މަްޤަޞދުގައި  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފަކާމެދު 

އެކަމުގެ   ގޮތަކަށް  އެނގޭފަދަ  އެންގުނުކަން  އެކަން  މުވައްޒަފަކަށް  ނަޭޞޙަތަކީ  ދެވޭ  އަނގަބަހުން 

ހަރުދަނާ   އެފަދަ  ދިނުމުގައި  ނަޭޞޙަތް  އަނގަބަހުން  ކަމެއްކަމާއި،  ބެލެހެއްޓެންޖެހޭފަދަ  ރެކޯޑު 

 ނާލެއް ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާނަމަ، މުވައްޒަފެއް ގާތުގައި ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އަނގަބަހުން ބުއުޫޞ

ފުރުަޞތު   ބެލުމަށް  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ގޮތުގައި  ނަޭޞޙަތެއްގެ  ދެވުނު  އޭނާއަށް  ބުނުމަކީ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  އެއީ  އަދި    19އޮންނާނެކަމާއި، ނަމަވެސް  މާއްދާގެ  ވަނަ    21ވަނަ މާއްދާ 

ބެލެވޭނެ   ޙުއްޖަތެއްކަމަށް  ދެއްކިދާނެ  ބުނެ  ނަޭޞޙަތްތެރިވެވުނުކަމަށް  މުވައްޒަފަށް  މަްޤޞަދަށްޓަކައި 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނޫންކަން  ފެންޓަސީ    HC-A/67/2013ހަމައެއް  )ބޭކާރސް 

މަނިކު(  ޢަލީ  ޒިދުނާ  ވ.  ލިމިޓެޑް  އޮ  ޕްރައިވެޓް  އެނގެން  މައްސަލަ   ،ންނަކަމާއިަޤިޟއްޔާއިން 

އަނގަބަހުން  ގޮތުން  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު،   ،ނަޭޞޙަތްތެރިވިކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތުމުން

ނަންބަރު   ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ   19)ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. 

ފަހަރުމަތީން  8.6.6 އެކި  ސަބަބުން  ވުމުގެ  ދަށް  އަޚްލާުޤ  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  ކަމަށާއި،  އެޅިފައިވާ  ފިޔަވަޅު  ޖިންސީ  އިޞްލާޙި  މައްޗަށް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަ
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25 ގެ  17 ޞަފްޙާ      
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ވުމުގެ   ޖަވާބުދާރީ  އެކަމަށް  އަދި  ސާބިތުވެފައިވާކަމަށާއި،  ކުށެއް  ގޯނާކުރުމުގެ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި 

ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  މައްސަލައިގެ  ކަމަށް  ދީފައިވާނޭ  ފުރުަޞތު 

  ޅިފައިވަނީ ތަޙްީޤުޤ ރިޕޯޓެއްކަމާއި އެ ތަޙީުޤަޤށް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލައިގައި ހަމައެކަނި ހުށަހެ

ދެވުނު   ހުށަހެޅުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާނެއް  ފަރާތެއްގެ  ބަޔާންދިން 

ހުށަހަޅާ  މައްސަމުއްދަތުގައި  އަދި  މުވައްޒަފުގެ  ފައިނުވާކަމާއި،  ގޮތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ  ބެލުމަށްފަހު  ލަ 

ނިންމާފައިވާއިރު އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި،  ލުކުރުމަށް  ޑިޕާޓްމަންޓު ބަދަ

'އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން   ޑިޕާޓްމަންޓަކީ  ވަޒިފާއަދާކުރި  ނަޭޞޙަތްތަކުގައި  ދީފައިވާ  މުވައްޒަފަށް 

އޮންނަކަމާއި، އެނގެން  ކަން  މާ  2021އެއީ    ޑިޕާޓްމަންޓް'  އަހަރުގެ  ދިފައިވާ  ރިޗް  ވަނަ  މަހުގައި 

ވަޒިފާއަދާކުރީ   ޗިޓްގައިވެސް  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  އަދި  ނަޭޞޙަތެއްކަމާއި، 

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތުމުން  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމަށް  ގައި  ޑިޕާޓްމަންޓް'  'އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން 

ބަލައި   މައްސަލައެއް  ގޯނާކުރުމުގެ  ފުރައްސާރަކުރުމާ  ޖިންސި  އެޅިފައިވާކަން ފަރާތާމެދު  ފިޔަވަޅެއް 

ބަޔާންނުކޮށް ހަމައެކަނި ބުގައިވެސް އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާކަން  އެނގެން ނެތްކަމާއި، އަދި ޖަވާ 

ފުރުަޞތު   ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  މައްސަލައެއްގައި  ފުރައްސާރައިގެ  ޖިންސި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހު މައްސަލަ  ބުނެފައިވުމަކީ  ކަމަށް  ދަށްވުމުގެ  ދިފައިވާ  އަޚްލާުޤ  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތާމެދު  ށަހެޅި 

ބުނުން   ބުނާ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ކަމަށް  އެޅިފައިވާ  ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ  ސަބަބުން 

 ސާބިތުވާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ބުރަނުވެވެއެވެ. 

ަކްނަކަމ 8.6.7 ެއްނމަެހިއ  ަފާރަތިއްސވެފަާހަގުކިރ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ެދވަިފްށ ާށިއ،  ަނޭޞޙަތަްތުކަގއި    ިއާވ 

ުކޑަބުޮޑިމަނާށިއ،   ަޢމުަލެގ  ރާިޢޔްަތޮކށް،  ުތިބ ާސފަާހަގޮކށަްފިއާވ  ިލެޔިކުޔނަްތަކށް  ހުށެަހުޅނު  ުކުރަމށް 

ަޢމަަލީކ   ަނނަްބުރ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ މި  ާޤޫނނު( ެގ    2/ 2008ާޤޫނނު    19)ަވޒާީފއާބޭެހ 

ާމއާްދަގިއވާފަަދިއްނ   އަެކީށަވަނ  ިކަބިއްނ  އަެފާރަތްށ  އާޭނެގ  ައަޅިއެގްނ  ިފަޔަވެޅްއ  ިއޞާްލީޙ  ެގްނވާ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަ
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25 ގެ  18 ޞަފްޙާ      
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ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ    22ިއޞާްލުޙުކެރޭވނެފަަދ ަކެމްއ ަކަމްށ ަޤބުޫލުކެރޭވީތ، ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނެގ  

 ަދުށްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ެއަކީށގްެނާވ ަސަބެބއް ޮއތަްކަމްށ ނެުދެކެމެވ. 

ާޤޫނނު  ިއްސ 8.7 ަވިކކޮށްފިައަވީނ  ަވޒާީފިއން  ަފާރތް  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ރާިޢަޔްތކޮށް  ަކްނަކަމށް  ެވަބާޔްނުކެރުވނު 

ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ ދުަށްނ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރްތ    22)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ަންނަބުރ  

ޮއެވެގ ސަަބެބއް  ެއަކީށެގްނާވ  ަވިކުކެރވާިދނެފަަދ  ަފާރތް  ަވޒާީފިއްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުބަރުނެވޭވީތ،  ްނކަަމްށ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަމއުޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ާޤިއްމޮކށަްފިއުނާވަކަމށް    (Substantive Fairness)ަވޒާީފިއްނ 

 ުބަރެވެވެއެވ.  

ޢަދުލުވެރިކަން   .9 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން    (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 

ޢަދުލުވެރިކަން އިޖުރާޢީ  ބަލަން    (procedural fairness)  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވެތޯ 

ނަންބަރު  ނުޖެހޭނެ ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަޤިޟއްޔާގައި    HC-A/209/2010ކަމުގައި 

ޢަދުލުވެރިކަން   ،ކަނޑައަޅަފައިވީނަމަވެސް އިޖުރާޢީ  ވާޞިލުވުމުގައި  ނިންމުމަށް  ޢަދުލުވެރި  އަދި  އިންޞާފުވެރި 

 ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާާޞކޮށްނަމަވެސް ނަޒަރުކުރުން މުހިންމުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ނަންބަރު  އެގޮތުން   9.1 ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  މުވައްޒަފަކު   21)ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ވަކިކުރާއިރު  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި  (procedural fairness)ވަޒީފާއިން 

އިޖުރާއަތުތައް  އަންނަނިވި  ކުޑަމިނުން  އެންމެ  ކުރިން،  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ބެލެވޭނީ، 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަޤިޟއްޔާއަށް    HC-A/134/2011ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަކަން 

 ރިޢާޔަތްކުރުމުން އެނގޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ވަޒީފާދޭފަރާތަށް  .1

އެމުވައްޒަފަކަށް  ފެންނަ ސަބަބުތައް )އޭރަކު ދެވެން ހުންނަ ހުރިހާ ތަފުޞީލަކާއެކު( ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  

 ؛އެކަންކަމާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުން ،އަންގައި



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަ
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25 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
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އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ   .2

 ؛ޒަފަކަށް އެންގުންކަންތައްތަކަކީ ނުވަތަ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެމުވައް

 ، އެކަނޑައެޅި މުއްދަތަކާއި  ،އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެމުވައްޒަފަކަށް ދެވޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި .3

އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ފުރުަޞތު   ،ނުކޮށްފިނަމަ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ރަނގަޅު

 ؛އޮތްކަން އެމުވައްޒަފަކަށް އެނގުން

ކަންތައްތައް .4 އެންގުނު  އެމުވައްޒަފަކަށް  ވަޒީފާދޭފަރާތުން  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް   ،އެމުވައްޒަފަކު 

ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އިތުރު   ،ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ކަމާމެދު  އެ 

 ؛ފުރުަޞތެއް އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުން

 ؛ށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެމުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމުންއެމުވައްޒަފަކު ދޭ ޖަވާބަކަ .5

ސަބަބުތަކާއެކު  .6 ވަކިކުރި  ވަކިކޮށްފައިވާކަން،  އެމުވައްޒަފަކު  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  އެމުވައްޒަފަކު 

 އަދި ؛ އެމުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން

މުވައްޒަފަކަށް   .7 އެ  އެ  އަދި  އެދިއްޖެނަމަ،  އެމުވައްޒަފަކު  ފުރުސަތުތަކުގައި،  ދެވޭ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

 މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަކަށް ދެވިފައިވުން.

ޭވޯތ ަވަޒްނުކުރަމްށ މި  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއ 9.2

ަނޒުަރުކާރިއުރ ާވޤާިޢަތަކްށ  މުވައްޒަފުގެ    ، ަމްއސަަލިއެގ  އެ  މުވައްޒަފަށް  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހެޅިފައިވާ 

ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުނު  ފުރުަޞތެއްދެވިފައިވާކަން  އެއްވެސް  އިްޞލާޙުކުރުމަށް  އަޚުލާުޤ  ކުން ތަމަސައްކަތުގެ 

ޒަފަށް އެއްދުވަހެއްގައި ތަފާތު ދެ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ނަޭޞޙަތްތެރިވެފައިވާއިރު،  އެނގެން ނެތުމުންނާއި، މުވައް

އެއިން އެއްވެސް ނަޭޞޙަތެއްގައި އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވުމުން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަން ނުވަތަ 

ތްތެރިވީފަހުން އެފަރާތުގެ ކިބައިން މުވައްޒަފަށް ނަޭޞޙަނާއި،  ނޫންކަން ބަޔާންކޮށް އިންޒާރެއްދެވިފައި ނެތުމުން



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަ
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25 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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ނެތަތީ، އެނގެން  ތަކުރާރުކޮށްފައިވާކަން  ޢަމަލެއް  ނުވަތަ  ކަމެއް  ެއްނމަެހިއ    އެފަދަ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރވުުނ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ިއުޖާރއީ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ  ަވޒާީފއްިނ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ރާިޢަޔްތކްޮށ،  ަކްނަކަމށް 

(Procedural Fairness)   .ާޤިއުމުނޮކްށަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު .10 ނުކުތާތަކަށް  ހުށަ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހެޅި 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން    (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 

ާޤއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    (procedural fairness)އަދި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު ފަރާ

ޑިސްމިސަލް    އަންފެއަރ  ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  އާ 

(unfair dismissal) ަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅ 

ކޮމި .11 މައްސަލަ  އެ  ތުހުމަތުކުރެވިގެން  ފުރައްސާރައިގެ  ޖިންސީ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި    18ޓީން  މައްސަލަ 

ކުރި  2021އޭޕްރީލް   ބެލުމުގެ  ލިބެމުންދާކަމުގެ  ގައި  ގޯނާ  ޖިންސީ  އޭނާއަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ން 

މައްސަލަ    2021އެޕްރީލް    14ަޝކުވާތަކެއް   ހުށަހެޅިކަން  ކެބިންއަށްވަދެ  މުަޤއްރަރުގެ  ކޮމިޓީގެ  ޑިސިޕްލިނަރީ 

 15 އެ މައްސަލަ  ( އިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި 2021މޭ    11)  'ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް' ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި  

 ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅަފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،   2021އޭޕްރީލް 

ވަނަ    07( ގެ  ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު)   2014/16ަޤނޫނު ނަންބަރު   11.1

  ؛މާއްދާގައި

ޖިންސީ  "  މާޙައުލަކީ  ވަޒީފާގެ  އެފަދަ  )ހ(  ރައްކަތެރިވެގެންވާ،  ޢަމަލުތަކުން  ގޯނާކުރުމުގެ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި 

ހެދުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ   ކަންކަމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްތަކަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުނުކުރާ މާޙައުލަކަށް 

 ގެ ޒިންމާއެކެވެ. ތު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަ
 VTR/2021/127މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޢަލީ ނާޞިރު 

                                            

25 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
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ޙައުލުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާ ކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް  )ށ( މަސައްކަތުގެ މާ 

ހިންގުނު   އެމީހަކާމެދު  ޢަމަލެއް  އެ  ގެނެވިއްޖެނަމަ  ކަމެއް  އެފަދަ  ސަމާލުކަމަށް  އެފަރާތުގެ  ނުވަތަ  އެނގިއްޖެނަމަ 

 އްޓުވުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. ފަރާތަށް އިތުރު ގެއްލުމެއް ލިބުނަ ނުދީ އެފަދަ ކަންކަން ހު 

އި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިނގާކަން އެނގިހުރެ އެފަދަ ޢަމަލު  )ނ( ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާ

ޖިން ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ނުވާނަމަ،  އަޅާފައި  ފިޔަވަޅު  އެކަށީގެންވާ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ސީ  ހުއްޓުވުމަށް 

ޒިންމާ   ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ގެއްލުމަށް  ލިބޭ  ފަރާތަށް  ކުރަންޖެހު  ތަޙައްމަލު  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި 

 " އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ. 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ަޝކުވާއަކީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮންނާތީ،  ބަޔާންކޮށްފައި  މިޢިބާރާތުން 

މަތި އިސްނެގުމުގެ  މައްސަލަ އަމިއްލަ  ޚާއްަޞކޮށް  އަދި  ކަމާއި،  ދެކޭ  މައްސަލައެއްކަމަށް  ބަލަންޖެހޭ  ންވެސް 

އަނިޔާވެފައިވާކަ ގުނަވަނަށް  ޖިންސީ  ފަރާތުގެ  ބަޔާންކޮށްހުށަހެޅި  ކުރެވިފައިވާ   ން  ރަޖިސްޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ހުށަހަ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުން  ދީފައިވާ  މަސައްކަތްތެރިޔަކު  ހުށަހެޅި    ޅާފައިވާތީ،ސިއްޙީ  މައްސަލަ 

ބަލާއިރު   ސަބަބަށް  ސީދާ  ވަކިކުރެވުނު  ތެރެއިން ފަރާތް  މައްސަލައިގެ  މި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މިއީ 

މައްސަލައެއްކަމުގައި ނުވިޔަސްވެސް   ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  ގޮތުން  އި  ަޝކުވާއަކީ  އެގޮތެއް  ރައްދުވި  ދާރީ  މައްސަލަ 

 ރެވެންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ތަޙްީޤުޤކު ފަރާތުން 

 2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު   .12

ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ،   އާ  ާޤނޫނު(  އެފަރާތް  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްއަދާކު ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ    ،ރަމުންދިޔަ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން 

ާޤނޫނު    ،ރުޖޫޢަކުރާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދެވިދާނެތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު

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

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙައްލުތަކަށާއި  ާޤނޫނީ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން 

2016/HC-A/555  ި؛ަޤިޟއްޔާގައ 
 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަ
 VTR/2021/127މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޢަލީ ނާޞިރު 

                                            

25 ގެ  22 ޞަފްޙާ      
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  ... އަލުން  "  ވަޒީފާގައި  ހުރި  ވަކިކުރިއިރު  އެމުވައްޒަފަކު  ބަލަންވާނީ  ފުރަތަމަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  އަމުރެއްނެރުމުގައި 

 ... " ، ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އެވަޒީފާއާގުޅޭ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާއާ އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި

ކަނޑަ 12.1 ޢިބާރާތުން  އެނގެންއޮތަތީއާއިމި  ވަކިކުރުމުގައި    ،ޅާފައިވާކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޢަދުލުވެރިކަން   ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)މައުޫޟޢީ  އިޖުރާއީ   procedural)އަދި 

fairness)  ީއެންމެ  ، ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތ މައްސަލައިގައި  ނަންބަރު  މި  ާޤނޫނު   2008/2ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ 

ާޤނޫނު( ގެ   ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(  މާއްދާގެ  ފަރާތް   1ވަނަ  ހުށަހެޅި  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ 

އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި  

 އިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށްކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާ

 ؛ވަނަ ނަންބަރުގައި 15ަޤިޟއްޔާގެ   HC-A/111/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  12.2

ނުން ލާޒިމް ނޫން  މުއްދަތަށް ބަދަލު ދި 'މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު ހިނގާ މުޅި 

ކޮންޓްރެކްޓާ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ކުޑަކުރުމުގެ  ގެއްލުން  ލިބޭ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް   ކަމަށާއި،  ވެސް  ފަރާތުގެ  އަނެއް  ފަރާތްނޫން  ޚިލާފުވި 

ބަދަލު  ދެވޭ  މުވައްޒަފަށް  އިންޞާފު  ކަމަށާއި،  ކުރުމަކީ  އަމުރު  ގޮތަށް  ލިބޭ  ކަމެއް  މުއްސަދި  ބޭއިންޞާފު  ގޮތެއް  ކަނޑައެޅުމުގައި  ވެރި 

ނުވަތަ  ނަމަ  އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއެއް  ތަނެއްގައި  އެހެން  ކަނޑައެޅުމުގައި  އިނާޔަތް  މުސާރައާއި  ގޮތަކަށް   ނޫންކަމަށާއި،  އެނޫން 

ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމަށް  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ  އެކަމަށް  ހޯދާފައިވާނަމަ    SC-A/36/2019ނަންބަރު   އާމްދަނީއެއް 

އިސްތިއުނާފު  ޤަޟިއްޔާގައި  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ނުކުތާއަށް  ބަލައި،   ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ގޮތަށް  ކަންހިގާފައިވާ  މައްސަލައިގައި،  ކުރެވިފައިވާ 

ނިޝާނާ  ޢާއިޝަތު  އުނިކުރެވޭނީ،  ދުވަ  ހަމައެކަނި  ދިން  ވަޒީފާ  އަބުރާ  އޭނާއަށް  ފެށިގެން،  ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ހަމައަށް  ވަޒީފާއިން  ހާއި 

ނިޝާނާއަށް  ކޯޕަރޭޝަންއަށް  ޢާއިޝަތު  ފެނަކަ  ލިބިފައިވާކަން  އާމްދަނީއެއް  ގޮތަކަށް  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  އަދާކޮށްގެން   ވަޒީފާއެއް 

 ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރެއް އެކަންޏެވެ.' 

ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   12.3 ޢިބާރާތުން  ފެށިގެން   މިމި  ހިސާބުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  މައްސަލައިގައި 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަން  މުސާރައެއް  އަދާކޮށް  ވަޒީފާއެއް  އެއްވެސް  ވެސް  މިއަދާހަމައަށް 

ން ވަކިކުރި ދުވަހުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއި 
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ވަޒީފާގައި   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމައަށް،  ދުވަހާ  ރުޖޫޢަކުރެވޭ  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ފެށިގެން، 

 ހުރިނަމަ، ލިބޭނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، 

ނަގައިދެވޭއި ނަމަވެސް   ފައިސާ  އިރު  ރު،  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

)ސައްވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސް    24،305.84/ -އެފަރާތަށް ނޯޓިސް މުއްދަތަށްވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ  

މަންޓުން ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތަރު ލާރި( ޖަމާކޮށްފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭންކް ސްޓޭޓް

މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފައިސާއަކީ  ޖެހޭ  ބާކީ  އުނިކުރުމަށްފަހު  ފައިސާ  އެ  އޮތަތީ،  އެނގެން 

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ބެލި    ދެންފަހެ، މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބެލިއިރު،   ރިޢާޔަތްކޮށް  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކި  ދެފަރާތުން  ނާިޞރު  މަޖިލީހުގައި  ފެށިގެން   2014މޭ    11ޢަލީ  އިން 

ސުޕަވައި އެސިސްޓެންޓް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕޯޓްސް  )ގްރޭޑް  މޯލްޑިވްސް  ވަޒ1ީޒަރ  ގެ  ދަނިކޮށް(  އަދާކުރަމުން  ާޤނޫނު  ، ފާ 

ވަނަ މާއްދާ އަދި އެ    23ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި އެ ާޤނޫނުގެ    22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު  

މާއްދާ   19ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއިން    2021މޭ    19ޚިލާފަށް    އާއިވަނަ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ނާިޞރު  ޢަލީ  ގައި 

ވަނަ ނަންބަރަށް   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ށްފައިވާތީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަކިކޮ

ރިޢާޔަތްކޮށް ޢަލީ ނާިޞރު އަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުބެލުމަށާއި، ޢަލީ ނާިޞރު  

ފެށިގެން ވަ ޢިނާޔަތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން  ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި  ޒީފާ އަލުން ހަމަޖެހޭ ތާރީޚާއި ހަމައަށް 

ފެށިގެން   ދުވަހުން  ނިމޭ  ނަގައިދިނުމަށް    15މައްސަލަ  ތެރޭގައި  ނާިޞރު  ދުވަހުގެ  ޢަލީ  އެދި  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް 

ގޮތަށް   ރައްދުވާ  ލިމިޓެޑަށް  ޕޯޓްސް  ޓްރަ   2021މޭ    31މޯލްޑިވްސް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެގައި  މި    ޅި އިބިއުނަލަށް 

 މައްސަލައިގައި، 

އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު  ޢަލީ ނާިޞރާމެދު  މަސައްކަތުގެ އަޚުލާުޤ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އެކި ފަހަރު މަތިން  ޢަލީ ނާިޞރުގެ  

ބޭރުގައި   އޮފީހުން  ތެރޭގައާއި  އޮފީސް  ތެރޭގައި  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އިސްލާޙީ  އަޅާފައިވާ  އެގޮތުން  އެޅިފައިވާކަމަށާއި، 

ނަޭޞޙަތްދެވިފައިވާކަމަށާއި،   އަޑުގަދަކުރުމުގެ ސަބަބުން  އަޅުވައި  އިލްޒާމްތައް  އެކި  ތަފާތު  ގުޅޭގޮތުން  މުވައްޒަފުންނާއި 

ގަޑީގައި  އޮފީހުގެ ރިސެ ޑިއުޓީ  އިންނާތީ'ޕްަޝން އޭރިއާގައި    ޢަލީ ނާިޞރާމެދު ނަޭޞޙަތްދެވިފައިވާކަމަށާއި،    'ނިދާފައި 

ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  މައްސަލައެއް  ފުރައްސާރައިގެ  ޖިންސީ  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

މުވައްޒަފުންތަކަށް ޢަލީ ނާިޞރު  ހެޅި އެ މައްސަލަ ތަހުީޤުޤކޮށް  ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަ

ގުޅިގެން   މައްސަލައާ  މި  ސާބިތުވެފައިވާކަމަށާއި،  ކޮށްފައިވާކަން  ފުރައްސާރަ  ނާިޞރަށް  ޖިންސީ  ޖަވާބުދާރީވާން  ޢަލީ 

އެހެންކަމުން   ދެވިފައިވާކަމަށާއި،  ނާިޞރު  ފުރުަޞތު  ާޤނޫ ޢަލީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ނަންބަރު  ވަޒީފާއިން    2008/2ނު 

ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އާ  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ޖަވާބުދާރީވީނަމަވެސް، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް ބަޔާންކޮށް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަ
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ނާިޞރު   މުވައްޒަފަކު ޢަލީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައުޟޫޢީ  ވަޒީފާއިން  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   

ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ    (procedural fairness)އަދި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ

 އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި،  ޢަލީ ނާިޞރު  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 1

ޢަލީ ލިބުމުގެ ފުރުަޞތު ނަފީކުރުމުގެ މަްޤޞަދުގައި،    (unjust enrichment)ނުޙައްުޤ މަންފާއެއް  ޢަލީ ނާިޞރަށް  

ގޮތުގައި ދީފައިވާ  ނާިޞރަށް   އަށްޑިހަ )ސައްވީސްހާސް    24،305.84/-ނޯޓިސް ފައިސާގެ  ތިންސަތޭކަ ފަސް ރުފިޔާ 

އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރެވޭ  އަށް  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާޢަލީ ނާިޞރު  އުނިކުރުމަށްފަހު،    ލާރި(  ހަތަރު

ދިނުމަށް ޢަލީ ނާިޞރަށް  ޙައްުޤވާނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް    ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަޢަލީ ނާިޞރު  ތާރީޚާ ހަމައަށް  

 ކަނޑައަޅައި، 

( އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދުނޫން( 2021ނޮވެންބަރު    16އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންތައްތައް މިއަދު، )

 03ދުވަހުގެތެރޭގައި ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު، އެކަންތައްތައް ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(    ތިރީސް()  30

ރައްދުވި   މައްސަލަ  މި  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދުވަހުގެތެރޭ  ޕޯޓްސް )ތިނެއް(  މޯލްޑިވްސް 

 މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި ލިމިޓެޑްގެ 

 1443 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11

 2021 ނޮވެންބަރު 16

  މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ

 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ                                                          

 މެންބަރުހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެ


