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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/14 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލް  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ޖަނަވަރީ  26 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021އޮކްޓޫބަރު  14 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ޙުސައިން ފަީޟލު، ގަހާދަށުގެ / ހދ. ވައިކަރަދޫ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A092184)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0174/2016ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓް )ކުންފުނި

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ޙުސައިން ފަީޟލު )ގަހާދަށުގެ / ހދ. ވައިކަރަދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: މި މައްސަލައަކީ،  

A092184  ުއިން ފެށިގެން ޕާޓް ޓައިމް އުޫޞލުން މައްސަލަ ރައްދުވި ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް   2016( އޮގަސްޓ

ޙުސައިން ފަީޟލަށް ސައިޓު އިންޖިނިއަރެއްގެ ދާއިމީ  ވަނަ އަހަރު    2017ލިމިޓެޑުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  

ބަޔާނެއް  ދިނުމަށްފަހު،ވަޒީފާ   ވަޒީފާ  އަދި  އެއްބަސްވުމެއް  ފަޟީލު ނެތި    ވަޒީފާގެ  ސިވިލް  ން  ފަރާތުގެ  ޙުސައިން 

އަރކިޓެކްޗަރަލް   މަސައްކަތާއި،  ސަރވޭޔަރެއްގެ  ކުއަންޓިޓީ  މަސައްކަތާއި،  ކޮންސަލްޓަންސީއާއި އިންޖިނިއަރެއްގެ 

ސަ އާއި،  ޑިޒައިނިންގ  އިންޓީރިއަރ  ކޮންސަލްޓަންސީއާއި،  މަސައްކަތާއި،  ރ އިންޖިނިއަރިންގ  އިންޖިނިއަރެއްގެ  ވިސް 
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މަސައްކަތް   މެނޭޖަރެއްގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  އަދި  ސުޕަވައިޒަރ،  ސައިޓް  ސުޕަވައިޒަރ،  މަސައްކަތާއި،  ޑްރާފްޓްސްމަން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ާޤނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަންކަން ކުރުމަށް    ށްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަޑެލް ގްރޭންޑް    ފައިވާތީ،ކުރުވާ

ބާރުއެޅިނަމަވެސް ކުރިއެރުމެއް    ފަރާތުން  ފަީޟލު  ލިބިފައިނުވާތީ،  އެކަންކަމަށް  ދިޔުމަށް  ޙުސައިން  ދޫކޮށް  ވަޒީފާ 

ސެޕްޓެންބަރު    01ގެ މަާޤމު  ޙުސައިން ފަޟީލު ގައި    2019ސެޕްޓެންބަރު    15ހުށަހެޅުމުން އެފުރުަޞތު ދިނުމެއްނެތި،  

އިސްވެދެންނެވުނު    އެފަރާތަށް އެންގިނަމަވެސްއިން ފެށިގެން 'ޕާޓް ޓައިމް' ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށް    2019

އެހެނިހެން  ން  ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާ ބަޔާން ދީފައިނުވާތީއާއި،ވަޒީފާގެ    ޕާޓް ޓައިމް

ލިބެންވާ  ގޮތުން  ާޤނޫނީ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ކުރުމަށާއި،  އެއްގޮތަށް  ާޤނޫނާ  އިންސާފުވެރިކަމާއެކު  ކަންކަންވެސް 

ލިބިދުނުމަށް ފަރާތުން  ހައްުޤތައް  ހުށަހެޅި  އިޖާބައެއް    މައްސަލަ  އެދެވިގެންވާ  އެކަންކަމަށް  ޑެލް  އެދިފައިވީނަމަވެސް، 

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވިކަމުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު    2019އޮކްޓޫބަރު    26  ،ދީފައިނުވާތީޓް ލިމިޓެޑުން  ގްރޭންޑް ޕްރައިވެ

  26)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަޒީފާއިން އަމިއްލައަށް ވަކިވި ވަކިވުމަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ޙުސައިން ފަީޟލު  

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ޙުސައިން ފަީޟލު   ލިމިޓެޑުން  ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  

ސަބަބުން   މިކަމުގެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ގޮތުގައި  ވަކިކުރުމެއްގެ  ވަކިކުރި  ފަީޟލަށް  ވަޒީފާއިން  ލިބުނު ޙުސައިން 

ލިބެމުންއައި   މައްޗަށް  މަހެއްގެ  ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ރ. 20،000/-ގެއްލުމުގެ 

ޖެހޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު   ށް މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރުމާ ހަމައަމި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން  )ވިހިހާސް ރުފިޔާ( ގެ މަގުން  

ލި ޕްރައިވެޓް  ގްރޭންޑް  ފަޟީލަށް  ކިބައިން  މިޓެޑުގެ  ޑެލް  ޕްރައިވެޓް ޙުސައިން  ގްރޭންޑް  ޑެލް  އެދި  ލިބިދިނުމަށް 

ގޮތަށް   ހުށަހެޅުމުން    ޙުސައިން ފަީޟލު  ގައި  2020ޖަނަވަރީ    26ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

  ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.
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 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ هللا ޢަބްދުއާމިނަތު 

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމުގައިވާ ޙުސައިން ފަީޟލު )ގަހާދަށުގެ / ހދ. ވައިކަރަދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން   .1

ކާޑު ނަންބަރު:   ގެ  A092184އަންގައިދޭ  ހުށަހެޅި ފަރާތް"  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  (  ގޮތުގައި 

ގައި   ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން  މައްސަލަ  ފަރާތް( 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ ޑެލް ގްރޭންޑް    ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން،

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި    (C-0174/2016 )ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވި   މައްސަލަ  މަާޤމުކަމަށާއި،  އިންޖިނިއަރުކަމުގެ  ސިވިލް  ގެ  ފަރާތް(  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް" 

ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވަނީ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  ކަމަށާއި،    2016އޮގަސްޓު  ފަރާތުގެ  ގައި 

މަހަކު   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  މަާޤމުގެ  ފަސްސަތޭކަ    ރ.1،500/-އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  )އެއްހާސް 

އާއި   ގޮތުގައިއެރުފިޔާ(  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  ލިބެމުންދިޔަކަމަށް    ރ.18،500/-  މަހަކު  މަާޤމުގެ  ރުފިޔާ(  )އަށާރަހާސް 

 ގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަ

ދެކޮޅަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ  ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   1.1

 ރ. 20،000/-ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި    2017  ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،

ރުފިޔާ(   އިންޖިނިއަރެއްގެ  )ވިހިހާސް  ސައިޓު  ކުންފުނީގައި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއެއްގައި  ދާއިމީ  އަށް 

ވަޒީފާޙަމަސައްކަތްކުރަން   އަދި  އެއްބަސްވުމެއް  ވަޒީފާގެ  ނެތި  ދިނުމެއް  އްބަޔާނެ  ވާލުކުރެވުނުނަމަވެސް، 

މަސައްކަތް ކުރުވަމުން ގެންދިޔުމާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ލައްވައި  
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ކޮބައިކަން  އެލަވަންސްތަކަކީ  މުސާރައާއި  އަސާސީ  ތެރެއިން  މުސާރައިގެ  ދެމުންއައި  ފަރާތަށް 

 މުންކަމަށާއި،  ސާފުނުވު 

ގޮތުގައި   1.2 މުވައްޒަފެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ މައްސަލަ  ދުވަސްވަރު  ހުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އެގޮތުން  ކުރުވާފައިވާކަމަށާއި،  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި 

ކިބައިންފަރާތު މަސައްކަތާއި  ގެ  އިންޖިނިއަރެއްގެ  މަސައްކަތާއި،  ސިވިލް  ސަރވޭޔަރެއްގެ  ކުއަންޓިޓީ   ،

ކޮންސަލްޓަންސީއާއި ޑިޒައިނިންގ    ،އަރކިޓެކްޗަރަލް  އިންޓީރިއަރ  ކޮންސަލްޓަންސީއާއި،  އިންޖިނިއަރިންގ 

ސަ ސައިޓް  ރ އާއި،  ސުޕަވައިޒަރ،  މަސައްކަތާއި،  ޑްރާފްޓްސްމަން  މަސައްކަތާއި،  އިންޖިނިއަރެއްގެ  ވިސް 

ޕްރޮޖެ އަދި  އެއްވެސް  ސުޕަވައިޒަރ،  މިއިން  ނަމަވެސް  ކުރުވިކަމަށާއި،  މަސައްކަތް  މެނޭޖަރެއްގެ  ކްޓް 

ލިޔެވި އެއްބަސްވުމެއްގައި  ވަޒީފާގެ  ކުރުވިއިރު  ހުށަހެޅި    ، މަސައްކަތެއް  މައްސަލަ  ސޮއިކުރެވިފައިނުވާކަމަށް 

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.

ފަރާ 1.3 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ބަޔާނެއް  މައްސަލަ  ވަޒީފާ  އެއްބަސްވުމަކާއި  ވަޒީފާގެ  ތަށް 

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ މާހައުލުގައި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެ މުސާރައައި ޢިނާޔަތްތައް 

މަސައްކަތާއި،  ދިނުމުގައި   އައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް  ޙަކުރަމުން  އަޅާބަލާއިރުވާލުކުރެވިފައިވާ  ، ރިޢާޔަތްކޮށް 

ފަރާތުން  ރައްދުވި  ދިޔަކަމަށާއި،   މައްސަލަ  ގެންގުޅެމުން  ތަފާރުކުރުންތައް  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އެކި 

ގޮތުގެމަތިން   ގަވާއިދުގައިވާ  ާޤނޫނާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި،  އިންޞާފުވެރިކޮށް  އެކަންތައް 

އެއްބަސްވުމަކާއި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަތިން  އެކިފަހަރު  ހުށަހެޅުމަށް  ބަޔާން  ވަޒީފާ   ،

 ދެންނެވިފައިވާނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މަތި 1.4 ގޮތުގެ  ާޤނޫނުގައިވާ  ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ކަންކަން މައްސަލަ  ން 

އެކަމަށް  ކުރުމަށް ވަޒީފާ    ޅިނަމަވެސް،ބާރުއެ  އެދި  ނުދިޔުމުންނާއި،  ލިބެމުން  ކުރިއެރުމެއް  އެކަންކަމަށް 

ދޫކޮށް ދިޔުމަށް  ވަޒީފާ  އެކި ފަހަރުމަތިން  ޖެހި،  މައްސަލަތައް  އެކިއެކި  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  އަދާކުރުމުގައި 
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ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  އެކަންކަން  ނުނަހުށަހެޅިމައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަވެސް، 

އޮތްތަ އި،ރަނގަޅުކުރާނެކަމަށާ ދޭނެކަމަށްބުނެ ނުކުރިއަށް  ކުރިއެރުން  މުސާރައިގެ  ވަޒީފާއާއި  ގައި 

ފަރާތުން    މައްސަލަ ރައްދުވިވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްދިނުމަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށައި، އަދި  

އެކިފަހަރު މަތިން އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެހެން ވަޒީފާއެއް  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޮންނަކަން  ހޯދުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި

ފަރާތުން   1.5 ރައްދުވި  މެދުވެރިކޮށް    2019ސެޕްޓެންބަރު    15މައްސަލަ  ވައިބަރ  މެސެޖުގައި،  ގައި  ފޮނުވި 

ވަޒީފާއަކަށް    01އެމަހުގެ   ޓައިމް'  'ޕާޓް  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަނަ 

ނުރުހުމުންނާއި ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިކަމަށް  އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  އެ  ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށް   ،

ވަކިކުރިކަ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަން    ން އެންގުމަކީ  ބެލެވޭތީ  ގޮތުގައި  އެންގުމެއްގެ  އެންގި 

ކުރިއެރުމެއް   އެކަމަށް  އެދުމުންވެސް  ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސާފުކޮށްދިނުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުމަށްވެ  ޓައިމްކޮށް  ޕާޓް  ވަޒީފާގެ  ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސް 

ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަ އެއްބަސްވުމެއް  އެއްބަސްވުމެއް  ވަޒީފާގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  ާޤނޫނުގައިވާ  އެހެންކަމުން  ށާއި، 

ފަރާތުން  ހުށަހަޅައިދިނުމަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަތިން  ކިބައިން އެކިފަހަރު  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު   ކަންތައްތައްވެސް  އެހެނިހެން  ވަޒީފާގެ  ކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި،  އެކަން  އެދުމުންވެސް 

ލިބެން ގޮތުން  ާޤނޫނީ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ކުރުމަށާއި،  އެއްގޮތަށް  ލިބިދިނުމަށް    ޖެހޭާޤނޫނާއި  ޙައްުޤތައް 

އެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން ލިބިފައިނުވާތީ، އެދިފައިވީނަމަވެސް، އެކަންކަމަށް އެދެވިގެންވާ އިޖާބަ

ޙައްލުކުރުމަށް ކުންފުނީގެ    ޓަކައިމިކަންކަން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެކިފަހަރުމަތިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ލިޔެކިޔު ދެކެވި،  ވާހަކަ  ޑިރެކްޓަރާ  ވަކީ  ން މެނޭޖިންގ  ާޤނޫނީ  އަދި  ލެއް  ބަދަލުކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި، 

ގެ  މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ހުށަހެޅުނުކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ޖަވާބެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު 

ރައްދުވި    2019އޮކްޓޫބަރު    26ނުލިބުމުން،    ކިބައިން މައްސަލަ  ނޯޓިސް  ވަކިވިކަމުގެ  ވަޒީފާއިން  ގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.  ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަރުވާފައިވާނެކަމަށް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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އެދިފައިވަނީ،  މައްސަލަ   .2 ފަރާތުން  ވަކިވުމަކީ  ހުށަހެޅި  ވަކިވި  އަމިއްލައަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު   ގެ    2/ 2008ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ރައްދުވި    26)ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މައްސަލަ ގޮތުގައި  ފަރާތުން  ވަކިކުރުމެއްގެ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   

ގޮތު ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  މިކަމުގެ  ގައި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

ރ. )ވިހިހާސް ރުފިޔާ( ގެ މަގުން 20،000/-  މުސާރައާއި ޢިނަޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުންއައި

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން މައްސަލަ    ހަމައަށް ޖެހޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު  އިގެ ޙުކުމްކުރާ ދުވަހާއިމި މައްސަލަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހެޅި ފަރާތަށް ލިބިދިނުމަށްކަން ށަހު

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

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

ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ    ކާރުކުރާކަމަށާއި،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މި ދަޢުވާއަށް އިން އެގޮތުން މައްސަލަ 

ބޭނުން ނުވެގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން އަމިއްލައަށް ވަކިވި    ހުންނަންރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި  

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ    7.5މުގެ  ފަރާތެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯ

ކަންކަމަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒިފާއިން ވަކިވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް 

ގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ    3މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން އެދިފައިވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ޑޮކިއުމެންޓް  

ހުހުށަހެ ހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ  ށަޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޑޮކިއުމެންޓްތަކުންވެސް މައްސަލަ 

މުވައްޒަފަކާ   އެހެން  މަސައްކަތް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިޔަކަމާއި،    ވާލުކުރިކަން ޙަދޫކޮށް 

ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް  މިކަންކަން  އޮންނަކަމަށާއި،  އެނގެން 

ޖަވާބުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވިނަމަވެސް، އޭރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ    ގެފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލު 

ޓަ ޕާޓް  ނިމެންދެން  މަސައްކަތް  ކޮށްދިނުމަށްޕްރޮޖެކްޓެއްގެ  މަސައްކަތް  ފަރާތުން   އިމްކޮށް  ރައްދުވި    މައްސަލަ 

 ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.  ނައެދިފައިވާކަން އެ އީމެއިލަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮން



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ފަރާތް   3.1 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނި  އިތުރަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ބަދަލަކީ   ފައިވާއެދި މައްސަލަ 

ވަޒީފާ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބަކީ  ނޫންކަމަށާއި،  ބަދަލެއް  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ދޫކޮށްދިޔަ ފަރާތެއްކަމުގައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށް ދިޔަ 

 ށްވެސް އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަކަމަށެވެ.ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަ 

އެދިފައިވަނީ، .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ނެތްކަމަށް   މައްސަލަ  ތަނެއް  ދޭންޖެހޭ  ބަދަލު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ    ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން  މަށްކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ނޫންކަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހެޅުމަށް ދެފަރާތަށް ދެވުނު ފުރުަޞތުގައި،   .5

ހެއްކެ މިލަދޫ  ޝަފަހީ  ނ.   / އަތަމާގެ  އަޙްމަދު،  ރިފާ  އާމިނަތު  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  ރައްޔިތެއްކަން އް  )ދިވެހި 

ގޮތުގައި ހުށަހެޅި    ހެކިންގެމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ަޝފަހީ  ( އާއި،  A407536އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ދި އަ(  A132967)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ފިނިހިޔާގެ / ނ. ފޮއްދޫ  އާމިރު،هللا ޢަބްދު

 14(  A107143)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  އާދަމް ާޝފިޢު، މޫންލައިޓްވިޔޫ / ބ. ގޮއިދޫ  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާިޟރުކޮށް ހެކިބަސް ނެގިފައިވާނެއެވެ.  ގައި  2021މާރިޗު 

އެޗް.އާރު އެންޑް އެގްޒެގެޓިވްގެ މަާޤމު  ވަނަ އަހަރު    2019އި  ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައެގޮތުން   5.1

އަޙްމަދު  އަދާކުރަމުންދިޔަ   ރިފާ  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  އާމިނަތު  ބުނެފައިވަނީ    ދެމުން ހެކިބަސް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކުންފުނީގައި އިންޖިނިއަރެއްގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުން  

ދަށުންކަން   ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ  ދިޔައީ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  ދިޔަ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މެނޭޖިންގ    ހެކިވެރިޔާ  ގައި  2019ސެޕްޓެންބަރު    21އެނގިފައިނެތްކަމަށާއި،  

ޑިރެކްޓަރަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ޕާޓް ޓައިމް އެގްރީމެންޓް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ލަ  ޚިއްާޞކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއި، އިސްވެދެންނެވުނު އެގްރީމެންޓް ޚިއްާޞނުކޮށް 'ހޯލްޑް' ކޮށްފައިވަނީ މައްސަ 
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ބުނެގެންކަމަށާއި،   ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  ފަރާތުގެ  ޕާޓް  ރައްދުވި  އެހުމުން  ވަޒީފާއާގުޅޭގޮތުން  ޓައިމް  ޕާޓް 

ކޮބައިތޯ   އެއްބަސްވުން  ފަރާތްޓައިމް  ހުށަހެޅި  ކުރެން  މައްސަލަ  އެޕްރީލް    ހެކިވެރިޔާ  އަހާފައިވާކަމަށާއި، 

ހުރި ވަޒީފާގެ ބާވަތް ނޭނގޭކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ  އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    2019

ކަމަށާއި،  އުޫޞލުން  ޢަމަލުކުރާ  މެދު  މުވައްޒަފަކާ  ދާއިމީ  ދިޔައީ  ޢަމަލުކުރަމުން  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަ މީހެއް ނޫންކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާއަށް އެނގިފައިވާގޮތުން 

 ށެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަ

އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް  އާމިނަތު ރިފާ އަޙްމަދު ހެކިވެރިޔާ  5.1.1

 ނުވާކަމަށާއި، ލިމިޓެޑުގެ އެޑްމިން އެއްވެސް ސްޓާފަކަށް މަސައްކަތްކުރަން ވަކި ވަުޤތެއް ކަނޑައެޅިފައި

ރޭގަނޑުވެސް   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގިފައިވާގޮތުން  ހެކިވެރިޔާއަށް  އެގޮތުން 

ބައެއް ، މަސައްކަތްކުރާކަމަށާއި ބަލާއިރު  އެޓެންޑެންސަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް 

އަންނަ   އަވަހަށް  ދުވަހާއި  އަންނަ  ލަހުން  ކަމަށާއި،  ގަޑިޖެހޭ  ދުވަހު  ދާ    ދުވަހާއިދުވަސް  ލަހުން 

 ދުވަސްވެސް އުޅޭނެކަމަށާއި އަދި ވަޒީފާއަށް ހާިޟރުނުވާ ބައެއް ދުވަސްވެސް އުޅޭނެކަމަށެވެ. 

ކަނޑައެޅިފައިނެތްނަމަވެސް 5.1.2 ގަޑިއެއް  ވަކި  އަދާކުރުމަށް  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުން  ކޮންމެ  ،  އެގޮތުން 

ހެނދުނު   މެނޭޖިންގ  ގައި    8:30ނުވަތަ    8:00ދުވަހެއްގެވެސް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ހާިޟރުނުވާކަމަށްވާނަމަ  ޑިރެކްޓަރ   މީޓިންގއަށް  އިސްވެދެންނެވުނު  ބާއްވާކަމަށާއި،  މީޓިންގއެއް 

ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލާކަމަށްވެސް  ގަޑިޖެހުނުކަމުގައި  ހާޟިރުނުވާނަމަ  ގަޑިއަށް  ނުވަތަ 

 އާމިނަތު ރިފާ އަޙްމަދު ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ރުވި ގައި ހާިޟހެއްކެއްގެ ގޮތު

އޮޕަރޭަޝންސް   5.2 ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި  ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި 

ލަ ހުށަހެޅި  އާމިރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހެކިބަސް ދެމުން ބުނެފައިވަނީ މައްސަهللا މެނެޖަރ ޢަބްދު

ޙައިިޞއްޔަތުންކަމަށާއި، އިންޖިނިއަރެއްގެ  ސިވިލް  ކުރަމުންދިޔައީ  މަސައްކަތް  ހުށަހެޅި    ފަރާތް  މައްސަލަ 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  ހެކިވެރިޔާ    ފަރާތަށް އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނޭނގި ނުހުންނާނެކަމަށާއި،

އް ފަހަރު ފޯނުން ހަބަރުނުވާ މައްސަލަ ދިމާވާކަމަށާއި، މައްސަލަ  މުޢާމަލާތްކުރަންޖެހޭކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބައެ

ނައިސް  ވަޒީފާއަށް  ދުވަސްދުވަހު  ބައެއް  ފަރާތް  ހުރިހާ    ހުށަހެޅި  އެގޮތުން  ދާކަމަށާއި،  ހަބަރެއްނުވެ  އަދި 

ހެނދުނު   ދުވަހެއްގެ  ކޮންމެ  ބައްދަލުވުމެއް  ހާޟިރުވާންޖެހޭ  ގައި    8:00މުވައްޒަފުންވެސް 

ގަޑިއަށް ތާވަލްކުރެ ބަރާބަރު  އޮފީހަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  ވިފައިވާކަމަށާއި، 

ޖަހާއިރު ޙާޟިރުވާކަމަށް   10ހާިޟރުނުވާކަމަށާއި، ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު މެންދުރުފަހު، ނުވަތަ ހެނދުނު  

 ބުނެފައިވެއެވެ.  

އިތުރަށް 5.2.1 އޮފީހަށް   އޭގެ  ހަބަރެއްނެތި  އެއްވެސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވަނީ  ހެކިވެރިޔާ 

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮސްފައިވާކަމަށާއި،  ދުވަސް  ދެތިން  ހާިޟރުނުވެ  ސައިޓަށް  ނުވަތަ 

ޔާއަށް ވެރިހަބަރެއް ނުވެގެން އެފަރާތަށް ކިތަންމެ ފަހަރަކު ގުޅާފައި ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ހެކި

ޙައިިޞއްޔައި މަސައްތުންޖިނިއަރެއްގެ  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތު ން  ނޭނގޭކަމަށާއި،  ކުރަން  ކަތް 

ދިމާވާ   މައްސަލަތައް  ފަހަރު  ބައެއް  ސަބަބުން  ނެތުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސައިޓުގައި 

ގެއްލުންވާ ކުންފުންޏަށް  ލަސްވުމުން  މަސައްކަތްތައް  މި  ބަލަންޖެހޭނެކަމަށާއި، ނެކަމަށްކަމަށާއި،   

ތްކަމަށް ވާނަމަ ލަސްވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަމަވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ލަސްވެފައި އޮ

 ހެކިވެރިޔާ ބުނެފައިވެއެވެ. ފަރާތުގެ ފަރުވާކުޑަކަމުންކަމަށް ދަންނަވަން ނުކެރޭނެކަމަށް 

ރުމަށްފަހު މަސައްކަތަށް ނިކުތްކަމަށާއި، ވަނަ އަހަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިޒައިން ކު   2018 5.2.2

ކޮންޓްރެކްޓެއް   ބުނިކަމަށާއި،  އަންނަވާހަކަ  ވަޒީފާއަށް  ޓައިމްކޮށް  ޕާޓް  ފަހުން   އެކުލަވާލުމަށް އޭގެ 

އައިސްފައި އެކަން  ނަމަވެސް  ބުނެފައި  އުޅުނުކަމަށާއި،  ހެކިވެރިޔާ  ނޭނގޭކަމަށް  ސީދާ  ގޮތް  އިން   

 އޮންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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އެގެޒެގެޓިވް  5.3 ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޙާޟިރުކުރި  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ހެކިބަސް ދެމުން   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އާދަމް ާޝފިޢު  މަސައްކަތްކުރާ  ޙައިިޞއްޔަތުން  މެނޭޖަރެއްގެ 

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ 'ޕަރޕޯސް' އާއި   ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ 

ފަރާތްތައްވެސް   ހުރިހާ  ކުންފުނީގެ  ހުންނާނެކަމަށާއި،  ކިޔައިދީފައި  ތަފްޞީލުކޮށް  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެމީހެއްގެ 

  ކަމަށާއި، މަސައްކަތުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފަދަ   'ސްޓާރޓްއަޕްގަ އަރލީ މޯނިންގަ އަންނަންޖެހޭ'

އައުން ގަޑިއަށް  އައިސް    ބޭފުޅުން  ފަހުންފަހުން  ނަމަވެސް  ދެކޭކަމަށާއި،  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  މުހިންމު  އެއީ 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުހުންނަކަމަށާއި،  ސައިޓުގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ބައެއް  ޚަބަމައްސަލަ  ރެއްނުވެ 

  ޑެތި ންވެސް އަދި ވަުޤތުގެ ގޮތުންވެސް ވަރަށް ބޮދުވަސްތައް ދާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ފައިސާގެ ގޮތު

 ކަމަށެވެ.  ލިބެމުންދިޔަކުންފުންޏަށް  ގެއްލުންތަކެއް

ވަޒީފާގެ   .6 ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ގެންގުޅެފައިވަނީ  ވަޒީފާގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ނެތި،   ބަޔާނެއް  ވަޒީފާ  އަދި  ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމެއް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ 

ފަރާތުން  ފޯރު ރައްދުވި  މައްސަލަ  މިކަންކަމަށް  ފޯރުކޮށްނުދީކަމަށާއި،  ޙައްުޤތައް  އަސާސީ  އެންމެ  ކޮށްދޭންޖެހޭ 

ބަދަ ވަޒީފާއަކަށް  ޓައިމް  ޕާޓް  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލުކޮށްފައިވަނީ  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، 

ފަރާތުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ   ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   2019ސެޕްޓެންބަރު    15މައްސަލަ ރައްދުވި  ގައި މައްސަލަ 

ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވި މެސެޖަކުންކަމަށާއި، އެއީ ވަކި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިމެންދެން މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި  

ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ވަޒީފާއަށް ގެނައި ބަދަލެއް ނޫން

ވަޒީފާއަށް ގެނައި ބަދަލު ަޤބޫލު ނުކުރެވިގެންކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކައިގެން މައްސަލަ  

ކުރި އޭގެ  އަދި  ކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި،  މަސައްކަތް  ފަހަރު  ޙައްލުކުރުމަށް  އެކި  މުއްދަތުގައި  އުޅުނު  ވަޒީފާގައި  ން 

ފޯރުކޮ ޙައްުޤތައް  ލިބެންޖެހޭ  ާޤނޫނުން  އެދިފައިވާނީ  ވަކިވުމަށް  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  މަތިން  ނުދީގެންކަމަށާއި،  ށް 

 ' ކުވެސްކޮންމެ ފަހަރަ، 'ވަކިވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުންމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  ޅި ފަރާތުން  ހެހުށަ

ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރަނގަޅުވާނެކަމަށްބުނެ،  އެކަންކަން  އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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އޮންނަ   ލައްވަ  ޢާއިލީދެމެދު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަގައި،  ފައިދާ  ނާޖާއިޒް  މަސައްކަތް   އިގުޅުމުގެ 

 ކުރުވާފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި އޮވެއެވެ.  

ހަފްތާއަކު   6.1 ނުވަތަ  ދުވާލަކު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

ވަުޤތު   މިންވަރަކަށް  ވަކި  މަސައްކަތުގައި  ހަފްތާއަކު  ނުވަތަ  ގަޑިއެއް  ޚާއްަޞ  ވަކި  މަސައްކަތްކުރުމަށް 

އަންގާފައި   ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް  ދުވަ   ނުވާކަމަށާއި،ހޭދަކުރުމަށް  އެކި  އެކި  ހޭދަކުރަނީ  މަސައްކަތުގައި  ހު 

ތު ހޭދަކުރިނަމަވެސް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، މަސައްކަތް  ުޤވަުޤތުކަމަށާއި، ކިތަންމެ ގިނަ ވަ

ކޮންމެ   ދީފައިނުވާތީ،ކުރަންޖެހޭ ގަޑި ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންޖެހެނީ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައިނަމަވެސް ވަޒީފާ ބަޔާން  

ލާޒިމު  ދުވަހަކު  ކޮންމެހެން  ހޭދަކުރުމަކީ  މަސައްކަތުގައި  ވަުޤތުތަކެއް  ނުދެކޭކަމަށާއި،   ވަކި  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ 

އެއްވެސް އިރެއްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާިޟރުނުވެގެން ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަވެގެން އެކަމަށް  

މައްސަލަ  އިންޒާރެއްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    އަޅައި ނުވަތަނަޞޭހަތްތެރިވެ، ފިޔަވަޅެއް  އެފަރާތަށް  

އެކިފަހަރު މަތިން މައްސަލަ  ދީފައިނުވާކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ހު  މައްސަލަ  ތަޢުރީފުކޮށްފައިވާކަމަށް  ފާހަގަކޮށް  ރަނގަޅުކަން  މަސައްކަތް  ފަރާތުގެ  ފަރާތުން ހެޅި  ށަހުށަހެޅި 

 ފާހަގަކޮށްފައި އޮވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާއަށް ފަރުވާ ކުޑަ ފަރާތެއްކަމަށާއި، ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތެއްނޫންކަން އޭނާގެ   .7

އޮންނަކަމަ އެނގެން  ސާފުކޮށް  ރިޕޯޓުން  މަސައްކަތްތައް ޙާިޟރީ  ކުރަންޖެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ށާއި، 

ލަ  ފަރާތެއް  ނުކުރެވި  އެހެން  ކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސްވަމުންދާތީ، 

ކަމަށާއި،   ކުރަންޖެހުނު  އިސްވެދެންނެވުނު  ހަމަޖައްސަންޖެހުނު  ކުންފުނިން  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  މުސާރަ  ފަރާތަށް 

ކުންފުންޏަށް ފަރާތުގެ ސަބަބުން  ހުށަހެޅި  ގެއްލުމެއްކަމަށާއި، މިގެއްލުމުގެ    ޚަރަދަކީ މައްސަލަ  ސީދާގޮތުން ލިބުނު 

ކުޑަކަމުގެ   ފަރުވާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އުފުލަންޖެހޭނެކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޒިންމާ 

އޮފީހަ ސަބަބުންނާއި،  ގިނަވުމުގެ  ދުވަސްތައް  ނާންނަ  އަދި  އައުމާއި،  ލަހުން  އޮފީހަށް  ން  ލަހު   ށްސަބަބުންނާއި، 

ކުރަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން، މައްސަލަ ރައްދުވި   އަމިއްލަ މަސައްކަތްތައް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެއައިނަމަވެސް  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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މުއްދަތަށްވުރެ  2ފަރާތުގެ   ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ  ސަބަބުން    )ދޭއް(  ނިންމުމުގެ  ލަހުން 

މައްސަލަ  އެހެންކަމުން އެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި،  ށާއި،  ތަކެއް ލިބުނުކަމަކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން

ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންޓްރެސްޓް ފްރީ ލޯނެއް ކުންފުނިން ނަގާފައިވާކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރުވެސް  

ނުދައްކައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެފައިސާވެސް    )އެގާރަހާސް ރުފިޔާ(  ރ.11،000/-  ދައްކަންޖެހޭކުންފުންޏަށް  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    އެދި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ކުރާކަމަށް  މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ނަގައިދިނުމަށް

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ވަޒީފާއަ 7.1 ޓައިމް  ޕާޓް  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ފަރާތް މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ    ކަށް 

ނު ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  އެފަރާތުން  ޙާިޟރުނުވާތީއާއި،  ނާއި، ސަބަބުން  ދިޔުމުގެ މަސައްކަތަށް 

ނުދެވޭތީ ވަުޤތު  މަސައްކަތަށް  ކުންފުނީގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އެހެން   މައްސަލަ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  އެ 

ށް މިކަންކަން މިހެން ހުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ  ތެއް ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކުރަން ޖެހި،ފަރާ

ގެ ދެބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ބައިވެރިއެއް  ހުށަހެޅި ޕާޓް ޓައިމް ވަޒީފާއަށް އޭނާ ަޤބޫލުވުމުންކަމަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓް

ނިމުމަކަށް ގެނެވިދާނެކަމަށާއި، ޕާޓް ޓައިމް ކޮންޓްރެކްޓަށް ދިޔައީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ބޭނުންވެގެން ކޮންޓްރެކްޓް  

ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ަޤބޫލުކުރުމުންކަމަށްވެފައި، އޭގެ ފަހުން ވަޒީފާ ދޫކޮށްލީ އެފަރާތުން އެދިގެންކަމަށްވާތީ،  

ރައް  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްޗަށް   ދުވިމައްސަލަ  ފަރާތުގެ 

 ދަޢުވާކުރެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނަކަމަށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި އޮވެއެވެ. 

ސޮއިކޮށްފައިއޮތް  7.2 ފަރާތާއެކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިތުރަށް  އޭގެ 

ބަޔާ ވަޒީފާ  އަދި  އެއްބަސްވުމެއް  ދަށުން  ވަޒީފާގެ  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ވަޒިފާގެ  ނަމަވެސް  ނެތްކަމަށާއި،  ނެއް 

ލިބިދެވޭ އެންމެހައި ޙައްުޤތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއްނެތި ލިބިދީފައިވާކަމަށާއި، އަދި  

ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން  އެފަރާތަށް  ކޮބައިކަން  މަސައްކަތްތަކަކީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ދީފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ 

މިކަމަށް ސަމާލުކަން   ބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށް  ވަޒީފާ  އަދި  އެއްބަސްވުމެއް  ވަޒީފާގެ  ފަދައިން  އިސްވެދެންނެވުނު 

ޑިރެކްޓަރުގެ   މެނޭޖިންގ  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    އިލާ ޢާނުދެވިއޮތީ 
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އިލާ މެންބަރުންވެސް މަސައްކަތްކުރީ އަމިއްލަ ތަނެއްގެ  ޢާގައި ދެންތިބި  ކުންފުނީ  ކަމަށާއި،މެންބަރަކަށް ވުމުން 

އިންޓަރވިއުކޮށްގެން ރަސްމީކޮށް ނުވަތަ ގޮތުގައި ބަލައިގެންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އިޢުލާނެއްކޮށް 

 އި، ވަޒީފާދީފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާ

ބަޔާނާއި   7.3 ވަޒީފާ  ލިޔުމުގައި  ފޮނުވި  އިސްތިއުފާދެމުން  ވަޒީފާއިން  ޓައިމް  ޕާޓް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވާހަކަ   އެއްބަސްވުމުގެ  އެކަމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަޒީފާގެ  ދޫކޮށްދިޔައީ  ވަޒީފާ  އެފަރާތުން  އޮތްނަމަވެސް، 

ށާއި، ވަޒިފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާ ބަޔާން ނެތިގެން  ކަމަށް ނުދެކޭކަމައޮތް  ސަބަބުންކަމަށް ބެލެވިދާނެ ހަމައެއް

އަދާކުރަން   ވަޒީފާ  ޕާޓްޓައިމް  ދާންވާނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދޫކޮށްދާނަމަ  ވަޒީފާ  ސަބަބަށްޓަކައި  އެ 

 ބުނެފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފެށުމުގެ ކުރިންކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

މައްސަލައި  .8 ފަރާތުން މި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިވެފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ފަރާތުން  އެދިފައިވާފަދައިން ރައްދުވި  ދީފައިނުވާތީއާއި،    މައްސަލަ  ބަޔާން  ވަޒީފާ  އަދި  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ 

ވަޒީ އެފަރާތުގެ  އެންގުމެއްނެތި  ކުރިއާލައި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ބަދަލުކޮށް، މައްސަލަ  ވަޒީފާއަކަށް  ޓައިމް  ޕާޓް  ފާ 

ކުރުމަށް   އެއްގޮތަށް  ާޤނޫނާ  އެކަންކަން  ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެއްގޮތަށް  ާޤނޫނާއި 

ފަރާތަށް   ރައްދުވި  މުއްދަތުގައިވެސް  މައްސަލަ  ނަންބަރު  އެކަންކަން  ދެވުނު  ާޤނޫނު  އިްޞލާޙުކޮށްފައިނުވާތީ، 

ގެ    2008/2 ާޤނޫނު(  ނޯޓިސް   26)ވަޒީފާއާބެހޭ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ފަރާތުން  ދިނުމަށްފަހުގައިކަން   ހުށަހެޅި  ފަރާތަށް   2019އޮކްޓޫބަރު    26މައްސަލަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 

 އެނގެން އޮވެއެވެ.   އީމެއިލަށް ބެލުމުން ފޮނުވާފައިވާ 

ނިޯޓްސ ިދުނަމށްފުަހ ުނަވަތ ނިޯޓްސ ިދުނަމާކ ނަުލއަިނަމެވްސ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށިްފަނަމ، އެ  ެއޮގުތްނ   .9

ަވޒާީފއާަދުކިރ   ަސަބެބްއ ނިެތަކުމަގިއ  ެއަކށެީގްނާވ  ަވިކުކީރ  ޭއާނ  ަވޒާީފިއްނ  ، ަޤބުޫލުކެރޭވަނަމ  ަފާރަތްށަވޒާީފިއްނ 

ެގ ެތޭރަގިއ ެއަކުމެގ ަޝުކާވ، ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިބުިއނަަލްށ ުހށެަހުޅުމެގ  ަވިކުކިރ ާތީރުޚްނ ފިެށެގްނ ިތނަްމްސ ުދވުަހ

ަވަނ ާމއާްދެގ    28)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ަޙްއުޤ ެއ ުމަވްއޒަަފަކްށ ިލިބގްެނާވަކްނ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  
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ަވޒާީފިއން ަވިކުކރީ ެއަކީށެގްނވާ    )ހ( ިއން ެއނެގން ޮއެވެއެވ. މިފަަދިއްނ ުހށެަހޅޭ ަޝުކާވެއްއަގިއ، އެ ުމަވްއޒަަފުކ 

ގުޮތަގިއ   ިޒްނާމެއްއެގ  ަފާރުތގެ  ަވޒީފޭާދ  ސިާބތޮުކށިްދުނަމީކ  ޮއެވެގނަްކްނ  ަންނަބރު  ަސަބެބްއ    2/ 2008ާޤޫނނު 

ާޤޫނުނ)  ަފާރތް    27ގެ  (  ަވޒާީފާއބެހޭ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  މި  އެެހްނަކުމން  ަކނަޑައޅާފިައެވެއެވ.  ާމއާްދަގިއ  ަވނަ 

ާސިބުތުކުރުމެގ ުބަރ  ަވޒާީފިއްނ ަވ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއންަލަގއި  ިކޮކށަްފިއަވީނ ެއކީަށެގްނާވ ަސބެަބްއ ޮއެވެގްނަކން 

 ޮއީތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތަށެެވ. 

މައްސަލައިގައި   .10 މި  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އެގޮތުން  ލިމިޓެޑުގައި  ޕްރައިވެޓް  ގްރޭންޑް  ޑެލް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ވަކިވި ވަކިވުމަކީ، ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލްއެއްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަޒީފާއިން  

ވަޒީފާގެ   10.1 މުވައްޒަފަށް  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ސަބަބަކީ،  މެދުވެރިވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ޙާލަތެއްގެ  ކުރިމަތިކުރުވާ  ނުވަތަ  ކަންތައްތަކެއް  ކުރާ  ދަތިވާނޭފަދައިން  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

މުވައްޒަފު އެ  ކޮންސްޓްރަކްޓިވް    ސަބަބުން ނުކުތް ނަތީޖާއެއްކަމުގައި ވާނަމަ،  ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން 

ަޤިޟއްޔާއިން   HC-A/397/2018ޑިސްމިސަލްއެއްކަމުގައި ބެލިދާންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އެނގެން އޮވެއެވެ. ހަމަ މިފަދައިން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  

ދެމިހުރުމަށް   ވަޒީފާގައި  ސަބަބުން  ޙާލަތެއްގެ  ކުރިމަތިކުރުވާ  ނުވަތަ  ކަންތައްތަކެއް  ކުރާ  ދަތިވާނޭފަދައިން 

މު ޙާލަތުގައި  މަޖުބޫރީ  ޑިސްމިސަލްގެ ދަތިވެގެން  ކޮންސްޓްރަކްޓިވް  ކޮށްލުމަކީވެސް  ދޫކޮށްލާ  ވަޒީފާ  ވައްޒަފު 

  ޙާލަތެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.

ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   10.2 ާޤނޫނު(  ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ    26)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  )ހ(  ވަނަ މާއްދާގެ 

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

ނު  ޤާނޫނާ  މި  ފަރާތުން  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ]ވަޒީފާދޭ  ޢަމަލުކުރާނަމަ،  ޚިލާފަށް  ކަނޑައެޅިގެން  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ވަތަ 

ކަންކަން   އެފަދަ  ނޯޓިސްގައި  ދޭ  މިގޮތުން  ލިބިގެންވެއެވެ.  ޙައްޤު  ހުށަހެޅުމުގެ  އެކަން  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ފަރާތުން 

ވަޒީފާގެ  ކަންކަން  އެދިފައިވާ  މުއްދަތުގައި  ދީފައިވާ  ނުކޮށްފިނަމަ،    ރަނގަޅުކުރުމަށް  ރަނގަޅު  އެއްގޮތަށް  އެއްބަސްވުމާ 
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ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ވަކިވުމުގެ ޙައްޤު ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް  

 ލިބިގެންވެއެވެ.[ 

 އަދި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( ގައި،

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާދޭ  ]މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، 

 ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.[ 

 މިފަދައިން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. 

ބަލާއި 10.3 ގޮތަށް  ހިނގާފައިވާ  ކަން  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅި މި  މައްސަލަ  ފަރާތު ރު،  ކުރަންޖެހޭ    ން 

ކަނޑައެޅިގެން  އޮނިގަނޑު  މުސާރައިގެ  އެފަރާތުގެ  ގަޑިއާއި،  ހާޟިރުވާނެޖެހޭ  ވަޒީފާއަށް  މަސައްކަތްތަކާއި 

އެކަންކަން  އެކުލަވާލާފައިނުވާތީ،  ބަޔާނެއް  ވަޒީފާ  އަދި  އެއްބަސްވުމެއް  ވަޒީފާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ؛ވާފައިވާ މެއިލްގައިގައި ފޮނު 2018އޮކްޓޫބަރު  09 އެދި އިްޞލާޙުކުރުމަށް

“Hi 

Regarding my salary and other allowances.. I have declined the bonus 4500 

because a lot of things doesn’t make sense to me.. 

I don’t believe delgrand has solid policies on HR.. I find it difficult to 

understand my job structure and salary structure too.. 

Regards 

Fazeel” 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  10.4 ޑެލް  2018އޮކްޓޫބަރު    10  މިފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގްރޭންޑް    ގައި 

 ؛ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްގައި

“I can also understand the company needs a lot of improvement  
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Construction of delrio started from backfoot and now Is way behind schedule 

and over budget, I get that this puts you under immense pressure.  

But from an employee’s point of view, little has been done to improve the 

company and with more than two years gone by policies should have been 

established. 

Therefore, I am taking a stand from an employee only perspective and 

requesting that I need my job defined and structured, salary, benefits and 

related things defined and structure, evaluation procedures structured.  

If I bring value to the company then I believe employees should be treated 

fairly to their respective work and responsibilities and evaluated as such.” 

އޮންނަކަމާއި،   އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ރިޢާޔަތްކޮށް  މިފަދައިން  އީމެއިލަށް   2018އޮކްޓޫބަރު    13މި 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާގެ ކޮޕީއެއް މައްސަލަ ރައްދުވި   2008/2ގައި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ޚި މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލް  ޑިރެކްޓަރަށް  މެނޭޖިންގ  އެނގެފަރާތުގެ  އޮންކަން އްާޞކޮށްފައިވާކަން  ން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ޕާޓް ޓައިމް   2019ސެޕްޓެންބަރު    15މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   10.5

މައްސަލަ   ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށްބުނެ  ވަޒީފާއަކަށް 

 ؛ ހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވި ވައިބަރ މެސެޖުގައިހުށަ

“Fazeel 

I am running having some financial issues 

So due to financial issues I am unable to pay you full time  

We will place you on part time like mutho for now from this month 

Once I get funds we can talk again” 
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އޮންނަކަމާއި،   10.6 އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ޓައިމް މިފަދައިން  ޕާޓް  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ތަފްީޞލު   ބެލެވިގެން އެކަމުގެ  ގޮތުގައި  ވަކިކުރުމެއްގެ  އެއީ ވަޒީފާއިން  ގުޅިގެން،  ބަދަލުކުރުމާ  ވަޒީފާއަކަށް 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވި   ގައި  2019އޮކްޓޫބަރު    08މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    ހޯދުމުގެ ގޮތުން

 ؛އީމެއިލުގައި

“Dear Shafiu,  

I was informed via Viber message on 15/9/2019 that my employment with 

delgrand Pvt LTD would be part time starting from the month of September. 

I have requested for status of this and asked to keep things formal but 

unfortunately neither you nor office has provided me with further updates. 

I believe you have terminated my employment with delgrand on a back date 

and without notice so kindly confirm your intensions. 

Regards,  

Fazeel” 

ޓައި ޕާޓް  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ވަޒީފާއަކަށް މިފަދައިން  މް 

ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައިންބަފައިން ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ބޭސްފަރުވާއަށް ޗުއްޓީއަށް 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި   2019ސެޕްޓެންބަރު    07ގޮސް ހުރި ދުވަސްވަރުކަން  

ބެލުމު މެއިލަށް  ފޮނުވާފައިވާ  އެނގެން  ފަރާތަށް  ޕާޓް ން  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮންނަކަމާއި، 

އޮވެގެންކަން   ރުހުން  އެފަރާތުގެ  އަދި  ކުރުމެއް  މަްޝވަރާ  އެފަރާތާ  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއަކަށް  ޓައިމް 

ރި ކުރުމެއްކަން  އެނގެން ނެތްކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކު 

ޓައިމް  ޕާޓް  ހުށަހެޅުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާފުކޮށްދީފައިނުވާކަމާއި،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ގައި    2019އޮކްޓޫބަރު    13ވަޒީފާއާ 

 ؛ފޮނުވި އީމެއިލުގައި
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“Given these issues for the time being we have placed on you on part time 

contract the same contract we offered to another engineer that was working with 

us 

That part time contract is 6K per month, 3 meaning full visit to sites per week 

and as needed.”  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން  ވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ތުންއިބާރާ  މި 10.7

އެނގެން  ދީފައިވާކަން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާނެއް  ވަޒީފާ  އަދި  އެއްބަސްވުމެއް  ޓައިމް  ޕާޓް 

ވަޒީފާއަ ޓައިމް  ޕާޓް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  'ޑްރާފްޓް' ނެތްކަމާއި،  އެއްބަސްވުމެއް  ށް 

ކުރެވުނުނަމަވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ އެންގުމަށް އެ އެއްބަސްވުން މައްސަލަ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި   އޮތްކަން  ކުރެވިފައި  'ހޯލްޑް'ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޚިއްާޞ ނުކޮށް  

ހެކިބަހުން   ދީފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އަޙްމަދު  ރިފާ  އާމިނަތު  އެނގެން  ޙާީޟރުކުރެވުނު 

ފަރާތު  އޮންނަކަމާއި، ރައްދުވި  ޓްރައިބިއުނަލަށް   2020އޮކްޓޫބަރު    07ން  މައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

'ޑެލްގުރޭ ގައި  ހުށަހެޅި  ބަޔާން'  ފުރަތަމަ  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ވަޒީފާގެ  ންޑް  އެފަރާތުން 

ބުނެ   ދީފައިނުވާނެކަމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާނެއް  ވަޒީފާ  އަދި  އެއްބަސްވުމެއް 

ނަންބަރު  އިޢުތިރާފު  ާޤނޫނު  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ވެފައިވާކަން    13ާޤނޫނު( 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް   ޒީފާދޭ ފަރާތާއި، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާއި، ދެމެދު ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ލިޔުންތަކަކުން އެކުލެވިގެންވާ ވަ " 

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ  އޮންނަންވާނެއެވެ. މިފަދަ އެއްބަސްވުމުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުވަތަ ޕާސްޕޯރޓް   މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެހާއި، އައިޑެންޓިޓީ ކާޑް ނަންބަރު  (1)

ގުޅާނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް އަދި   ނަންބަރު އަދި އުފަންތާރީޚާއި، ޤައުމީ ނިސްބަތް އަދި އިމަޖެންސީކޮށް 

  ؛ފޯނު ނަންބަރު 

 ؛ވަޒީފާއެއްކަން ނުވަތަ ވަގުތީ ވަޒީފާއެއްކަން ދާއިމީ   (2)

 ؛ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚް  (3)



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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 ؛ލިބޭ އުޖޫރައާ އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް  (4)

 ؛އުޖޫރަދެވޭ މިންގަނޑާއި އުޖޫރަ ހިސާބުކުރެވޭނެގޮތް  (5)

 ؛އުޖޫރަދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ދުވަސް  (6)

 ؛ޗުއްޓީ ދެވޭ ދުވަސް  (7)

 ؛ އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ އުޞޫލުތައް މުވައްޒަފުގެ އަޚްލާޤާއި ގުޅޭ ގޮތުން  (8)

 ؛( ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް ) މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބެލޭ އުޞޫލު   (9)

 ".ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުން  (10)

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 15އަދި އެ ާޤނޫނުގެ 

ގައި  )ހ(  "  )ރ(  މާއްދާގެ  ފަރާތަކުންވެސް، މި  ކޮންމެ  ވަޒީފާދޭ  މެނުވީ،  ޙާލަތުގައި  އެވަޒީފާގައި   ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 .ދޭންވާނެއެވެ  އަދާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ވަޒީފާ ބަޔާނެއް، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް، ލިޔުމަކުން 

އެމީހު )ށ(   ފަރާތްތަކަށް،  އަދާކުރަމުންދާ  ވަޒީފާ  ފަށާއިރު،  ހިންގަން  ޤާނޫނު  މި މި  ބަޔާން  ވަޒީފާގެ  ޤާނޫނަށް   ންގެ 

ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  ތިންމަސް  ފެށިގެން  ފަށާ ދުވަހުން  ފަރާތަކުން ވެސް ދޭންވާނެއެވެ.   ޢަމަލުކުރަން 

  އެއްވެސް މީހަކަށް ވަޒީފާއެއް ދޭނަމަ، އެވަޒީފާއެއް  އަދި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކުން 

ވަޒީފާގެ ބަޔާން ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ   ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ނުވަތަ  ބަދަލުވެއްޖެނަމަ  ބަޔާން   ވަޒީފާ  ވަޒީފާ  ގޮތުން  ބަދަލާގުޅޭ  އެއައި  ލިބިއްޖެނަމަ  ކުރިއެރުމެއް  މަޤާމުގެ 

 ".އާކުރަންވާނެއެވެ 

 ؛)ނ( ގައި އަދި އެ މާއްދާގެ

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ވަޒީފާގެ ބަޔާން ހިމެނޭ ލިޔުމުގައި، އަންނަނިވި ކަންތައްތައް " 

  ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ޤައުމީ ނިސްބަތާއި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް  (1)

ނަންބަރާއި، އުފަންތާރީޚާއި، ޤައުމީ   އުޅޭ އެޑްރެހާއި، އައިޑެންޓިޓީކާޑު މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، މިހާރު  (2)

 ؛ނިސްބަތް 

 ؛ވަޒީފާގެ ނަމާއި ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި ތަފްޞީލުތައް    (3)

 ؛ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭތަން    (4)



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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 "؛އާދައިގެމަތިން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑިތައް    (5)

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   މިފަދައިން

ބަޔާނެއް  10.8 ވަޒީފާ  އަދި  އެއްބަސްވުމެއް  ވަޒީފާގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މެނޭޖިންގ   ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސޮއިކުރެވިފައިނުވަނީ  އެކުލަވާލެވި 

ދެމެ ފަރާތުން  ޢާދު  ޑިރެކްޓަރާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސަބަބުންކަމަށް  އޮތުމުގެ  ގުޅުމެއް  އިލީ 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޙައިިޞއްޔަތުން  ޢާއިލީ ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތެއް    ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

ފަރާތަށް  މަސައްކަތްކުރުމަކީ   މައްޗަށްއެ މުވައްޒަފެވަޒީފާދޭ  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    އްގެ 

އޮތް ދޫކޮށްލުމަށް  ނުކޮށް  ކަންކަން  ލާޒިމްކުރާ  ދަށުން  ގެ  ބުރަނުވެވޭކަމާއި،    ޙުއްޖަތެއްކަމަށް  ާޤނޫނު( 

މުވައްޒަފެއްޢާވަޒީފާދޭފަރާތުގެ   އޮންނަ  މުވައްޒަފުންނަކީ  އިލީގުޅުން  ނަންބަރު    ނުވަތަ   2008/2ާޤނޫނު 

ގެ ާޤނޫނު(  ލިބިގެން  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙައްުޤތަދަށުން  ލިބިދިނުމުގައި  ވާ  ބައެއްކަމަށް އް  އިސްތިސްނާވެގެންވާ 

ާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   ާޤނޫނަކުން އެނގެން ނެތަތީ،   އިން)ވަޒީފާއާބެހޭ  ނުވަތަ އެހެންވެސް 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  ނަންބަރު  މައްސަލަ  ދަށުން   2008/2ާޤނޫނު  ގެ  ާޤނޫނު(    )ވަޒީފާއާބެހޭ 

އިޖުރާޢަތުތަކާއި،މުވައްޒަފުންނާމެދު   ފުރިހަމަކޮށް    ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ގަވާއިދުތަކާ ަޝކުލިއްޔާތުތައް  ާޤނޫނާއި 

ލް ވަޒީފާދޭ  މަޢުޤޫ   މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް އެކަންކަން ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރުމަކީއެއްގޮތްވާގޮތުން މަތިން  

 ވެ. މެދެކެމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްކަމަށް ޢަފަރާތަކުން 

މައްސަލައިގައި  އެގޮތުން   10.8.1 ފަރާތުމި  ހުށަހެޅި  އެފަރާތުގެ  މައްސަލަ  މިންގަނޑުތަކަށް  އަޚްލާީޤ  ން 

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

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި   2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު  

ލިބި ފަރާތަށް  ރައްދުވި  ފަރާއިރު،  ދީފައިވާމައްސަލަ  ހުށަހެޅި    ފަރުވާކުޑަ   ތަކީމައްސަލަ 

ގަޑިއަށް ޙާިޟރުނުވާކަމަށް   ތެއްކަމަށާއި، ބައެއް ދުވަސްދުވަހު މަސައްކަތަށް ހާިޟރުނުވާކަމަށާއި،ފަރާ

ރައްދުވި   ފާހަގަކޮށްފައިފަރާތުމައްސަލަ  ފަރާތް    ވީނަމަވެސް، ން  ހުށަހެޅި  ހާިޟރުނުވާ  މައްސަލަ 
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އެފަރާތާމެދު ޔަވަޅެއް  ދުވަސްތަކަށް އެފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކުރުން ފިޔަވައި އިތުރު އިޞްލާޙީ ފި

 ވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ނުއަޅާފައި

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން   ބެލިއިރު،  ރިޢާޔަތްކޮށް  އި، ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށާއިސްވެބަ 10.9

  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާ ބަޔާން ދޭންވާނެކަމަށް  

މައްސަލަ  މި މައްސަލައިގައި  އި އޮތްނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފަަޞރީޙަ އިބާރާތުން  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި  

ފަރާތަ އެއްބަސްވުހުށަހެޅި  ވަޒީފާގެ  ދިނުމަށްށް  ބަޔާނެއް  ވަޒީފާ  އަދި ތަކުރާރުކޮށް    މަކާއި   އެދުމުންވެސް 

މުއްދަތު   ފުރުަޞތާއި  އެކަށީގެންވާ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  އެކަންކަން 

ވަޒީފާ  ކާއި  އެއްބަސްވުމަރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ    މައްސަލަ  ،ދިނުމަށްފަހުވެސް

ހަމަޖެއްސުމުގައި  ދީފައިނުވާތީއާއި،ބަޔާނެއް   ކަންކަން  ފަރާތުން    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު   ގައިވާ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ހުށަހެޅި  ތީ،  ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާގޮތަށް  )ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ 

ވަ  ފަރާތް އަމިއްލައަށް  ވަކިވުމަކީވަޒީފާއިން  ޑިސްމިސަލް    ކިވި   Constructive)ކޮންސްޓްރަކްޓިވް 

Dismissal)   ުާޤނޫނ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ބުރަވެވެއެވެ.  އެއްކަމުގައި 

ގެ    2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ    26)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޙާލަތުގައިކަމަށް ބުރަވެވޭހިނދު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮ

ބަލަންޖެހޭކަމުގައި  މުވައްޒަފެއްކަމަށް  ވަކިކުވެރިފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ފަރާތަކީ 

 ބުރަވެވެއެވެ.  

ނަންބަރު   10.10 ާޤނޫނު  ގެ    2008/2އަދި  ާޤނޫނު(  )  29)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  1ވަނަ   )

އަނބުރާ   ވަޒީފާއަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ގްރޭންޑް  ޑެލް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން،  ނަންބަރުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ރުޖޫޢަކުރުމަށް ބަލާއިރު،  

ާޤނޫނީ ، ދަށުން ލިބޭ  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ 

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި HC-A/555/2016 ޙައްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު
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ތަމަ ބަލަންވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު ހުރި ވަޒީފާގައި އަލުން  " ... އަމުރެއްނެރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަ 

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

އެނގޭކަމާއި ކަނޑަޅާފައިވާކަން  ޢިބާރާތުން  ނަންބަރު    ،މި  ހައިކޯޓުގެ    HC-A/287/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި

ޢަދުލުވެރި   އެންމެ  ނަގައިދިނުމުގައި  ބަދަލު  މައްސަލަތަކުގައި  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ   "

 ކަމާއި، ނަމަވެސް އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތް  ބަދަލަކީ އެމުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢު ކުރުން 

މައްސަލަތަކުގައި ގެއްލުމުގައި ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރި ގޮތަކީ، އެމައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމާ ހަމައަށް  

މުއްދަތަށް  އެގްރީންމަންޓްގެ  ގޮތުން  ނުވަތަ  ހިމެނޭ  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މިންވަރު    ލިބެންޖެހޭ  ބަދަލުގެ 

 ކަނޑައެޅުންކަމާއި، ..." 

އެނގޭކަމާއި ކަނޑަޅާފައިވާކަން  ޢިބާރާތުން  ނަންބަރު    ،މި  ހައިކޯޓުގެ    HC-A/586/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ަޤިޟއްޔާގައި 

ުޙދުޫދ   މިންވެަރއް  ވަކި  ޤާނޫނުން  ވީަޒފާާއބެހޭ  ނަގިައދިނުމަުގއި  ކިުރއާަރފައިވާ    ، ކޮށަްފއިނުވަާކާމއި، ަނމަވްެސ "ަބދަލު  ދުނިޔޭގެ 

ެގއްލުމުގެ   ބާަލއުިރ،  އުޞަޫލށް  ަޢމަލުކާުރ  ނަަގއިދުިނމަުގިއ  ަބދަލު  ުމޖަުތމަޢުތަކުގިައ  ަބއްެއ  އެހެނިހްެނ  ދިމިޤްރީާތ  މިނިވްަނ 

މިންގަނޑެއް   ނެގިެވދާނެ  ގިނައިން  އްެނމެ  ގޮތަުގއި  އެނގަޭކާމއި،  ކަނަޑ  (Compensation Cap)ަބދަލުގެ  ައޅަާފއިވާކަން 

ަގިއ އްެނމެ    (Employment Rights Act 1996 Section 123 and 124)އިނގިރިޭސ ވިލާތު    ، އޮެގތުން ބާާލއުިރ 

އަހަރުގެ މުސާރަ ނުވަަތ ޤާނޫނުން ކަނަޑައޅާފައިވާ    01ގަިނއްިނ ނަަގިއދެވެޭނ ަބދަލުގެ މިންގަނޑުގެ ގޮތަުގއި ކަނަޑައޅަާފއިވީަނ  

 Fair work Act 2009, Section 392)ައދި އޮސްޓްރޭލާިއ    ،  ެދ ޢަަދދުންކުރެ މުަދ ައދަދުކްަނ އެނގަޭކމިާއ ައަދުދ، ިމ 

Remedy compensation)   މިންގަނޑެުގ ަބދަލެުގ  ކަނަޑއާަޅފައިވީަނ    (Compensation Cap)ގައި  ގޮތުގިައ    6ެގ 

ކަނަޑއަޅަާފއާިވ  ޤާނޫނުން  ނުވަތަ  މުސާރަ  ދުވަހުގެ  އެނގަޭކާމއި،  )ަހެއއް( މަސް  އަަދދުކަން  ަމދު  ައަދދުންކުރެ  ދެ   އަަދުދ، މި 

ރިޢާޔަތްކުުރމުގިައ،    ، މެީގއިތުރްުނ  ެގއުްލމަށް  ލިބޭ  މުވްައޒަފްަށ  ަސބަބުން  ވަކިކުުރމުގެ  ަވޒީފާއްިނ  ަގުއމުތަކަުގއި  ބުނެވުނު 

ތުން ައޅާފައިވާ ިފޔަވަޅުތަަކށްވްެސ ިރޢާޔަތްކުރުން  ަވޒާީފއިން ވަކިކުރެވުުނ ފަރާތަށް ިލބޭ ެގއްލްުނ ކުޑަކުރުމެުގ ޮގތްުނ އޭނާގެ ފާަރ 

 ާލިޒމްވެގެންވާކްަނ އެނގަޭކމިާއ، 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

  VTR/2020/14މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙުސައިން ފަޟީލު 
                                            

 

28 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:  
 

 

  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ނަގައިދެވޭ ބަދަލަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބުނު ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން 

މިގޮތަ  އެނގެންއޮންނައިރު،  ބަދަލެއްކަން  މިންގަނޑެއް  ނަގައިދެވޭ  ނަގައިދެވޭނެ  ގިނައިން  އެންމެ  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ށް 

  ކަނޑައެޅުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރެވޭކަމާއި، މި ގޮތުން، 

ވަކިކުރެ  ވަޒީފާއިން  ކުޑަކުރުމީ  ގެއްލުން  ލިބޭ  ވަކިކުރުމުން  ލާޒިމްކަމެއްކަން  ވަޒީފާއިން  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ވުނު 

ހޯދުމަށް   ވަޒީފާއެއް  އެހެން  އަދި  މި    1އެނގެންއޮންނާތީއާއި  މުއްދަތެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  މުއްދަތަކީ  އަހަރުގެ  )އެކެއް( 

ރި  ޢަމަލުކުރާގޮތަށް  ޤައުމުތަކުގައި  ބުނެވުނު  ހިނދު،  ޤަބޫލުކުރެވުނު  ފަނޑިޔާރުންނަށްވެސް  ބެލި  ޢާޔަތްކޮށް  މައްސަލަ 

ގޮތުން   އެ  މުޙިއްމުކަމާއި،  ކަނޑައެޅުން  މިންގަނޑެއް  ނަގައިދެވޭނެ  ގިނައިން  އެންމެ  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް 

 )އެކެއް( އަހަރުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތަކީ އެކަށީގެންވާ ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއި.."   1ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  

ފަރާތުންމި   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  އެނގޭކަމާއި،  ކަނޑަޅާފައިވާކަން  އެފަރާތް   ޢިބާރާތުން 

އެފަރާތް  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް އެދިފައިނުވާތީއާއި،  ވަޒީފާއިން   ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށް  ފަރާތުން  އެ  އެދިފައިވަނީ 

އެއްގޮވަކިވެފައިވަނީ   ާޤނޫނާއި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ޢަމަލުމައްސަލަ  އެކަމުގެ    ނުކުރުމުންކަމުގައި  ތަށް  ދެކޭތީ 

-HC/2016އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    ،ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށްކަމަށް ވީހިނދު

A/555    ު2018ަޤިޟއްޔާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރ/HC-A/287  ެަޤިޟއްޔާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގ

ރިޢާޔަތްކޮށް HC-A/586/2016ނަންބަރު    ހައިކޯޓުގެ ންަނަބުރ    ،ަޤިޟއްޔާއަށް    2/ 2008ާޤޫނުނ 

ަންނަބާރިއ، ިއްސެވަބާޔްނކޮށްފިައާވ    3ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ    29)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ެގ   ަވަނ    29ަވނަ 

ަންނަބުރ   ާޤޫނުނ  އަދި،  )ރ(  ަނނަްބުރ    2/2008ާމއާްދެގ  ާޤޫނނު  އްަށ  ާޤޫނުނ(    22/ 2016)ަވޒާީފއާބޭެހ 

ަންނަބރު   އަށް    2/ 2008)ާޤޫނުނ  ާޤޫނނު(  ދުަށން    5)ަވޒާީފާއބޭެހ  ެގ  ޤޫާނުނ(  ެގަނުއުމެގ  ިއޞާްލޙު  ަވަނ 

ާޤޫނުނެގ   ެއ  ިއޞާްލުޙަތކަށްފުަހ،  ދުަށްނ،   87ެގެނުވުނ  ެގ  )ށ(  ާމއާްދެގ  ފަރާތް   ަވނަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އުޖޫރައިގެ ނިްޞބަތުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭންޖެހޭ  ލިބެމުންދިޔަ  ވަކިކުރެވުނުއިރު އެ ފަރާތަށް    ވަޒީފާއިން

 ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ   .11 ވަޒީފާއަކަށް  ޓައިމް  ޕާޓް  ވަޒީފާއަކުން  ދާއިމީ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހޭދަކުރަށާއި،  ބެކްޑޭޓްކޮށްކަމަ ގިނައިރު  ވަޒީފާގައި  ކިތަންމެ  ނެތްކަމަށާއި،  ބަޔާންވެގެން  ކަނޑައެޅި  ވަުޤތު  ންޖެހޭ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ދީފައިނުވާކަމަށާ ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  ކުރަމުން  މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް  ދިނުމުގައި  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައައި  އި، 

ވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅާބަލާއިރު އެކި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި  ޙައައި މަސައްކަތާއި،  

ދިޔަކަމަށްބުނެ   ގެންގުޅެމުން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ތަފާރުކުރުންތައް  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޙައްލެއް ނުވަތަ  އިސްވެދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ،އިވީނަމަވެސްނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށްފައިސްވެދެންނެވުނު ބަޔާންތަކުގައި 

ފަރާތުން  ނަގައިދިނުމަށްފަރުވާއެއް   ހުށަހެޅި  އިސްވެ    ،އެދިފައިނުވާތީ  މައްސަލަ  ނިންމުމުގައި  މައްސަލަ  މި 

 ނުވާނެއެވެ. އި ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފަމެދު  ދެންނެވުނު ކަންކަމާ

ފަރާތަށް   .12 ރައްދުވި  ގެއްލުންތަކެއްވިކަމަށާއި،މައްސަލަ  ސީދާ  ސަބަބުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އެގޮތުން    މައްސަލަ 

ތާރީޚަށްވުރެ    ފަންގިފިލާގެ)ދިހައެއް(    10ހ.ޑެލްރިއޯގެ   ނިންމަންޖެހޭ  ލަސްވުމުގެ   6އިމާރާތް  މަސް  )ހައެއް( 

ޖުމު ގެއްލުމެއް 2،160،000/-ލަ  ސަބަބުން  ގެ  ރުފިޔާ(  ފަސްދޮޅަސްހާސް  އެއްލައްކަ  މިލިއަން  )ދެ  ރ. 

ލަހުން   ތާރީޚަށްވުރެ  ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތްތައް  ހ.ސިލްވަރސޭންޑްގެ  އަދި  ލިބިފައިވާކަމަށާއި  ކުންފުންޏަށް 

ސަބަބުން   ރޭޓުން  46،000/-ނިންމުމުގެ  ގެ  ރުފިޔާ(  ހަހާސް  )ސާޅީށް  ފައިސާ    ފިލާގެފަންގި)ނުވައެއް(    9ރ. 

ގެއްލުން  ކުންފުންޏަށް  ތެރެއިން  ނުލިބި  މައްސަލައިގެ  މި  ބަދަލު  ގެއްލުންތަކުގެ  އެ  އެހެންކަމުން  ވެފައިވާކަމަށާއި، 

ކްލެއިމެއް'  އެދި   ނަގައިދިނުމަށް ބަލައިދިނުމަށް    ހަޅައި،ހުށަ  'ކައުންޓަރ  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  މިކަން 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންޓްރެސްޓް ފްރީ ލޯނެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އި، އޭގެ އިތުރުން މަ އެދޭކަމަށާ

ބާކީ   ވަކިވިއިރުވެސް  ވަޒީފާއިން  ކުންފުނީގެ  ރުފިޔާ(  11،000/-ނަގާފައިވާކަމަށާއި،  )އެގާރަހާސް  ރ. 

ނަގައިދިނުމަށް  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  އެފައިސާވެސް  އެހެންކަމުން  ކުންފުނީގެ   ނުދައްކައިވާކަމަށާއި،  އެދި 

ފަރާތުން ދަޢުވާ ކުރާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ 

ދަރަނީގެ   މައްސަލަތަކާއި،  ހުށަހެޅޭ  ހޯދުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  އިޙްތިާޞްޞ  ބެލުމުގެމައްސަލަތައް  މަދަނީ 

މި  ފަދަ ބަލަދެއް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވާ   ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ،ނުވާޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވަޒީފާއާބެހޭ  

 ނުދެކެމެވެ. އޮތްކަމަށް  ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއްމައްސަލައިގެ ތެރެއިން 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

  VTR/2020/14މައްސަލަ ނަންބަރު:                                   ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙުސައިން ފަޟީލު 
                                            

 

28 ގެ  25 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:  
 

 

ޑެލް ގްރޭންޑް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި  ށް،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮވީމާ   .13

ލިމިޓެޑުގައި   ޑިސްމިސަލް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްޓިވް  ވަކިވުމަކީ،  ވަކިވި  ވަޒީފާއިން 

(constructive dismissal)  ްބަރު  އެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަނ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައިކަމަށާއި،  26)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2

މައްސަލައިގައި   13.1 މި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އެފަރާތް  އިތުރަށް  މައްސަލަ  ތެރޭގައި،  ކަންތައްތަކުގެ  އެދިފައިވާ 

ޓްރައި ވަޒީފާއާބެހޭ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިވި  ހަމައަށް  ވަޒީފާއިން  ދުވަހާ  ނިމޭ  ބަލައި  މައްސަލަ  ބިއުނަލުން 

ންކަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ އެފަރާތަށް ހައްުޤވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނު

 އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ލައިގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރި  އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި މި މައްސަ  .14

ވަޒީފާއިން ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި  ބުރަވެވެނީ،  ހުށަހެޅި    ގޮތެއްކަމުގައި  މައްސަލަ 

ފަރާތަށް  ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ  ގެއްލުމުގެ  ގޮތުގައި    މަހު   ވަކިކޮށްފައިވާތީ  އުޖޫރައިގެ 

ނިސްބަތުން  20،000/-ލިބެމުންދިޔަ   ގެ  ރުފިޔާ(  )ވިހިހާސް  އުޖޫރައަށްވާ    1ރ.  ދުވަހުގެ  އަހަރު  -)އެކެއް( 

)ދެލައ240،000ް/ ނަގައިދިނު  ކަރ.  ރުފިޔާ(  މައްޗަށް ސާޅީސްހާސް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަށް 

 އަމުރުކުރުމެވެ. 

ުމސަާރާއ .15 ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ިޢާނަޔްތަތްއ  ިއްސެވ  ފަރާތަށްިއ  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  ، ިލބެިދޭވިއުރ  މައްސަލަ  މައްސަލަ 

މައްސަލަ  ެއްއ ިލބުުމެގ ުފުރަޞުތ ނީަފުކުރުމެގ ަމްޤޞުަދަގިއ،    (unjust enrichment)ުނަޙްއުޤ ަމނާްފ    ފަރާތަށް

ފަރާތް   ެފިށެގްނ  ހުށަހެޅި  ާތީރުޚން  ަވކިިވ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ  ަރްއުދިވ  ުދވުަހެގ    1ަމްއސަަލ  އަަހުރ  )އެކްެއ( 

ވަޒާީފަތުކްނ   ުނވަަތ  ަވޒާީފިއން  ެއ  އާަދކޮށަްފިއާވަނަމ  ަވޒީފަާތެކްއ  ނަުވަތ  ަވޒާީފެއއް  އުިތުރ  މައްސަލަ ެތޭރަގިއ 

ފަރާތަށް   ަވީޒ ހުށަހެޅި  ެއ  ަފިއާސ،  ުއޫޖަރައްށާވ  ުމއަްދުތަގިއ  ިލބަިފިއާވ  ުހިރ  ފަރާތް ާފަގިއ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ުނާވިމްނަވަރށް   ިއުތުރ  ުވެރ  ަފިއާސައްށ  ުއޫޖަރައްށާވ  ިލެބްނޖޭެހ  ުހިރަނަމ  ަވޒާީފަގިއ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ށަހެޅި ފަރާތަށް  އެފަދަ އުނިކުރުމެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެ އުނިކުރުމަކަށްފަހު، މައްސަލަ ހުުއިނުކުރަމްށ ަކނަޑައަޅއި،  

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ފައިސާއަކީ  ޖުމްލައަށްވާ  ޢަދަދުތަކުގެ  ޕްރައިވެޓް  ޙައްުޤވާ  ގްރޭންޑް  ފަރާތުން ލިމިޓެޑްގެ  ޑެލް 

 ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.  ޙުސައިން ފަޟީލަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި 
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 ންިނމުން: 

ބިެލ    ެދނަްފެހ،  ަމްއސަަލ  ިލެޔިކޔްުނަތަކށިާއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ޙުސައިން ފަީޟލު )ގަހާދަށުގެ /    ިކބަހަށް ރާިޢަޔްތޮކްށ ބިެލިއުރެހިކ ވަާހަކަތަކާށިއ ެހިކްނެގ  ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ ެދްއ

އިން ފެށިގެން    2016( އޮގަސްޓު  A092184ހދ. ވައިކަރަދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް އަދި    ދިޔައިރު ޙުސައިން ފަީޟލަށްޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  

ޑެލް ގްރޭންޑް    ާޤނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަންކަން ކުރުމަށް  މަސައްކަތްކުރުވާފައިވާތީ،  ދިނުމެއްނެތިއް  ނެބަޔާ  ވަޒީފާ

އެކަންކަމަށް އެދެވިގެންވާ އިޖާބައެއް އެދިފައިވީނަމަވެސް،  ޙުސައިން ފަީޟލުގެ ފަރާތުން    ގެ ކިބައިންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ޕްރައިވެޓް   ގްރޭންޑް  ދީފައިނުވާތީޑެލް  ނޯޓިސް    2019އޮކްޓޫބަރު    26  ،ލިމިޓެޑުން  ވަކިވިކަމުގެ  ވަޒީފާއިން  ގައި 

ފަޟީލު   ދިނުމަށްފަހު ނަންބަރު  އަމިއްލައަށް    ޙުސައިން  ާޤނޫނު  ވަކިވުމަކީ  ވަކިވި  )ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުމެއްގެ ގޮތުގައި    ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި  26ާޤނޫނު( ގެ  

ގޮތުގައި   ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ފަޟީލަށް  ޙުސައިން  ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  އުޖޫރައިގެ  މަހު  އޭނާއަށް 

މައަށް ޖެހޭ  ހަ   ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިމުމާރ. )ވިހިހާސް ރުފިޔާ( ގެ މަގުން  20،000/-  ދިޔަލިބެމުން

ވަޒީފާއާބެހޭ  ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އެދި  ލިބިދިނުމަށް  ޖުމްލަ ޢަދަދު ޙުސައިން ފަީޟލަށް  

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،  

ވަ  ފަީޟލަކީ  ޙުސައިން  ހުށަހެޅި  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  މައްސަލަ  ފަރުވާކުޑަ  ފަީޟލުޒީފާއަށް  ކުރަންޖެހޭ    ޙުސައިން 

ނުކުރެވި   ސަބަބުންމަސައްކަތްތައް  ފަީޟލު    ލަސްވުމުގެ  އެހެން  ޙުސައިން  ކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ 

ޙުސައިން  ފަރާތެއް ހަމަޖައްސަންޖެހުނު ކަމަށާއި، އެފަރާތަށް މުސާރަ ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނިން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދަކީ  

ގެއްލުމެއްކަމަށާއި،    ފަީޟލުގެ ލިބުނު  ސީދާގޮތުން  ކުންފުންޏަށް  މަސައްކަތް    2ސަބަބުން  ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ  )ދޭއް( 

ޙުސައިން  ތަކެއް ލިބުނުކަމަށާއި،  ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެ ލަހުން ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން

ވަޒީފާއިން އަމިއްލައަށް ވަކިވި    އެވަޒީފާގައި އުޅެން ބޭނުން ނުވެގެން    ޑެލް ގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެފަީޟލަކީ  
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އެހެންކަމުން  ފަރާތެއްކަމަށާއި ފަޟީލަށް،  ނެތްކަމަށް  ޙުސައިން  ތަނެއް  ދޭންޖެހޭ  ރައްދުވި  ބުނެ  ބަދަލު  މައްސަލަ 

 ޑެލްގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޖަވާބުދާރީވީނަމަވެސް،  

ގްރޭ ޑެލް  ފަީޟލު  ލިމިޓެޙުސައިން  ޕްރައިވެޓް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ޑު ންޑް  ވަކިވުމަކީ،  ގައި  ވަކިވި  ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާ   ޙުސައިން ފަީޟލުއެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި،    (Constructive Dismissal)ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލް  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ    26)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަކިވެފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ރިޢާޔަތްކޮށް،   އެކަށީގެންވާ  ޙުސައިން ފަީޟލަކީ  ޙާލަތުގައިކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( އަށް 

 ޅައި، ކިކުވެރިފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ކަނޑައެސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަ

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ ގެއްލުމުގެ  

ރ. )ވިހިހާސް ރުފިޔާ( 20،000/-އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ    މަހު  ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ގެބަދަލު

ނިސްބަތުން   އުޖޫރައަށްވާ    1ގެ  ދުވަހުގެ  އަހަރު  ރުފިޔާ( 240،000/-)އެކެއް(  ސާޅީސްހާސް  )ދެލައްކަ  ރ. 

 ކަނޑައަޅައި،  ނަގައިދިނުމަށް 

)މި ފައިސާ   ބަންދުނޫން  2021  އޮކްޓޫބަރު  14މިއަދު  ފެށިގެން ރަސްމީ  އިން  ތެރޭގައި  އެކާވީސް)  21(  ( ދުވަހުގެ 

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    03އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން    ޙުސައިން ފަޟީލަށް ދިނުމަށްފަހު،

އެންގުމަށް ލިޔުމުން  ރައްދުވި  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް  ްޕަރިއެވޓް    މައްސަލަ  ްގޭރްންޑ  އަމުރުކޮށްިލިމެޓޑްަށ  ޑްެލ  މި   އަންގާ 

 މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 1443 ރަބީޢުލްއައްވަލް 08

 2021 އޮކްޓޫބަރު 14

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 
 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 ރައީސް  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ


