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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 

 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ    މައްސަލައަކީ  މި އަރުލްމެލެޝިއާގެ  ރޯހިނީ  ނަންބަރު:   އޯޑްރާ  (             H39607919)ޕާސްޕޯޓު 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ކްލަސްޓަރ    2ސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އައިލެންޑްސް ޑްރީމް  

އަދި   ނަޭޞޙަތެއް  އެއްވެސް  ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  މަާޤމުގައި  ގެ  މާރކެޓިންގ  އެންޑް  ސޭލްސް  އޮފް  ޑައިރެކްޓަރ 

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީއާއި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި   2020ޓެންބަރު  ސެޕް  13އިންޒާރެއް ދިނުމެއްނެތި، ކުއްލި ގޮތަކަށް  

 

 VTR/2020/184 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ކުރުން ވަޒީފާއިން ވަކި މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ސެޕްޓެންބަރު  20 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022މާރިޗު  27 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 )މެލޭިޝޔާ(  އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

              (H39607919: ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު)

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  2ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްއައިލެންޑްސް ޑްރީމް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0971/2017)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
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އެއްބަސްވުމުގެ   ފަދައިން    9.6ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ   2ލީވް ގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރު    1'ޕީ.އެންޑް.އާރް'ވަނަ މާއްދާގައިވާ 

ވަކިކު ވަޒީފާއިން  ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް،  ދިނުމަށް  ޗުއްޓީ  ޗުއްޓީ )ދެއެއް(  އަހަރުގެ  ފުރަތަމަ  ހަމައަށްވެސް  ރުމާ 

ސަރވިސް ޖާޗު   ،.އެންޑް.އާރް ލީވް ގެ ގޮތުގައި ޗުއްޓީއަށް ލިބެންޖެހޭ އެލަވަންސް ލިބިފައިނުވާތީއާއިއާރުލިބިފައިނުވާތީއާއި، 

ރު މަހުގެ ނިޔަލަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަ  2020ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން    2020ލިބިފައިނުވާތީއާއި،  

އުނިކޮށްފައިވާތީ  USD16,216.13މުސާރައިން   ސެންޓު(  ތޭރަ  ޑޮލާރާއި  އެމެރިކާ  ސޯޅަ  ދުއިސައްތަ  އާއި، )ސޯޅަހާސް 

ވަޒީފާއިން   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  މޯލްޑިވްސްގައި  ރޯޑްސް  ކްރޮސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނުކޮށް ކަމުގައިވާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ  ޤާއިމުރަންޖެހޭ މަޢުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  ކުާޤއިމުވަކިކުރުމުގައި  

އަލުން    29ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާގައި  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެއްވެސް ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުބެލުމަށާއި، ބެހެއްޓުމަށާއި،  މީހެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތެއްގައި   

 އާރު.އެންޑް.އާރުވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުއްދަތުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް )

ފަރާތަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ހިމެނޭގޮތަށް(  ވެފައިވާ އެލަވަންސް  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތް  ލިބިދިނުމަށާއި،  ށް 

ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ    ޅިގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ ހުށަހެ  9.1އެއްބަސްވުމުގެ  

ރައްދު މައްސަލަ  ޗާޖަކީ  ކަނޑައެޅުމަށާއި،    ވި ސަރވިސް  ފައިސާއެއްކަމަށް  ދޭންޖެހޭ  އިން    2020އެޕްރީލް    01ފަރާތަށް 

ހުށަހެ މައްސަލަ  ޚިލާފަށްކަމަށް    ޅިފެށިގެން  އުޞޫލުތަކާއި  ާޤނޫނީ  އަދި  ަޝރުޢީ  އުނިކޮށްފައިވާ  މުސާރައިން  ފަރާތުގެ 

ފަރާތުގެ   ޅިގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެ  2020ސެޕްޓެންބަރު    01އިން ފެށިގެން    2020އެޕްރީލް    01ކަނޑައެޅުމަށާއި،  

ސެންޓު( އަކީ މައްސަލަ    13  )ސޯޅަހާސް ދުވިސައްތަ ސޯޅަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު   USD16,216.13ފައިވާ  މުސާރައިން އުނިކޮށް

ފަރާތް ވަޒީފާއިން   ޅިފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެ  ރައްދުވި

 USD546.46ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މެލޭިޝޔާއަށް އެނބުރިގޮސް ކަރަންޓީނުވުމަށާއި، ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓުކުރުމަށް ހޭދަވި  

އެމެ ހައެއް  ރައްދުވި)ފަސްސަތޭކަ ސާޅިސް  މައްސަލަ  ފައިސާއަށް  ގެ  ހައެއް ސެންޓު(  ޑޮލަރާއި ސާޅީސް  ފަރާތުން    ރިކާ 

 
ޮގތުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިަވނި އިދާރީ އޮޅުމަކުން ކަމުަގއި ބެލެެވއެެވ. އެޮގތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުެގ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޕީ.އެންޑް.އާރު ލީްވެގ  1

ީނ  ބަޔާންކޮށްފައިަވއެ ދެ ލިޔުމުގައިެވސް    ެގ ޮގތުގައި ހުށަހަޅާފައިާވ 'ބެނެފިޓްސް' ލިޔުމަށް ބަލާއިރު  3-ަވނަ މާއްދާ އަދި އެްގޒިބިޓް  9.6ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވމުެގ  
 މި ރިޕޯޓުަގއިެވސް ބަޔާންކުރެިވފައިާވނީ އެފަދައިންެނެވ. ެގ ޮގތުަގއި ކަމަށްާވތީ،އާރު.އެންޑް.އާރު ލީވް 



 

 
 ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  2ސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އައިލެންޑްސް ޑްރީމް 
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އަހަރަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު އިންޓަރނޭަޝނަލް    15ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކި  

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ    ޅި މައްސަލަ ހުށަހެހޮޓެލް އިންޑަސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ފަރާތެއްކަމުގައިވެފައި،  

ފަރާތުގެ ކެރިއަރއަށާއި ނަމަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި    ޅިފަރާތުން އަމަލުކުރިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެ ރައްދުވި

ނަ ޢަދަލުވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށާއި، ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެން  29ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 USD2,000މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާޤނޫނި ވަކީލަކަށް ޙަރަދުކުރި    ށްފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ  ޅިމައްސަލަ ހުށަހެ

ދޭންޖެހެ   ފަރާތަށް  ހުށަހެލި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ   ފައިސާއެއްކަމަށް)ދެހާސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   2ޑިވެލޮޕްމަންޓް    އައިލެންޑްސްޑްރީމް  ފަރާތުން  އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލްގެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި  

 މައްސަލައެކެވެ. ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ  2020ސެޕްޓެންބަރު  20ރައްދުވާގޮތަށް 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 ރައުޔު  މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމްގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން  

ަފާރްތަކުމގިައާވ   .1 ުހށެަހިޅ  އަރުލް ަމްއސަަލ  ރޯހިނީ  ނަންބަރު:    އޯޑްރާ  ފަހުން     ،(H39607919)ޕާސްޕޯޓް  )މީގެ 

ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ  

 16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ    ،ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޡަރުކުރުމުން

ޔަ  އޮފް ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުންދިއިން ފެށިގެން ކްލަސްޓަރ ޑައިރެކްޓަރ    2019ޑިސެންބަރު  

މަހަކު    ،ފަރާތެއްކަމަށާއި ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ޑޮލަރު(    USD11,000އެފަރާތަށް  އެމެރިކާ  )އެގާރަހާސް 

ކުއްލި    ،އެއްވެސް ނަޭޞޙަތެއް އަދި އިންޒާރެއް ދިނުމެއްނެތި  އެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް  ،ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި

ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި  2020ސެޕްޓެންބަރު    13ގޮތެއްގައި   ވަޒީފާއިން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ،ގައި  ވަޒީފާއިން  މިގޮތުން 

ވަކިކުރުމުގައި   މަ ޤާއިމުވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރިކަ  އީޫޟއު ކުރަންޖެހޭ  އިޖުރާޢީ  ން ޢަދުލުވެރިކަމާއި 

ފަރާތުން   ގެ ދަށުން މައްސަލަ ރައްދުވި  9.6ދެފަރާތް ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ    ،ކުރުމަކާއިނުލައިކަމަށާއިޤާއިމު



 

 
 ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  2ސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އައިލެންޑްސް ޑްރީމް 
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އަހަރަކު  .އެންޑް.އާރު ކޮންމެ  ގޮތުގައި  ލީވްގެ  ރައްދުވި  2އާރު  މައްސަލަ  ޗުއްޓީ  ފަރާތުން    )ދޭއް( 

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ހަމައަށްވެސް ފުރަތަމަ އަހަރު ލިބެންޖެހޭ    ޅިމައްސަލަ ހުށަހެ  ،ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭކަމަށާއި

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ޗުއްޓީ ލިބިފައިނުވާކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   29ާޤނޫނުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ   .2

ފަރާތް ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި އަލުން ބެހެއްޓުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި  

ފެށިގެން ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމާ  ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުއްދަތުން  

އާރު އެލަވަންސް ހިމެނޭގޮތަށް( އެކީ އެއްފަހަރާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  .އެންޑް.އާރުހަމައަށް ލިބެންވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް )

އެއްބަސްވުމުގެ   ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތް  ލިބިދިނުމަށާއި،  ހު  9.1ފަރާތަށް  މައްސަލަ  ގޮތުގެމަތިން    ޅިށަހެގައިވާ 

ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ    ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ ސަރވިސް ޗާޖަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި

ކަނޑައެޅުމަށާއި،   ހުށަ  2020އެޕްރީލް    01ފައިސާއެއްކަމަށް  މައްސަލަ  ފެށިގެން  މުސާރައިން    ހެޅިއިން  ފަރާތުގެ 

އިން ފެށިގެން  2020އެޕްރީލް   01އުނިކޮށްފައިވާ ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ އުޫޞލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށާއި،  

 USD16,216.13ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ    ޅިނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެގެ    2020ސެޕްޓެންބަރު    01

ޑޮލަރި އެމެރިކާ  އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  13  )ސޯޅަހާސް ދުވިސައްތަ ސޯޅަ  ހުށަހެޅި    ސެންޓު(  ފަރާތުން މައްސަލަ 

ހުށަހެ މައްސަލަ  ކަނޑައެޅުމަށާއި،  ފައިސާއެއްކަމަށް  ދޭންޖެހޭ  ވަ  ޅިފަރާތަށް  ސަބަބުން  ފަރާތް  ވަކިކުރުމުގެ  ޒީފާއިން 

ހޭދަވި   ޓެސްޓުކުރުމަށް  ޕީ.ސީ.އާރު  ކަރަންޓީނުވުމަށާއި،  އެނބުރިގޮސް  )ފަސްސަތޭކަ    USD546.46މެލޭިޝޔާއަށް 

ޑޮލަރު އެމެރިކާ  ހައެއް  ރައްދުވި  ސާޅިސް  މައްސަލަ  ފައިސާއަށް  ގެ  ސެންޓް(  ހައެއް  ފަރާތުން    ސާޅީސް 

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު އިންޓަރނޭަޝނަލް    15ދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކި  ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާ 

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ޅިހޮޓެލް އިންޑަސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ފަރާތެއްކަމުގައިވެފައި، މައްސަލަ ހުށަހެ

ހުށަ  މައްސަލަ ރައްދުވި އަމަލުކުރިގޮތުން މައްސަލަ  ކެރިއަރަ  ޅިހެ ފަރާތުން  ށާއި ނަމަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ  ފަރާތުގެ 

ލުވެރި ބަދަލެއް  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ ޢަދު  29ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  
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ހެޅުމަށްޓަކައި ާޤނޫނި ވަކީލަކަށް މައްސަލަ ހުށަ  ށްފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަޅި  ނަގައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެ

 )ދެހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ހަމަޖައްސައިދިނުމަށެވެ.  USD2,000ޙަރަދުކުރި 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަޝކުވާއަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  .3

ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    ޅިހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހެ

ރައްދުވި ވަޒީފާއިން    ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ފަރާތް  އިންކާރުކުރާކަމަށާއި، މައްސަލަ  ފަރާތުން 

މުންދިޔައިރު އެފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާފައިވާ ގޮތުންކަމަށާއި، ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަ

ފަރާތާ އެއް ޑިޕާޓްމަންޓްއެއްގައި    ޅިކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެ  އެފަދަ އިސްމަޤާމެއްގައި ހުރެގެން ކުރަންޖެހޭ

ން ހިންގިފައިވާ އިންވެސްޓިގޭަޝންގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ލިޔުނު ރިޓަން ކޮމްޕްލެއިންޓެއްގެ ސަބަބު

ނެތުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި،  ކަންކަން  އެހެނިހެން  އަދި  ލީޑަރިޝޕް ސްކިލްސް  ހުންނަންޖެހޭ  ހެޑެއްގައި  ޑިޕާޓްމަންޓް 

 safe and)ފަރާތުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ރަގަޅު މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް    ޅިމައްސަލަ ހުށަހެ

hospitable working environment)    ެހުށަހ މައްސަލަ  ވަޒީފާގައި    ޅިފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށާއި،  ފަރާތް 

އަމަލުތަކެއްކަން   މިސްކޮންޑަކްޓް  ގްރޮސް  އަމަލުތަކަކީ  އެ  ކުރުމުން  އިންވެސްޓިގޭޓް  އަމަލުތައް  ހިންގާފައިވާ  ހުރެގެން 

ރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އިޖުރާޢީ އަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަ ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ 

ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ވަރަށް ތަފްސީލީ    ޅި ކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެ

ފަރާތަށް ދީފައިވާނޭކަމަށާއި،    ޅި ސަލަ ހުށަހެވަނަ ދުވަހު ކުންފުނިން މައް  2020ސެޕްޓެންބަރު    4ޯޝ ކޭސް ލެޓަރ އެއް  

ސެޕްޓެންބަރު   06ދުވަހުގެ )  2ށް  ތަސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

 ނުވެވޭނެތީ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކަންކަމަށް ޖަވާބުދާރީ  2ގައި( ފުރުސަތެއް ދިފައިވާނޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް    2020

މަތީން   އެދުމުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އިތުރު    ޯޝމައްސަލަ  ޖަވާބުދާރިވުމަށް  ލިޔުމުން  އަށް  ލެޓަރ  ދުވަހުގެ   2ކޯސް 

ގައި   2020ސެޕްޓެންބަރު    8ކޯސް ލެޓަރ އަށް    ޯޝފުރުސަތެއް ދީފައިވާނޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް   ޅި، މި ޖަވާބުގައި މައްސަލަ ހުށަހެލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވާކަމަށައި

ފަރާތުގެ ޢަމަލުތަކަކީ 'ގްރޮސް   ޅިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެ
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ފެނު  ކުންފުންޏަށް  ޢަމަލުތަކެއްކަމުގައި  ގެ  ވަޒީފާއިން    2020ސެޕްޓެންބަރު    13މުން  މިސްކޮންޑަކްޓް'  ގައި 

 ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި،

 23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު   3.1

އެފަ އެއްގޮތަށްކަމަށްވާތީ  މާއްދާއާ  ވަޒީފާއެއް  ވަނަ  އިޢާދަކޮށްދެވޭނެ  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަކީ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ރާތް 

ފަރާތުން ނަގާދޭން    ޅިވަނަ ނުކުތާގައި މައްސަލަ ހުށަހެ   7.4އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ    ،ނޫންކަމަށާއި

ވަނަ  7.6އަދި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  ،އެދިފައިވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަކީ ނަގާދެވޭނެ ބަދަލެއް ނޫންކަމަށާއި

ނޫންކަމަށާއި ބަދަލެއް  ނަގާދެވޭނެ  އެއީ  ވެސް  ޗާޖް  ސަރވިސް  އެދިފައިވާ  ނަގާދިނުމަށް  ވަޒީފާގެ   ،ނުކުތާގައި 

ފަރާތަށް އާރް.އެންޑް.އާރް ލީވް އަހަރަކު ދެފަހަރު ދެވޭނެ    ޅިވަނަ މާއްދާގައި މައްސަލަ ހުށަހެ  9.6އެއްބަސްވުމުގެ  

މަސް ދުވަހު ނަގަންޖެހޭ ޗުއްޓީއެއްކަން މައްސަލަ   6ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އާރް.އެންޑް.އާރް އަކީ ކޮންމެ   ކަމަށް

ީޝ ބެނެފިޓްސް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ބެލުމުން ފެނިގެންދާކަމަށާއި  ޓްހުށަހެޅި  މަސްދުވަހަކު    6ކޮންމެ    ،އަށް 

މައްސަލަ   ،ވީނަމަށްވެސް ބެނެފިޓް ީޝޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއިނުނަގައިފިނަމަ އާރް.އެންޑް.އާރް ލީފް ފޯފިޓްކުރެ

މަސްދުވަހު އާރް.އެންޑް.އާރް ލީވް ނުނެގުމުން އެ ޗުއްޓީ ފޯފިޓްކުރީކަމަށް ބަލަންޖެހޭ    6ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފުރަތަމަ  

އަދާކޮށްފައިވަ  ،ކަމަށާއި ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކުރިއިރު  ގާތްގަނޑަކަށް  ވަޒީފާއިން   10ނީ 

މަސްދުވަހުކަމުން އެ އަހަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބޭނެ ދެވަނަ އާރް.އެންޑް.އާރް ލީވްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނަގާފައިނުވާ ދެ އާރް.އެންޑް.އާރް ލީވްގެ އެލަވްންސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ   ،ނުވާކަމަށާއި

ދޭ ބުނާ  ލީވްއަކަށް  ނޫންކަމަށާއި  750$ންޖެހޭކަމަށް  ބަދަލެއް  ނަގާދެވެނެ  ފަރާތުގެ    ،އަކި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  އެކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް  މުސާރައިން 

އަކީ ނަގައިދެވޭނެ    USD16,216.13މަށް ބުނާ  އެހެންކަމުން މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާކަ  ،ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މެލޭިޝޔާއަށް އަނބުރާގޮސް    ،ފަރާތުން ނުދެކޭކަމަށާއި  ބަދަލެއްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި 

ރާތުން  ކަރަންޓީންވުމަށް ދިޔަ ހަރަދުތަކަކީ ކުންފުނިން ޒިންމާވާންޖެހޭ ހަރަދުތަކެއް ނޫންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 
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ހުށަހެ .4 މައްސަލަ  އެދިފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ނަންބަރު ޅި  މައްސަލަ  ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މަޢޫޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008

ފަރާތުން އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް އިޢާދަނުކުރެވޭނެކަމަށާއި،   ޅި ކުރުމަށް ފަހުގައިކަމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޤާއިމުޢަދުލުވެރިކަން  

ބަ އެދިފައިވާ  ނަގާދިނުމަށް  މައްސަލަ އެފަރާތުން  ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވައި  ނެތްކަމަށް  ޖާގައެއް  ނަގައިދެވޭނެ  ދަލު 

 ނިންމައިދިނުމަށް ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ   2ޑެވެލޮޕްމަންޓް    އައިލެންޑްސްއޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލްގެ ފަރާތުން ޑްރީމް   .5

މިމައްސަލައަށް މައުޫޟޢީ ގޮތުން ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ކުރިން އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިޖުރާޢީ ނުކުތާއެއް ނަގާފައިވެއެވެ.  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ    5ހޭ ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ވަގުތީ އަމުރު ނެރެނީ ވަޒީފާއާބެ  ،އެގޮތުން

ދަށުންކަމަށާއި އޮންނަ ގަވާއިދެއްގެ  ބާރު    ،ބާރުތަކުގެ ދަށުން  ދަށުން އަމުރެއް ނެރުމުގެ  މާއްދާގެ  އެ  އެހެންނަމަވެސް 

އެ ވާހަކަތަކަކީ    ،ފަހުމައްސަލާގައި ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިދީފައިވަނީ

އެހެންކަމުން އެއީ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ވަޒީފާއާބެހޭ    ،ސާބިތުހިފޭ ވާހަކައެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްޖެނަމަކަމަށާއި 

އަމުރެއްކަމަށާއި ކުރާ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ،ޓްރައިބިއުނަލުން  ބާރު  ނެރުމުގެ  އަމުރު  ވަގުތީ  ނެރޭ  ކުރިން  ބެލުމުގެ  މައްސަލަ 

ާޤނޫނަކުން    ،އިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވާކަމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވީނަމަވެސްޓްރަ

ނުބެލެވޭނެކަމަށާއި ލިބިފައިވާކަމަށް  ގަވާއިދަކުން  ބާރެއް  ބާރަކީ    ،ލިބިފައިނުވާ  ނެރުމުގެ  އަމުރު  ވަގުތީ  އެހެންކަމުން 

ޕްރައިވެޓް   2ސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް  އައިލެންޑްސް ށް ލިބިގެންނުވާ ބާރެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށް ޑްރީމް  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ

ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް ފަރާތުން  ނުވިނަމަވެސް  ،ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޓެއްކަމުގައި  ަޝރުޢީ  ޓްރައިބިއުނަލަކީ   ،ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތައް  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި އެހެންވެސް ާޤނޫނެއްގެ ދަށުން ވަ

ވަޒީފާއާބެހޭ    ،ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ބަލައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިާޞްޞ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވާއިރު

 ނިންމުންތަކެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ

ނިންމުންތަކެއްކަމާއި އިސްތިޢުނާފުކުރެވިދާނެ  މާނަކުރުމުގައި  ،ހައިކޯޓުގައި  ފާސްކުރުމުގެ    ،ާޤނޫނެއް  ާޤނޫނެއް  އެ 

ާޤނޫނު ނަންބަރު     ވަނަ  6)މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ    2011/4މަްޤޞަދަށް ބަލަންވާނެކަން 
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ   ،)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އަކީ 2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ، މާއްދާއިން އެނގެން އޮންނައިރު

ކަނޑައަޅައި އުޞޫލުތައް  ޒިންމާތައް    ،އަސާސީ  ޙައްުޤތަކާއި  ފަރާތްތަކުގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކާއި  ވަޒީފާދޭ 

ޙިމާޔަތްކޮ  ،ކަނޑައަޅައި ޙައްުޤތައް  ޓްރައިބިއުނަލެއް   ،ށްދިނުމަށްއެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އޮތޯރިޓީއަކާއި  ރިލޭަޝންސް  ލޭބަރ 

އަދި އެނޫންވެސް ވަޒީފާއާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމާބެހޭ ާޤނޫނުކަން އެ ާޤނޫނުގެ    ،ާޤއިމުކޮށް

ވަނަ    29އެ ާޤނޫނުގެ    ، ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި  5ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ،ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮންނައިރު  1

އާއި )ހ(  ާޤނޫނުގެ    ،މާއްދާގެ  މާއްދާ   87އެ  ލިބިދީފައިވާ  ވަނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  ގެ 

އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދައުވާކުރާ މައުޫޟޢީ   ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި  ،ބާރުތަކަކީ

 ، ހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކެއްކަމާއިޙައްަޤކަށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ާޤނޫނީ ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއާބެ

އެ ބާރު ހެޔޮގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި    ،ވަކި ކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރު ާޤނޫނަކުން ވަކި ފަރާތަކަށް ދޭކަމަށް ވާނަމަ

ންވާނެކަން ާޤނޫނު އެފަރާތަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ސީދާ ބާރުތަކާއި ނުސީދާ ބާރުތައް އެފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމުގައި ބަލަ

ވަޒީފާއާބެހޭ    ، ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮންނައިރު  25)މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ާޤނޫނު(    2011/4ނަންބަރު  

ާޤނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ާޤނޫނެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞްޞ ލިބިގެންވާ  

ހުށަހެމައްސަލައެއް މައްސަލައެއް  އެ  ަޝރުޠުތައް    ،ފަރާތަކުން  ޅިގައި  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ނެރުމުގައި  އަމުރެއް  ވަގުތީ 

ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    ،ފުރިހަމަވެގެން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ޙާލަތުގައި

ނުވާނަމަ މައްސަލައެއް  ،ލިބިގެން  ނިންމުމެއްގެ އެފަދަ  ނިންމާ  ގޮތުން  މައުޫޟޢީ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

އިތުރުން ގެއްލުމުގެ  ފުރުަޞތު    ،މަްޤަޞދު  ލިބުމުގެ  ގެއްލުމެއް  އިޢާދަނުކުރެވޭފަދަ  ފަރާތަށް  އެދުނު  އަމުރަށް  ވަގުތީ 

ކިކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަ  ،މިސާލެއްގެ ގޮތުން  ،އޮންނާނެކަމާއި

އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރެވުނު    ،އަނބުރާ އިޢާދަކުރުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކުރަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި

ރުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  މަާޤމަށް އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރެވިފައިވުމުގެ ސަބަބުން އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިޢާދަކު 

އެ މުވައްޒަފަށް ހަމައެކަނި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވޭފަދަ  ،ޓްރައިބިއުނަލުން ކުރާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅި

އެ މުއްދަތަށް ބަލައި ކުރިމަގުގައި މުވައްޒަފަށް ކުރާނެ    ، މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށާއި  ،ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުމަކީ

މުވައްޒަފުގެ މުޅި ކެރިއަރ އަށް އިޢާދަނުކުރެވޭފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ    ،އިދާތަކާއި ލިބޭނެ މަންފާތަކަށް އަސަރުކޮށްފަ
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ކަމެއްކަމާއި އޮންނާނެ  ހިމެނޭ    ،އެހެންކަމުން  ،ފުރުަޞތު  ތެރޭގައި  އިޚްތިާޞްޞގެ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލަތައް މައުޫޟޢީ ގޮތުން ބަލައި ގޮ

ބާރުގެތެރޭގައި ކަންތައްތައް    ،ލިބިދީފައިވާ  ކުރަންޖެހޭ  ކުރިން  ކަނޑައެޅުމުގެ  ގޮތެއް  ގޮތުން  މައުޫޟޢީ  މައްސަލާގައި 

ތުން ނެރެންޖެހޭ އަމުރުތައް ނެރުމުގެ ބާރު މައުޫޟޢީ ގޮތުން ނިންމުމަކަށް ވާިޞލުވުމުގެ ކުރިން ވަގުތީ ގޮ  ،ކުރުމާއި

 2011/4ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،އެނޫން ގޮތަކަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު މާނަކުރުމަކީ  ،ހިމެނިގެންވާކަމުގައި ބަލަންޖެހޭތީއާއި

ގެ   ާޤނޫނު(  ބަޔާންކުރުމުގެ  ހަމަތައް  ބަޔާންކުރާ  6)މާނަކުރުމުގެ  މާއްދާގައި  އުޫޞ  ،ވަނަ  ބެލުމުގެ  ލާ  މަްޤަޞދަށް 

ވާތީއާއި ނަންބަރު    ، ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައި  ގަވާއިދު  އެކުލަވާލާފައިވާ  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ   R-20/2015ވަޒީފާއާބެހޭ 

ގަވާއިދު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގެ  2015)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  46(  )ހ(  މާއްދާގެ  ޓްރައިބިއުނަލުން   ،ވަނަ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ތްކޮށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މައްސަލަ ބަލާ މެންބަރުންނަށް ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަ

ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވެސް  ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ  ނެރުމުގައި    ،ލިބިގެންވާކަމުގައި  އަމުރެއް  ވަގުތީ 

ގޮތުންކަމު ބަޔާންކުރުމުގެ  އުޫޞލު  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ  އެންމެހައި    ،ގައިވާތީޓްރައިބިއުނަލުން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމުގެ ބާރު    ،ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު

އެފަދައިން    ،މަވެސްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެން ނުވާކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަ

 ަވޒާީފާއބޭެހވަގުތީ އަމުރު ނެރުމުގެ ބާރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެން ނުވާކަމުގައި ބަލާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައި  

'އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް' ގައި 2020އޮކްޓޫބަރު    VTR/IJ/2020/34 (26-200ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު    )

 ނެއެވެ. ކަނޑައަޅަފައިވާ

 ؛މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެގޮތުން .6

  ހުށަހަޅާ   މައްސަލަ'  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން  މައްސަލަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   6.1

ސް އައިލެންޑްސް ޑްރީމް    ،މައުޫޟޢީގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް  މައްސަލާގައި  ގައި '  ފޯމު

ސޭލްސް    2ޑިވެލޮޕްމަންޓް   އޮފް  ޑައިރެކްޓަރ  ކްލަސްޓަރ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ލިމިޓެޑްގައި  އެންޑް  ޕްރައިވެޓް 

މި މައްސަލައިގެ މައުޫޟޢު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ    ،މާރކެޓިންގގެ މަާޤމަށް އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކޮށްފިނަމަ
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 ، އެއްކޮޅަށް ނިމިއްޖެ ޙާލަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭގޮތް ތަންފީޛު ނުވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމަށާއި

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެއްލުމެއްކަމަށްވާނެތީމިކަމަކީ  އިޢާދަނުކުރެވޭނެފަދަ  ލިބޭނެ  މައްސަލައިގައި    ، ތަށް  މި 

  2ސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އައިލެންޑްސްޑްރީމް  ،ފައިަޞލާކުރަނިވި ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް

  މައްސަލަ ރައްދުވި   ،ޔަން ނުކުރުމަށްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ޢައް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އައިލެންޑްސްޑްރީމް   އޯޑްރާ    2ސް  ނެރެދިނުމަށް  އަމުރެއް  ވަގުތީ  މައްޗަށް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް 

 /VTR/VA/2020-47200 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  ،ރޯހިނީ އަރުލްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާއިރު

ވަޒީފާއާބެހޭ    ،( ގައ2020ިޑިސެންބަރު    02އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް' )ތީ  ގު'ވަ

މައްސަލާގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅާ   VTR/2020184/ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި    2ސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އައިލެންޑްސް  ޑްރީމް  ،މައުޫޟޢީގޮތުން މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ނިޔަލަށް

މަާޤމަށް   މާރކެޓިންގގެ  އެންޑް  އޮފް ސޭލްސް  ޑައިރެކްޓަރ  ކްލަސްޓަރ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އަރުލް  ރޯހިނީ  އޯޑްރާ 

ވެލޮޕްމަންޓް  ސް ޑިއައިލެންޑްސްޑްރީމް    މައްސަލަ ރައްދުވި ދާއިމީގޮތެއްގައި އެހެން މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންނުކުރުމަށް 

 ނެއެވެ.އަންގާ އަމުރުކުރެވިފައިވާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް 2

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި،  ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި،   .7

އޮވެގެންތޯއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަޢުޫޟޢީ ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  

އެއްވެސް   މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯއާއި،  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި 

ނީ ާޤނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯއާއި، މައްސަލަ  މިންވަރެއް އުނިކޮށްފައިވޭތޯއާއި، އުނިކޮށްފައިވާނަމަ އުނިކުރެވިފައިވަ

ނަގައިދެވިދާނެ   ފައިސާއަކީ  ދޭންޖެހޭ  ލީވްއަށް  އާރް.އެންޑް.އާރް  އެދިފައިވާ  ނަގައިދިނުމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

ޚަރަދަށް ދިޔަ  ކަރަންޓީންވުމަށް  އަނބުރާގޮސް  މެލޭިޝޔާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ    ފައިސާއެއްތޯއާއި، 

ބަދަލަކީ   އެދިފައިވާ  ނަގައިދިނުމަށް  ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޒިންމާވާންޖެހޭނެތޯއާއި،  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

ނަގައިދެވިދާނެ ބަދަލެއްތޯއާއި އަދި މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުމަށް ދިޔަ ާޤނޫނީ ޚަރަދަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 ދެވިދާނެ އެއްޗެއްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. ފަރާތަށް ނަގައި



 

 
 ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  2ސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އައިލެންޑްސް ޑްރީމް 
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ާޤނޫނު ނަންބަރު  މު .8 )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް 

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

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

ވަނަ   27ާޤނޫނުގެ  ގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތު

ކަނޑައަޅާ އޮތުމުންމާއްދާއިން  ފަރާތް  ،ފައި  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން  ހުށަ  މައްސަލަ  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހަޅާފައިވާ 

ކަން  ންމާއެއްޒި  ފަރާތުގެވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ަމްއސަަލެއްއަގިއުހ  ެގްނަވިކޮކްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .9 ޢަދުުލެވިރ    ، ށެަހޭޅ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ެއީއ ަމުއޟީޫޢ    ، ިންނުމަމުކްނތޯ ުނަވތަ ެއކީަށެގނާްވ ަސަބެބއް ޮއެވެގނޯްތ ބުެލުމަގިއ ެދ ުއްނުސެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ

ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވތޯ    (procedural fairness)އިަދ ިއުޖާރއީ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ  

ަންނަބރު    ، ބުެލްނަކްނ ަހިއޯކުޓެގ  ަޤިޟްއާޔިއން    HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

 ޭދ ަފާރަތުކން ޚާިޔުރުކާރ  ުމަވްއޒުަފން ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ަވޒާީފ   ، ެއނޭގަކާމިއ، ިމގުޮތން ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތުރން ެއ ޚާިޔުރުކރާ   ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ 

ެއނޭގަކާމިއ ބުެލްނަކްނ  ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުއްނުސުރަތްއ  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ    ިއުޖާރީއ   ، ައާސެސްއެގ 

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމްަށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމކަށް ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖެހޭ   ، ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސވެ    ، ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ

 ޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބވުަތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތކްުނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  ުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއެދްނެނުވ

ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ    2020ސެޕްޓެންބަރ    13ހުށަހަޅާފައިވާ  ' ގެ ގޮތުގައި  2'އެގްޒިބިޓް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .10

ފޮނު ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ސަބްޖެކްޓަކަށް ރައްދުވި  މިސިޓީގެ  ބެލުމުން،  ސިޓީއަށް  ވާފައިވާ 

މިފަދައިންކަން   ’Subject: Termination of your Employment Agreement‘ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  



 

 
 ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  2ސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އައިލެންޑްސް ޑްރީމް 
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ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުކަމާއި،    2020ސެޕްޓެންބަރ    13އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

 މަށް ބެލުނު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި،  ނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުއަދި އޭ

“Subsequently certain complaints were made against you by your own team members based on which 

we sent you a show cause letter (the contents of that letter are deemed part of this termination 

notice). You were subsequently put on suspension pending the outcome of our investigation which 
we carried out. You subsequently responded to the show cause letter and we have taken you 

responses into consideration in our decision. 

We have found that you have not upheld the service culture and your actions which had been subject 

to the investigation show that you lack the personality of our team members as described in the 
team member handbook. We also find that you have failed to empower and develop excellence in 

your team which is a major vision of the Company and stated in the team member handbook. We 

also find that you have failed to treat your colleagues with the dignity and respect that our team 
members handbook require.  

We find that as the head of one of the important departments of the Company and as a senior 
management personnel, your work ethics have not been up to the standard that is stated in the team 

member handbook and is required of a senior management employee of the company.  

We therefore deem your acts as disrespectful conduct towards your fellow team members to the extent 

that some of them felt harassed by you and that your acts are detrimental to the resort and therefore, 

we terminate you for gross misconduct under Article 18.5, the relevant provision of the team member 
handbook and as for reasons specified in Article 23 of the Employment Act.” 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ރު އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާފައިހުރި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔައި  .11

ހުށަހެ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ  ކަންކަމާއި  ކުރަންޖެހޭ  ހުރެގެން  މަާޤމެއްގައި  އެއް    ޅިގޮތުންނާއި، އެފަދަ އިސް  ފަރާތާއި 

ހިންގިފައިވާ  ސަބަބުން  ކޮމްޕްލެއިންޓެއްގެ  ރިޓަން  ލިޔުނު  މުވައްޒަފުންތަކެއް  މަސައްކަތްކުރާ    ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި 

އެހެނިހެން   އަދި  ސްކިލްސް  ލީޑަރިޝޕް  ހުންނަންޖެހޭ  ހެޑްއެއްގައި  ޑިޕާޓްމަންޓް  ދަށުން  އެއްގެ  އިންވެސްޓިގޭަޝން 

ރަނގަޅު   މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ދަށުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުންނާއި،  ނެތުމުގެ  ކަންކަން 
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ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވާ މާޙައުލެއް  ހުށަހެޅި  މަސައްކަތުގެ  މައްސަލަ  ބުނެފައިވާތީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތީކަމަށް 

 ފަރާތުން އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

'ޑޮކިއުމަންޓް   11.1 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ހުށަހަޅާފައިވާ  2މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ގެ    29މުޙައްމަދު    މަމްދޫހުލިޔުމުގައި  ' 

 ’Threatened‘އޭނާއަށް    ،ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި  2020އޮގަސްޓް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު ބަގީއެއްގެ މައްސަލައިގައި ދެފަރާތުގެ   ،ށާއިވީ ހާދިސާއެއް ރިޕޯޓުކުރަން ބޭނުންވާކަމަ

އެ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ    ،ދެމެދުގައި ހިނގި މުޢާމަލާތުގެ ސްކްރީންޮޝޓް އީމެއިލްއާ އެކު ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި

މައްސަލަ    ،އިށާއާ އެފަދައިން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އެއްވެސް ޙައްެޤއް ނެތްކަމަމުޙައްމަދު  މަމްދޫހު ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ގުޅުނުފަހުން ވަޒީފާއާ  ފަރާތް  ތެރޭގައި    8ފާއިތުވި    ،ހުށަހެޅި  މުޙައްމަދު    މަމްދޫހުމަސްދުވަހުގެ 

މުޙައްމަދުއާ    މަމްދޫހުން  އޭނާގެ ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ކަންކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު  ،އިށާއިވަލުއޭޓްކޮށްފައިނުވާކަމަ

ފަރާތާ    މަމްދޫހުއެގޮތުން    ،އިމަށާމަްޝވަރާކޮށްފައިނުވާކަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މަސައްކަތާ  މުޙައްމަދުގެ 

މުޙައްމަދުގެ ޕްރޮމޯަޝންއާއި ގުޅިގެން   މަމްދޫހު  ،އި ށާމުޙައްމަދުގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅުކަމަ  މަމްދޫހުސުވާލުކުރުމުން  

އާއި   ފަރާތުން  'ޓޮލްގާ'  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަޕްޑޭޓެއްދޭނެކަމަށް  ހަފްތާގައި  އަންނަ  ފަހު  މަްޝވަރާކުރުމަށް 

އެވަގުތު   ،އިށާއަޕްޑޭޓެއް ނުލިބުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަޕްޑޭޓެއް ހޯދުމަށް ދިޔަކަމަ  ،އިށާބުނެފައިވާކަމަ

ބަގީ އިންސިޑެންޓަށް އި، ށާމަކަ ޅި ފަރާތް އީމެއިލް ކުރިބަލަނީ ކަމަށް ބުނެ ކޮންމެވެސް ފަރާތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެ

އެނގުނު ޢަމަލުކުރާގޮތް  ފަރާތަކާމެދު  ހިތްހަމަނުޖެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ  އި،  ށާމަކަފަހު  އެހެނީ 

އި، ށާމަކަ  މުޙައްމަދަށް ލިބޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ޕްރޮމޯަޝން ނުލިބޭނެކަން އޭނާއަށް އެނގޭ  މަމްދޫހުހުށަހެޅި ފަރާތުން  

އި، ށާމަކަ މުޙައްމަދާ މެދު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް އޭނާއަށް ހެންޑަލް ނުކުރެވޭނެ  މަމްދޫހުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

  މަމްދޫހުން ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެކަމަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި  މުޙައްމަދުއާއި އެފަދައި  މަމްދޫހުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

  ،މުޙައްމަދު ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު

މުޙައްމަދުއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ހިނގި    މަމްދޫހުއިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އީމެއިލްއާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ   11.2

 ،ޮޝޓްތަކަށް ބަލާއިރު  ބަގީ އިންސިޑެންޓުގެ މެސެޖުތަކުގެ ސްކްރީން
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މުޙައްމަދުއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާދެމެދު ހިނގި މި    މަމްދޫހުމިފަދައިން މި ސްކްރީން ޮޝޓްތަކުގައިވާކަމާއި،  

އެކަމާ   ގަޑިޖެހޭތީ  ދާންޖެހޭ  މަސައްކަތަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިތްހަމަނުޖެހުން  އޭނާ  މުޢާމަލާތުގައި، 

ކޮށްފައިވާކަން  މުޙައްމަދުވެސް އޭނާގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު  މަމްދޫހުފާޅުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި  

Message Time 

Reply 

I'm near rock bistro 

Where are you? 

 

08:55 

Audra 

li got the buggy   

 

08:55 

Reply 

At least you could 

have told me you 

were getting a buggy 

 

I don't need this 

buggy       

             

You can have your 

private buggy  

08:56 

 

08:56 

 

08:57 

Audra 

I don't use it as a private buggy and that's 

the reason I asked u to drop me yst so the 

team can use it  

 

I was waiting for u since 8.30 and when 

u didn't come at 8.45 I jumpt in the 

hotel buggy 

 

So if you couldn't pick me up as 

agreed yst then next time tell me in 

advance  

 

And don't ever say I use it as a private 

buggy because I don't, I take it home 

at night cos there I ppl using this 

buggy from other departments and it's 

easier for me to come to work in the 

morning and not hv to depend on the 

hotel shuttle  

 

So b very careful to say that I use it 

as a private buggy  

 

 

08:59 

 

08:59 

08:59 

 

09:01 

 

09:01 

Message Time 

Reply 

Replied on the group 
10:09 

Audra 

Thanks   
10:09 

Reply 

Morning Audra 

 

Can I come pick you up 

0845  

08:29 

 

 

Audra 

Late 

 

I need to b in the office soon 

 

Next time I will not leave the buggy with u 

guys 

 

Cannot trust timing 

 

08:29 

08:31 

08:34 

 

08:34 

Reply 

Do you want me to come pick you up still or are you 

here already 

08:48 

Audra 

Mamdhooh I had asked u to come at 8.30 as I hv a 

schedule and appoinments 

 

Had I known u cannot b trusted even for something 

simple like this I will ensure in future I take that buggy 

back and I guys can come pick it up if u need it 

08:48 

 

08:50 

Reply 

I’m on the way 
08:50 
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ފަދަ އެއްޗެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ވާ  މުޙައްމަދަށް 'ތްރެޓް'    މަމްދޫހުއެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް  

 ބުރަވެވޭކަމާއި، އަދި،  ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވާކަން މި ސްކްރީންޮޝޓްތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން

  މަމްދޫހު  ،މުޙައްމަދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު  މަމްދޫހުއިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު އީމެއިލްގައި   11.2.1

އޮންނަކަމާއި އެނގެން  އިވަލުއޭޓްކޮށްފައިނުވާކަން  ފާހަގަކޮށްފައިވާ   ،މުޙައްމަދު  އީމެއިލްގައި  އެހެންނަމަވެސް 

ހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވަނީ  ފަދަ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ހުށަވާ  މުޙައްމަދަށް 'ތްރެޓް'    މަމްދޫހުކަންކަމާ ގުޅިގެން  

 ކޮން ޢަމަލެއްކަން އެނގެން ނެތްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.    

ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނަށް   2020އޮގަސްޓް    29މުޙައްމަދު    މަމްދޫހުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   11.3

ހުށަހެޅި  މުޙައްމަދަކީ ކްލަސްޓަރ ސޭލްސް މެނޭޖަރކަން އެނގެން އޮން  މަމްދޫހުބެލުމުން،   ނަކަމާއި، މައްސަލަ 

   ކޮށްފައިވަނީ،މުޙައްމަދު ފާހަގަ މަމްދޫހުފަރާތާ ގުޅިގެން 

“OVER VIEW ON TECHICALITY 

 ✓ didn’t want the department to collapse. The first conversation with Anna and Aina as they 
arrived, they asked me not-to resign, so I was shocked.  

✓ Audra requested me not to spend time with Anna and that I am not working and spending 

time with them.  
✓ Asked the same to them not to spend the time with me as I was the leader of the gang 

and plotting against her with all the Maldivians. They mentioned they had the wrong idea about 
me when they joined as Audra aware them about me.  

✓ Keeping things aside we tried to focus on work. She ask for lot of little things which could 
have saved time if she did by herself. We had to attend her work rather focusing on our tasks.  

✓ Without any explanation, Audra dumps work to our Coordinator, Sallu and questions her 

ability and made her feel bad even when she knew Sallu was new to the role and had to be 
trained first.  

✓ Sales Coordinator, Sallu raised the concern as there is so much of negativity in the 
department. There is a sharing folder where we have all the documents and when it comes to 

Audra she asks everyone to get her documents when she can easily access. Since she joined, 
she didn't bother to look in to the folder even.  
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✓ A day in Department: We never had a meeting in the department till Anna came. Now each 

of us discuss on the pending works and we start working on specific task for the day. She 
doesn't tell us what she is doing or direct us our work. She doesn't check the daily reports 

Anna does.  

✓ If there is pending things in her market, she asked to remove it prior the meetings.  
✓ Prior the sales meeting Audra doesn't double check or ask questions about presentations and 

currently Anna is leading the department.  
✓ We have local 45 contracted local DMC's. I have introduced Audra to Local DMC's like 

Intour, Rialto, Capital etc. After that she has never spoken to them except for one Hosting.  
✓ Audra hasn't really brought in Guests. In business we don't contact her and we always check 

with Ankit.  
✓ Only for influencers we contact her and I personally don't believe Audra contributes to 

Crossroads.  

✓ Crew Business was looked after by former DOS so I am not aware of it.  
✓ Chinese group; Audra was dealing with it by herself and was passed to Aina. The dates 

were not there and still it has not been confirmed.  
✓ We don't review the crews in the meetings. 

✓ Audra is from Malaysia and she agreed that she is not aware of her own country markets 
as she is not in contact. 

✓ She spoke to Branden (Korean) very rudely and he is not happy. Made me call him in the 

midnight without respecting their time.  
✓ I emailed and informed Audra to assist on DESTIMO System, but she did not assist and 

she questioned me for informing Stefano on the same. Sallu and Audra were trained fast week 
so I asked her to assist on it.  

✓ Buggy incident attached with the statement.  
 

OVER VIEW ON LEADERSHIP  

✓ If Audra was a good leader, if your team is not performing you would manage them, rather 
putting good performer like Mirnan on No Pay. I haven't received any guidance from her as 

well.  
✓ Most of the time we find our ways to learn something and she doesn't guide us.” 

އޮންނަކަމާއި،   11.4 އެނގެން  މައްސަލަ    މަމްދޫހުމިފަދައިންކަން  ބަލާއިރު،  މިކަންކަމަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  މުޙައްމަދު 

ފަރާތުން   ވާހަކަ    މަމްދޫހުހުށަހެޅި  ގެއްލޭގޮތަށް  މަސްލަޙަތު  ގާތު  މުވައްޒަފުން  އެހެން  އާއި  ގާތު  މުޙައްމަދު 
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ާޤބިލުކަމާށާއިދައްކާފައިވާކަމަ އޭނާގެ  މަސައްކަތްދީ  އޮޅުންފިލުވައިނުދީ  މުވައްޒަފަކަށް  އައު  ސުވާލު  ،  މެދު 

ނުބާއްވާކަމަށާއި،    އުފައްދާފައިވާ އިރުޝާދުނުދޭ ކަމަށާއި،  މީޓިންގއެއް  ކަންކަން ކަމަށާއިމަސައްކަތްކުރުމަށް   ،

ނުބަލާކަމަ މުޢާމަލާތްކުރާކަމަށާރަނގަޅަށް  ކޮށް  'ރޫޑް'  މުވައްޒަފުންނާއި  ހައިސިއްޔަތުން ށާއި،  ވެރިޔެއްގެ  އި، 

ނުކޮށްދޭކަމަ 'ގައިޑް'  ފަރާތުގެ  ށާމުވައްޒަފުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސިފަތަކެއް  ހުންނަންޖެހޭ  ވެރިޔެއްގެ  އަދި  އި، 

 ނެތްކަމަށް ޖުމުލަގޮތެއްގައި މި ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި، 

ގައި ދީފައިވާ    2020އޮގަސްޓް   29هللا މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އައިނާ ލައި ބިންތި ޢަބްދު 11.5

އަކީ ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ މައިސް ގެ ޑިރެކްޓަރކަން  هللا ، އައިނާ ލައި ބިންތި ޢަބްދުބަޔާނަށް ބެލުމުން

 ށްފައިވަނީ، ފާހަގަކޮهللا އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅިގެން އައިނާ ލައި ބިންތި ޢަބްދު

“OVER VIEW ON TECHICALITY  

 
✓ I don't get assistance from Audra, as MICE is not her strength.  

✓ She doesn't involve in markets, I send her to review things and she don't get back with 
the decision and its always stuck with her without progress  

✓ She doesn't understand things and doesn't clarify from the clients. Put me on hot spot at 

times  
✓ SSM - She doesn't review the groups or give any directive to us  

✓ SSM prior the meeting she does not review with us  
✓ SSM meeting is the only time we have any discussion with the GMs. Any follow ups 

from the meeting is not done or nor meeting has been conducted  
✓ Involvement comes in when Stefano and GM is involved or copied in  

✓ She always say she is very busy but we are not aware what she is actually doing  

✓ I am not given the targets or budgets, or any overall strategies  
✓ She is not familiar with what I do. She don't remember the conversations or rates and 

she argues.  
✓ I am not being introduced to many wholesalers by her and MICE is not touched by her 

and I get my space to work rather LEISURE so she is always having issues  
 

OVER VIEW ON LEADERSHIP  
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✓ To compare the current leadership, its very different  

✓ The team is not so stable. Even we both have lot of fights  
✓ Initially 1 struggled a lot, no sales induction was given and I told her I cannot do this 

as I don't know right and wrong. No Instruction and guidance was given to us by Audra  

✓ I get to hear that Audra talks behind my back as well  
✓ It was a lot about complaining about the previous team and to be prepared to pick up 

shit  
✓ Previous team were lazy, they were slow and ganged up against her to get rid of her. I 

was given information about Mamdhooh and when I came out I judge myself and he was 
totally different and very helpful  

✓ Audra mentioned that Mamdhouh was set for failure  
✓ As per Audra since Naru met Tolga, his reaction to Audra changed. I  

✓ On first week Naru's story was explained to me  

✓ One day she mentioned in the group chat Good Fucking Morning!  
✓ We were told to be careful with Mamdhooh, so I told Anna that we should give a 

chance to Mamdhouh  
✓ She shares info about Patrick and her fights with us  

✓ We were ourselves to sort things out  
✓ I was evaluated today, and was not given a JD  

✓ She has a very negative mind and she always speak badly of others as if no one is good 

enough  
✓ My work environment is not healthy and full of negativity. Playing all of us against each 

other  
✓ Every place has politic and problems, but in general here everyone is nice. Its only sales 

and marketing with negative energy.  
✓ Audra came to my office and said those two went to Shiman and complained. Mamdhouh 

complained about the buggy.” 

އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ށާއެހީތެރިކަމެއް ނުލިބޭކަމަމިފަދައިންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   11.6

އި،  ށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކަންކަން ނޭނގޭކަމަށާފަރާތާއެކު މަސައްކަތްތަކުގައި ކުރިއެރުން ނުލިބޭކަމަ

އިރުޝާދުނުދޭކަމަ ނުބާއްވާކަމަށާމުވައްޒަފުންނަށް  މީޓިންގތައް  ޢަބްދުށާއި،  ބިންތި  ލައި  އައިނާ    ކުރާهللا އި، 

އާއި މައްސަލަ  هللا އި، އައިނާ ލައި ބިންތި ޢަބްދުށާ މަސައްކަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަހުލުވެރިނުވާކަމަ

އި، އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އިރުާޝދާއި ގައިޑަންސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ށާހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ދެބަސްވުންތައްވާކަމަ
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ނުދޭކަމަ ފަހަތުގަށާފަރާތުން  އޭނާގެ  ދައްކާކަމައި،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާހަކަ  އޭނާގެ  ކުރީގެ  ށާއި  އި، 

އި، ގްރޫޕުގައި ވާހަކަ ދައްކަންނުޖެހޭ  މަށާއި، މަމްދޫހުގެ ވާހަކަވެސް ދައްކާކަށާމުވައްޒަފުންގެ ވާހަކަ ދައްކާހަދާކަމަ

ފާ ބަޔާން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ގެ ވަޒީ هللاއި، އައިނާ ލައި ބިންތި ޢަބްދުށާބަހުރުވައިން މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާކަމަ

އި، އައިނާ  ށާއި، އެހެން މީހުންގެ ގޯސް ވާހަކަ ދައްކާ ވަރަށް 'ނެގަޓިވް މައިންޑް' އެއް ހުންނަކަމަށާދީފައިނުވާކަމަ

ޢަބްދު ބިންތި  މާހައުލެއްނޫންކަމަهللاލައި  ރަނގަޅު  މާހައުލަކީ  މަސައްކަތުގެ  ގޮތަށް ށާގެ  ގެއްލޭ  މަސްލަޙަތު  އި، 

ގެ އިސްކޮށް ހުންނަ މައްސަލަ  هللا އި، އައިނާ ލައި ބިންތި ޢަބްދުށާލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަމައްސަ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުބާރުނުކުރާކަން ޖުމުލަގޮތެއްގައި މި ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި،  

ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބެލުމުން،   2020ގަސްޓް  އޮ  29މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސަލްމާ ވަސީމް   11.7

ސަލްމާ ވަސީމް އަކީ ކްލަސްޓަރ ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ކޯޑިނޭޓަރކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ  

   ކޮށްފައިވަނީ،ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅިގެން ސަލްމާ ވަސީމް ފާހަގަ

“OVER VIEW OH TECH1CALITY  

 

✓ Challenging part is that, as I'm new to the role, Audra gives me tasks without explaining 
things. 

✓ She asked me to do an itinerary and she asked me to copy paste a pervious whole itinerary 
when the guest portfolio is totally different and I knew it won't work that way  

✓ She had a problem as Patrick spoke to me to cancel few things from the itinerary.  
✓ She always communicate through email which is very difficult for me. I feel like I am a 

personal PA to her rather being a coordinator as I can't finish my regular job as l have to 

deal with her most of the time. 
✓ I did a training session with and DESTIMO System, in the training half way through she 

left the training with a phone call so she is not aware of most of it.  
✓ She has trust issues with me since I raised concerns with her to Anna as I broke down. As 

Anna shared the concerns I had, Audra brought me into office with Anna. Also, she made 
Anna to again take a statement of me to confirm and write an email to her of what I mentioned, 

which made me feel so bad.  
✓ Mamdhooh was very helpful in my initial days on the training. No manual and training was 

given to me. Anna and Mamdhooh taught me what I know today.  
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✓ In the interview she mentioned she will be doing training as I am new but there was no 

such guidance or departmental specific training arranged when I join. Most of the days I just 
sat there as Mamdhouh was alone and busy.  

✓ If I get a headache it's because of Audra. She mentioned "Geeez" one day as I mentioned 

her I am very confused as was given too many directions by her which made a little thing so 
confused. Since then she don't smile at me. i feel like she don't trust me either.  

✓ She don't know the formats of the very common thinks we do every day. And she is always 
confused, and don't remember who sent what.  

✓ I saw the way she spoke to Sajaya from the emails and I believe that's not the way leaders 
speaks to their subordinates.  

✓ She was sarcastic about my ability to do the job and told Anna that we need to find 
someone to do the job which 1 was asked to do initially as she don't think I will be able to 

take on which I assured with proper training I will be able to do anything she requests.  

 
OVER VIEW ON LEADERSHIP  

 
✓ As a leader l feel there is no proper guidance or communication. I feel like a baby who 

she has to spoon feed as she always ask others to double check what I do even if I do with 
their guidance” 

އި، އެހެންމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ށާމިފަދައިންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ސަލްމާ ވަސީމް މަސައްކަތައް އައުކަމަ 11.8

އި، އަބަދުވެސް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސަލްމާ  ށާފަރާތުން އޭނާއަށް އިރުޝާދުދިނުމަކާނުލައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާކަމަ

މުޢާމަލާތްކުރާކަމަ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބޮޑަށް ށާވަސީމްއާއި  ވުރެ  ކޯޑިނޭޓަރަކަށް  އޭނާއަކީ  އެގޮތުން  އި، 

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ށާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 'ޕީއޭ' އެއް ގޮތަށް ސަލްމާ ވަސީމްއަށް ހީވެފައިވާކަމަ

ހިއްސާ އަށް  'އަނާ'  ަޝކުވާތަކެއް  ފަރާތުން  ގުޅިގެން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަސީމްއަށް  ސަލްމާ  ކުރުމުން، 

އި، ޓްރެއިނިންގ ދޭނެކަމަށް އިންޓަވިއުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް އެއްވެސް  ށާއިތުބާރުނުކުރާކަމަ

ދީފައިނުވާކަމަ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޭނގޭކަމަށް  ށާތަމްރީންއެއް  ކަމެއް  އެއްދުވަހު  ވަސީމް  އި،  ސަލްމާ 

އި، މަސައްކަތްތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ށާބުނުމުން އޭގެ ފަހުން އޭނާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހީނުލާކަމަ

އި، އިސްކޮށްތިބޭ މުވައްޒަފުން އޭނާގެ ދަށުންތިބޭ މުވައްޒަފުންނާއި މުޢާމަލާތްކުރަން ނުޖެހޭ ށާފަރާތަށް ނޭނގޭކަމަ
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ފަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާކަމަގޮތަށް  ހައިސިއްޔަތުން  ށާރާތުން  މުވައްޒަފެއްގެ  އިސް  އި، 

 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ގައިޑަންސް ނުދޭކަމަށް ޖުމުލަގޮތެއްގައި މި ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި،  

)އަނާ(   11.8.1 މުޙައްމަދު  ބިންތި  ބެކަމް  ޖަންނަތު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ސްޓް  އޮގަ  29މައްސަލަ 

ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބެލުމުން، ޖަންނަތު ބެކަމް ބިންތި މުޙައްމަދަކީ ކްލަސްޓަރ ޑިރެކްޓަރ އޮފް    2020

 ކޮށްފައިވަނީ، ލެާޝރ ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ޖަންނަތު ބެކަމް ބިންތި މުޙައްމަދު ފާހަގަ-ސޭލްސް 

“OVER VIEW ON TECHICALITY  
Soles and Marketing  

✓ She hired me in a way. It makes a little bit difficult for me to speak up  

✓ When 1 recommend on things for PR Et Marketing she always decline so i feel we 
are not keen on such. As she rejects when something related to Marketing comes in  

✓ There is no direction or focus from Audra.  
✓ The amount of work she gives to Mamdhooh is unfair. She pushes GSA to be handled 

by him aswell  
✓ I am having trouble to identify what she brings to the table. Perhaps only talking to 

D.  
✓ Enquiry comes in but the opportunity is not being taken by Audra  

✓ She has mentioned that there is no budget  

✓ Audra is not a big fan of Flash Sales. But if it's a GM's intrusion she says so we 
just follow • don't get the support from Audra, meetings are led by junior team members 

and i have always questioned why it is this way. She made us to present S&M for her. 
She does not scan through the documents and just forward to GM. We are just doing 

the middle man job passing things around and replying as she forward it if GM's ask 
her question instead answering them.  

✓ We are doing the SOP's  

✓ I feel so embarrassed about our team, as an outsider has to help us for a system 
which we have to be aware.  

✓ No Marketing plan, segmenting numbers from her. Got it from Ankit last week only.  
 

OVER VIEW ON LEADERSHIP  
✓ I can't baby sit my boss as I have my own things to do  

✓ She needs to he a part of the team rather asking everyone to do things for her  
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✓ Communication is more like kindergarten  

✓ If she is not happy she will start attacking with emails  
✓ She is sensitive all the time yet good at talking so she can easily cover 

✓ She doesn't communicate well and things become drama and personal far her  

✓ She is not focused  
✓ She brought up that I have a bad behavior towards to her as she feels that I raised 

my voice and was rude to her, commanding etc which as a team member I was explaining 
something I didn't agree with and 1 told her this is how 1 am and she should accept it.  

✓ She wants me to be on soft side supporting for her  
✓ When we raised concerns she become offensive and even had a confrontation with 

Sallu.  
✓ Audra mentioned to stay away from Mamdhooh, as he might be the leader of the old 

pack and plot something against her.  

✓ When Stefano comes to office, Audra comes and ask why he came to office. And if 
we speak to GMs she will say not to speak straight to GMs. its like she is always 

watching us 
✓ Before even i started the job l was told by Audra bad things about everyone.  

✓ She asked me to write an email about Sallu to her that she is not performing well. 
As the company is on a bad situation and if Sallu (eaves it will be a small impact only. 

But if you both leave it's going to be a huge impact so trust her on this. She make me 

feel mercy of my job as she was the one to hire me.  
✓ First week I felt insecure about the job, that much of inconvenience and conflicts she 

has with me.”   

މިފަދައިންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ޖަންނަތު ބެކަމް ބިންތި މުޙައްމަދަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  11.8.2

އި، ށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެއްވެސް އަމާޒެއް ނެތްކަމަށާއުނދަގޫކަމަސަބަބުން ވާހަކަ ދައްކަން 

ހަވާލުކުރާކަމަ މަސައްކަތް  ގިނަ  ވަރަށް  ކޮށް  'އަންފެއަރ'  ބިންތި  ށާމަމްދޫހުއަށް  ބެކަމް  ޖަންނަތު  އި، 

ށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އި، މީޓިންގތައް ކުރިއަށާމުޙައްމަދުއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސަޕޯޓެއް ނުލިބޭކަމަ

އި، މިކަމާ ގުޅިގެން ޖަންނަތު ބެކަމް ބިންތި ށާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދަށުން ތިބޭ މުވައްޒަފުންކަމަ

އި، ށާއި، މުޢާމަލާތްކުރަން ނޭނގޭކަމަށާއި، މަސައްކަތްތައް ނުކުރާކަމަށާމުޙައްމަދު ސުވާލުކޮށްފައިވާނެކަމަ

އި،  ށާއި، މަސައްކަތަށް ފޯކަސް ނުކުރާކަމަށާ ދުވެރިކޮށް 'އެޓޭކްކުރާ' ކަމަހިތްހަމަނުޖެހިތްޖެނަމަ އީމެއިލް މެ
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ބިންތި  ބެކަމް  ޖަންނަތު  ފާޅުކުރުމުން،  ހިޔާލު  އޭނާގެ  ކަމެއްގައި  މުޙައްމަދު  ބިންތި  ބެކަމް  ޖަންނަތު 

ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޯސްކަމަށް  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަމަލުތައް    މުޙައްމަދުގެ 

އި، މަމްދޫހުއާއި ދުރުގަ ހުރުމަށާއި މަމްދޫހުއަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ކަންކަން ށާބުނެފައިވާކަމަ

އި، އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ގޯސް ވާހަކަ  ށާރާވަފާނެ ފަރާތެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމަ 

ދައްކާފައިވާކަމަ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އެންމެންނާވެސް  ށާމައްސަލަ  އެހެން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އި، 

 ދެބަސްވާކަން ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މި ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި، 

 ސެޕްޓެންބަރު   4' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  4މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 'ޑޮކިއުމަންޓް   11.9

އަށް ބެލުމުން، މި ލިޔުމުގައި ޖުމްލަކޮށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ    ’Show Cause Notice‘  ގައި ދީފައިވާ  2020

ބަޔާނުގައިވާ ކަންތައްތައްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    4އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު  

ރައް މައްސަލަ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި ކަންކަމަށް  މި  ފަރާތުން  ދުވި 

   އަންގާފައިވާކަމާއި،

މަސައްކަތްކުރާ   11.10 ދަށުން  އޭނާގެ  ފަރާތާއެކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދީފައިވަނީ  ބަޔާންތައް  ފާހަގަކުރެވުނު  އިސްވެ 

  މުވައްޒަފުންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެ މުވައްޒަފުންގެ އިސްކޮށް ހުންނަ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ

އެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިރުާޝދު  ސަޕޯޓާއި  އެހީތެރިކަމާއި،  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް 

މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، އެ މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަތު މާހައުލުގައި މުއާމަލާތްކުރަން  

މަލާތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ނުވާ ގޮތްގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މުޢާ

މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާކަމަށް   މުވައްޒަފުންނާއި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތަށް  ގެއްލޭފަދަ  މަސްލަޙަތު 

ބުރަވެވޭކަމާއި    ބުރަވެވޭކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް ރަނގަޅުގޮތުގައި އަދާކޮށްފައިނުވާކަމަށް 

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސަބަބުން އެމުވައްޒަފުންގެ ގިނަ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިމެނޭކަން ޖުމްލަކޮށް 

މިންގަނޑަށް  އަޚްލާީޤ  މަސައްކަތުގެ  ތަބާވާންޖެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތުމުން،  އެނގެން 

 ތަބާވެފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 
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ާޤނޫނުގެ   .12 ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާގެ    23މައްސަލަ  މާއްދާއާއި  ވަނަ 

މަސައްކަތްކުރާ    18.5އެއްބަސްވުމުގެ   ދަށުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެނީ  ދަށުންކަމާއި،  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކަށާއި ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިންގާފައިވާ  މުވައްޒަފުން ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާތަ

އެނގެން   ޢަމަލުތަކެއްކަން  މިސްކޮންޑަކްޓް'  'ގްރޮސް  ޢަމަލުތަކަކީ  އެ  ކުރުމުން،  އިންވެސްޓިގޭޓް  ޢަމަލުތައް 

އެކު، އޭނާ ވަޒީފާގައި  އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާްޤ އެކަށީގެންނުވުމާ 

ފަރާތަށް   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމެއްކަމަށް  ކުރެވޭނެ  ބަލާއިރު  ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް 

ނުފެންނަކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެފައިވީހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތަކަކީ 'ގްރޮސް  

ވަނަ    23ލުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ ޢަމަލުތަކެއްތޯއާއި އަދި އޭނާ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  މިސްކޮންޑަކްޓް' ގެ ޢަމަ 

 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  

ާޤޫނުނެގ   12.1 ަދުށްނ  23ަވޒާީފާއބޭެހ  ާމއާްދެގ  ަވީޒ  ، ވަަނ  ަޝުރެތއް  ުމަވްއޒަަފުކ  ެދ  ަވިކުކެރޭވީނ  ާފިއްނ 

ުމަވްއޒަަފކު    ، ުފރަިހަމެވެގްނަކާމިއ ެއ  ުނުވާމިއެއުކ  ެއަކީށެގްނ  ައޚާުލުޤ  ަމަސްއަކުތެގ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ެއ  ެއީއ 

ބެެހްއުޓަމީކ  ިއުތރްަށ  ބަލިާއުރ  ، ަވޒާީފަގިއ  ަހަމަތކްަށ  ަފާރަތށް    ، ެއކީަށެގްނވާ  ަވޒީފޭާދ  ުކެރޭވެނަކެމްއަކަމށް 

ެއ    ، ަކްނ ެއނޭގަކާމިއ ނެުފުނުމްނ ުމަވްއޒެަފްއެގ ަމަސްއކުަތެގ އަޚާްލުޤ ެއކީަށެގްނުނާވަކމްަށ ބެެލޭވނީ  އޮެގުތން 

ެގއުްލްނަތެކއް   ަވޒީފާ އާަދުކާރ ަތނަށް  ުނަވތަ  ަވޒީފޭާދ ަފާރތަށް  ުމަވްއޒެަފްއ ިއުތރްަށ ަވޒާީފަގއި ބެެހއުްޓުމން 

 ، ުމްނަކްނ ިމ ާމއާްދެގ )ށ( ައްށ ބުެލުމްނ ެއނެގން ޮއްނަނަކާމިއިލބާިދެނަކަމްށ ެފުނުމްނ ުނވަަތ ޚާިޔާނެތްއވަެފިއުވ

' ެގ ގުޮތަގިއ ުހށަަހޅަާފިއާވ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ  1ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ 'ޑިޮކުއަމްންޓ   12.2

ްސ ިމްސޮކްނަޑްކްޓ'  އަށް ަބާޔނޮްކށަްފިއވާ 'ްގޮރ  (r)އްިނ    (a)ެއ ާމއާްދގެ    ، ަވނަ ާމއާްދަގިއ  18.5ެއްއަބްސުވުމެގ  

ެއ ުމަވްއޒަަފަކްށ ިއުތުރ ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކ ނަުލިއ ަވޒީފާާއބޭެހ ާޤޫނުނގެ    ، ެގ ަޢމެަލްއ ުމަވްއޒަަފުކ ޮކށިްފަނަމ

ަވިކުކެރޭވެނަކްނ  23 ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަފު  ެއ  މިަތްނ  ޮގުތެގ  ެއްއގްޮތވާ  ާމއާްދާއ  ަބާޔްނކޮށަްފއި    ، ަވަނ 

ވަކިކޮށްފައިވަނީއެގޮތުން މައް  ، ޮއްނަނަކާމިއ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   ،ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން 
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ވަނަ މާއްދާއާއި    23ގްރޮސް މިސްކޮންޑަކްޓެއްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުންތޯއާއި އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

  ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބަލާއިރު

ސަޕޯޓާއި   ،ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   12.3

އޮންނަކަމާއި އެނގެން  ދީފައިނުވާކަން  މުވައްޒަފުންނަށް  އެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެ    ،އިރުާޝދު 

މައްސަ  ގޮތްގޮތަށް  ނުވާ  މުއާމަލާތްކުރަން  މާހައުލުގައި  މަސައްކަތު  ފަރާތުން މުވައްޒަފުންނާއި  ހުށަހެޅި  ލަ 

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަސްލަޙަތު ގެއްލޭފަދަ ގޮތަށް މައްސަލަ    ،މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   ،ހުށަހެޅި ފަރާތުން މުވައްޒަފުންނާއި މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި

ފަރާތުގެ ސަބަބުން ޒިންމާތައް ރަނގަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ބުރަވެވޭކަމާއި  އަދާކޮށްފައިނުވާކަން  ޅުގޮތުގައި 

އޮތުމުން އެނގެން  ޖުމްލަކޮށް  ހިމެނޭކަން  ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް  ގިނަ  ހުށަހެޅި    ،އެމުވައްޒަފުންގެ  މައްސަލަ 

  ،ނުވާކަމަށް ބުރަވެވުނުނަމަވެސްފަރާތުން ތަބާވާންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑަށް ތަބާވެފައި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސީދާ ވެފައިވާ ގެއްލުންތަކަކީ   12.4

ނެތުމުންނާއި އެނގެން  ސާފުކޮށް  އެނގެން   ،ކޮބައިކަން  ވެފައިވާކަން  ހިޔާނާތެއް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ަވޒާީފަގިއ ބެެހްއުޓުމން ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތށް ިލބޭ  އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިތުރަށް ނެތުމުންނާއި އަދި މަ 

ުނަވަތ ިލބާިދނެ ެގއުްލްނތްަށަކމްަށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ބަލަާފިއާވ ަކްނަކަމީކ ިހނގަާފިއވާ ަކްނަތއަްތާކިއ  

ވާެދ ައަޅިއެގން  ިފަޔަވެޅއް  ިއސްލީާޙ  ެއކީަށެގްނާވ  ަންއތެާލޭވނެފަަދ  ުގިޅެގްނ  ެގއުްލްނަތއް  އެފަަދ  ެނ 

ަޤބުޫލުކެރވީޭތ ަޢމުަލަތަކީކ ،  ަކްނަތއަްތެކްއަކަމށް  ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅި   SC-A/27/2014ަނނަްބުރ    ަމްއސަަލ 

ޯކަޕޭރޝްަނ  ަމސްޢުޫދ    ިއްސމާޢްީލ)  ަފއޭިންންސ  ިޑވޮެލްޕަމންްޓ  ަހުއިސްނގ  ަޤިޟްއާޔަގިއ  ިލިމެޓްޑ   ވ.   )

ސޫުލީކ ަޣިއުރ  ޮބުޑ  ާފުޅަކން  ަޢމުަލަތެކްއަކމަށް    ’Gross Misconduct‘ުނަވތަ    ަބާޔްނުކރާފަަދ  ެގ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ިއުތރްަށ ަވޒީފަާގިއ ބަަހްއަޓިއެގން ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރަތށް    ، ަޤބުޫލުނުކެރޭވަކާމިއ

ެއޮގތްުނ މްައސަަލ ުހށެަހޅި    ، ެނަކަމށް ަޤބުޫލުނުކެރޭވަކާމިއުނަވަތ ަވޒީފާ އާަދުކާރަތންަށ ޮބޑިެތ ެގއުްލނަްތެކްއ ލިބާިދ

ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ަގިއ ުބާނ ދެ    23ަފާރުތެގ ަމްއަޗްށ ުތުޙމުަތުކެރވަިފިއާވ ަކްނަކްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  
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ފާަރުތްނ ެހްއާކއި  ޙަާލުތްނުކެރ ޙަާލަތކްަށ ފެެތީނ ކްޮނޮގަތުކްނ ކިިހެނއަްކެމްއ ާސބިތާުވ ަވަރްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  

 ދަލްީލ ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކަމްށ ެދކެެމެވ. 

ަވޒާީފ އާަދުކާރ ޮކްނމެ ުމަވްއޒަަފީކެވްސ ަވޒާީފ އާަދުކާރ ަތެންއގިައ ަވިކ އަޚާްލީޤ ިމްނަގނޑަުތަކކްަށ ަތާބވްާނޖެހޭ   12.5

ޮކްނެމެވްސ ަވެރްއެގ ެގއުްލްނަތެކްއ ަވޒާީފ  ަފާރަތަކްށ ުވުމްނ، ުމަވްއޒުަފްނ ައޚާްލީޤ ިމްނަގނުޑަތަކްށ ތާަބުނވަާނަމ  

ޭދ ަފާރަތުކްނ ަތަޙްއމަލު ުކަރންޖުެހަމީކ ެއަކީށެގްނާވ ަކެމްއަކމްަށ ުބަރެވޭވަކާމިއ، އަޚާްލީޤ ިމނަްގނާޑ ޚިލަާފށް  

ން  ަޢމުަލުކުރަމީކ ެއަކުމެގ ުކަޑ ޮބުޑ ިމަނާށިއ ުގުޅނުްހިރ އެެހްނ ަކްނަކަމްށ ބަަލިއ ިފަޔަވުޅ ައޅްަނޖޭެހ ަކްނަކ

ުމަވްއޒަަފްށ   ަޙއުްޤ  ަވިކުނުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ެމުނވީ  ަލިއެގްނ  ަސަބަބކާ  ެއކީަށެގްނވާ  ެދޭކަކމާަށިއ  ަކަމްށ 

ިލބިދަީފިއުވާމެއުކ ައޚާްލީޤ ިމނަްގނުޑަތކްަށ ަތާބުނާވަނމަ ެއކަށެީގްނާވ ިއސާްލީޙ ިފަޔަވޅު ެއުޅމްަށ ަވޒާީފާއބޭެހ  

ާބުރައޅަާފިއާވަކްނ އެނެގްނ   ޮއްނަނަކާމިއ، ިމގުޮތެގ ަމިތްނ ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ާޤޫނުނަގިއ 

ަވނަ    23ަފާރުތެގ ަސބުަބްނ ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރަތށް ިލޭބ ުނަވތަ ިލބާިދެނ ެގއުްލަމީކ، ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނެގ  

ްއ ަމްއސަަލ ަރއުްދވަިފާރުތްނ  ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނުކރާފަަދ ެގއުްލެމްއެގ ޮގުތަގިއ ބެލާިދެނަކަމްށ ުބަރެވވޭފަަދ ެހްއެކ

ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް    23ަމްއސަލިައަގިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނގެ    ުހށަަހޅަާފިއެނުތުމން ިމ

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އެެހްނަކުމން  ެވ.  ަވިކުކެރވާިދެނަކަމްށ ަޤބެޫލްއުނުކެރެވެއ  ަވޒާީފިއްނ

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މާއްދާގައި   23މައްސަލަ  ވަނަ 

ބަޔާންކުރާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންކަން އެނގެން ނެތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

 ރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ.   ާޤއިމުކު 

ޢަދުލުވެރިކަން   .13 ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން   (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 

ބަލަން  ޤާއިމުކުރެވިފައިވެތޯ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ    

 ، ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅަފައިވީނަމަވެސް  HC-A/209/2010ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ވާސިލުވުމުގައި   ނިންމުމަށް  ޢަދުލުވެރި  އަދި  ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ    އިޖުރާޢީއިންސާފުވެރި  ޢަދުލުވެރިކަން 

 ޚުލާާޞކޮށްނަމަވެސް ނަޒަރުކުރުން މުހިންމުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
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ާއްއުމ ހަާލްތަތުކަގއި    ، ( ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށprocedural fairnessެއޮގުތްނ ިއުޖރީާޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ )  13.1

 ؛ެއްނެމ ުކަޑިމުންނ   ، ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ  ، ަކނަޑެއޭޅީނ

ަމއޫުލާމުތ ުމަވ .1 ަކާމިއބޭެހ  ތުުހަމުތކެުރޭވ  ަމްއަޗްށ  ތްަފސަީލާކެއުކ  ، ްއޒުަފެގ  ުހރާިހ  ެދެވނުްހިރ  އެ    ، އަޭރުކ 

 ؛ުމަވްއޒަަފަކްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ިދުނަމށްފުަހ

ުފުރަސެތްއަގިއ ެއުމަވްއޒަަފުކ  ެއ ތުުހަމަތާކމުެދ ަޖާވބާުދީރުވުމގެ ުފުރަސުތ ެއުމަވްއޒަަފްށ ިދުނމަށްފުަހ އިަދ އެފަަދ   .2

 ؛ަކނަޑައާޅ މެީހްއެގ އެހެީތިރަކން ހުޯދަމްށ އިެދްއެޖަނަމ އުެފުރަސުތ ިދުނަމށްފުަހ

 ؛ެއ ަމްއސަަލ އާިދީރ ޮގުތްނ ތަހީުގުގުކުރަމށްފުަހ .3

ުފރަިހަމާވަކަމްށ  23ެގ  ާޤޫނުނަވޒާީފާއބޭެހ   .4 ަޝުރުތ  ެދ  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ    ެއުކެރޭވ   ، ވަަނ 

ެފިނތުަހީގަގ ިންނަމއިިފަނަމ  ، ަކށް  ަވިކުކަރން  ަވކޮިކށަްފިއާވކްަނ  ، ެއުމަވްއޒަފުަކ  ަވިކުކރި    ، ެއުމަވްއޒަަފުކ 

 ަސަބބަުތާކެއުކ ެއުމަވްއޒަަފކްަށ ައްނގަާފިއުވްނ ިހެމެނެއެވ. 

ތޯ ަވޒްަނުކުރަމްށ މި  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގއި ިއުޖރީާޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވ 13.2

ުނަވތަ  ފަާހަގުކެރުވުނ ކްަނަކްނ  ެގ ިކަބިއްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތ  ، ަމްއސަަލިއެގ ަވާޤިއުއަތަކްށ ަނޒުަރުކާރިއުރ

  ައްނގަާފިއާވަކްނ އަެފާރަތްށ   ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ތުުހަމުތ ުކެރުވުނ ކްަނަކްނ  

އިަދ ތުުހަމުތުކެރުވނު ކްަނަކާމ ުގިޅެގން    ، ދަީފިއާވ 'ޯޝ ޯކްސ ލަެޓރ' އްަށ ބުެލުމްނ ެއނގްެނ ޮއނަްނކާަމިއ

އެ ތުުހަމތަުތަކށް ަޖާވބުދީާރވަެފިއާވަކްނ  ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ފާަރުތްނ    ، ަޖާވބާުދީރުވުމެގ ުފުރަޞެތްއ ދީފިައާވަކާމިއ

 ، ަގިއ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރަތށް ުހށެަހޅި ަޖާވުބން ެއނެގން ޮއްތަނަމެވްސ   2020ެސޕެްޓނަްބުރ    08އަެފާރުތްނ  

އަެފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރަމްށ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ުކިރްނ އާިދީރ ަތުޙީޤެގްއ ޮކްށ

ެއނެގްނ ެނަތތީ ަމްއސަލަ    ަދ ތުަޙީޤެޤްއ ިހްނގަާފިއާވަކްނިންނުމީނ ޮކން ަކެމްއެގ ަމްއޗްަށ ިބާނޮކށަްކްނ ެއނޭގނަެފ

 ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކކެުރވަިފިއަވީނ ިއުޖރީާޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުނޮކްށަކމްަށ ުބަރެވެވެއެވ.  
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ޢަދުލުވެ .14 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިކަން  އެހެންކަމުން 

(substantive fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާޢީ  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި   (procedural fairness)އަދި 

އަދި   ،އެއީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ ގޮތުގައި ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައި ވީހިނދު

 އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  (unfair dismissal)އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް 

  ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފާރާތުން އެދިފައިވާ ާޤނޫނީ ފަރުވާ އެ ފަރާތަށް ލިބިދިނުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު .15

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

ޙައްލުތަކަށާއި ާޤނޫނީ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،ސަބަބެއްނެތި 

 ަޤިޟއްޔާގައި: HC-A/555/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ބަލަން  ފުރަތަމަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނެރުމުގައި  އަމުރު   ... އަލުން  "  ވަޒީފާގައި  ހުރި  ވަކިކުރިއިރު  މުވައްޒަފަކު  އެ  ވާނީ 

 ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާއާ އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި، ... " 

  15ަޤިޟއްޔާގެ    HC-A/111/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،   15.2

 ވަނަ ނަންބަރުގައި، 

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

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

ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭއިންޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ގޮތަށް އަމުރު ކުރުމަކީ އިންޞާފުވެރި ގޮތެއް ނޫންކަމަށާއި،   މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ބަދަލު 

އެނޫން ގޮތަކަށް އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައިވާ   އި އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ ނުވަތަ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގަ 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ   ޤަޟިއްޔާގައި   SC-A/36/2019ނަންބަރު   ނަމަ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގައި، ކަންހިގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެވޭނީ، ޢާއިޝަތު   ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އިސްތިއުނާފު ނުކުތާއަށް  

ވަޒީފާއެއް   ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން، އޭނާއަށް އަބުރާ ވަޒީފާ ދިން ދުވަހާއި ހަމައަށް ޢާއިޝަތު ނިޝާނާއަށް  ނިޝާނާ 

 ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރެއް އެކަންޏެވެ.'  ން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއަށް އަދާކޮށްގެ 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަ ދެމެދު ވެފައިވާ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަމާއި،   15.3

ޑިސެންބަރު   16އިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚަކީ  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަލާ

)ދޭއް(   2)ސައްވީސް( މަސް ނުވަތަ    24ކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި އެފަރާތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ    2019

ޑިސެންބަރު  15 އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި އެއްބަސްވުން ނިމޭ ތާރީޚަކީ

މައްސަލަ  މުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ، ކަމަށްވެފައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވު 2021

މަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރު 

 ނެތްކަމަށާއި، 

ީށެގްނާވ ަސަބެބއެްނިތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރުމެގ ސަަބުބން ިލުބނު ެގއުްލުމެގ ބަދެަލްއެގ ޮގުތަގއި،  ެއަކނަމަވެސް   15.4

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތީރުޚްނ ެފިށެގން، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ 

ަހަފާރާތ ެދމުެދ ވަެފިއވާ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމގެ ުމއަްދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް  ަމާވ ާތރާީޚ ަހަމއަށް  ތު 

ިލެބްނޖޭެހ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތތުަކެގ އަދަަދްށާވ ަފިއާސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ަނަގއިިދުނަމށް ަކނަޑައޅަން  

 . ެފެނެއެވ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަމްއސަލަ  ެއޮގުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ަނަގއެިދޭވ ބަދުަލ ިހާސުބުކާރިއުރ،   15.5

)ޭދއް(    02ެއްނެމ ފުަހ  ުމާސަރިއެގ ޮގުތަގިއ     ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފ އާަދުކަރުމްނ ިދަޔިއުރ އަެފާރަތށ 

 Loss Mitigation‘ވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލަ ރައްދުަކްނ    USD7,700ީއ  ިލެބުމނިްދަޔމުަހަގިއ  

Measures due to COVID-19 Pandemic’  ިލިޔުމަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި މ

 2020ޑިސެންބަރު    31އިން ފެށިގެން    2020ޖުލައި    01ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

)ތިރީސް އިންސައްތަ( އުނިކުރުމުން     %30އިސްވެދެންނެވުނުފަދައިން މުސާރައިގެ މުންދާނީ  ގެ ނިޔަލަށް ލިބެ

ކަމަށް  USD7,700ލިބޭ   ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ހަތްސަތޭކަ  ލިޔުމުގައި    )ހަތްހާސް  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 

އުނިކުރުމަށް ދެންނެވުނު އަދަދަށް އެފަރާތުގެ މުސާރައިން  އޮތުމުން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސޮއިކޮށްފައި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެމުއްދަތުގައި މުސާރައިގެ    ސާބިތުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ރުހުން އޮތްކަން  
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ސެޕްޓެންބަރު   13)ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ގެ ނިސްބަތުން    USD7,700  ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ

)ހަތާވީސްހާސް    USD27,720ގެ ނިޔަލަށް ޖެހޭ ޖުމުލަ    2020ޑިސެންބަރު    31އިން ފެށިގެން    2020

 ހަތްސަތޭކަ ވިހި އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި،

އުޖޫރަކަމަށްވާ   ޙައްުޤވާ  އެފަރާތަށް  ފަދައިން  އެއްބަސްވުމުގައިވާ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

USD11,000    ް30އިން ފެށިގެން    2021ޖަނަވަރީ    01)އެގާރަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ގެ ނިސްބަތުނ 

)އެއްލައްކަ އެކާވީސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އާއި    USD121,000ގެ ނިޔަލަށް ޖެހޭ    2021ނޮވެންބަރު  

)ފަސްހާސް   USD5322.58ގެ ނިޔަލަށް ޖެހޭ    2021ޑިސެންބަރު    15އިން    2021ޑިސެންބަރު    01

ސެންޓް(   އަށް  ފަންސާސް  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  ތިންހާސް  ތިރީސް  ޖުމުލަ  ދުވިސައްތަ  ޖެހޭ  އާއެކު 

USD154,042.58    ަފްނާސްސ ހަަތރާުހްސ ާސޅްީސ ެދެއްއ ެއެމިރކާ ޑަޮލުރ ަފނާްސްސ ައށްެއ )ެއއަްލްއަކ  

 ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރަާތށް ަނަގއޭިދްނޖޭެހަކަމްށ ުބަރވެެވެއެވ. ެސްންޓ(  

އި، މައްސަލަ  ށާވަކިކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮތްކަމަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެންމެ ފުރަތަ ޙާލަތުގައިވެސް ވަޒީފާއިން   .16

ހުށަހެޅި ފަރާތް އުޅޭނޫޅޭ ގޮތް ބެލުމަށް ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް ބަލަން ބުނިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ  

ހެކިވެރިޔާއަ ބެލުމުން،  ހެކިބަހަށް  މުޙައްމަދުގެ  ޒަމޫލް  ޢަލީ  ހާޒިރުކުރި،  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުން  ކީ  ހުށަހެޅި 

ހާޑްރޮކްގެ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސުޕަވައިޒަރަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްކަމާއި، ހެކިވެރިޔާއާއި ސެކިއުރިޓީ 

މެނޭޖަރ ބައްދަލުކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ވަރަށް މައްސަލަ އޮތްކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ތަނަށް ވަދެނިކުމެ އުޅުމުގެ ޑީޓެއިލްސް ބަލައިދިނުމަށް ހެކިވެރިޔާ ގާތު އެދުނުކަމާއި، އުޅޭނޫޅޭ ގޮތް ބަލައި އޭނާ ތަން 

ހެކިވެރިޔާ   އަންގާފައިނުވާކަމަށް  ހެކިވެރިޔާއަށް  ސިފައެއްގައި  ރަސްމީ  ސަބަބެއް  އޭގެ  އެހެންނަމަވެސް 

ށް ހެކިވެރިޔާ ގާތު ބުނެފައިވަނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އުޅޭނޫޅޭ ގޮތް ބެލުމަ

ގައި އީމެއިލް ކުރުމުގެ ކުރިންކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ   2020އޮގަސްޓް    29މުޙައްމަދު    މަމްދޫހު

  ބުނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އުޅޭނޫޅޭ ގޮތް ބެލުމަށް 

ނިޔަތް  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވަނީ  މެނޭޖަރ  ސެކިއުރިޓީ  ގާތު  ހެކިވެރިޔާ 
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އޮވެގެންކަން ބަލާނެ އިތުރު ހެއްކެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނެތުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ވަޒީފާއިން ޙާލަތުގައިވެސް  ފުރަތަމަ  ބަލާނެ  އެންމެ  އޮތްކަމަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނިޔަތް  ވަކިކުރުމުގެ   

 ހަމައެއްނެތްކަމުގައި ދެކެމެވެ.  

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވަނީ ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ   2020އޭޕްރިލް    01 .17

ގެ    2020  ސެޕްޓެންބަރު  1އިން ފެށިގެން    2020އޭޕްރިލް    1ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް  

އުނިކޮށްފައިވާ   މުސާރައިން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސޯޅަ    16،216.13ނިޔަލަށް  ދުވިސައްތަ  )ސޯޅަހާސް 

ސެންޓް ތޭރަ  ޑޮލަރު  ފަރާ(  އެމެރިކާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދޭންޖެހޭ އަކީ  ތަށް 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވާއިރު،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ފައިސާއެއްކަމަށް 

ޕެންޑަމިކް އާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    19-މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މި ޢަދަދަކީ، ކޮވިޑް

ތެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ކުޑަކުރުމާއި  އެޅި  މުސާރަ  އެހެން މުވައްޒަފުންގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ރިޒޯޓުގެ  ރެއިން، މައްސަލަ 

އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް  ހުށަހެޅިފަރާތުން  މައްސަލަ  އުނިކުރުމަށް  މި  ޢަދަދުތަކެއްކަމާއި،  އުނިކޮށްފައިވާ  ގުޅިގެން 

 ހަގަކުރަމެވެ.  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ އަންނަނިވި ކަންކަން ފާ

ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއް މުސާރަ ނުލިބޭ   ގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ  19-ކޮވިޑް 17.1

ާޤނޫނު  އެ މުވައްޒަފަކާ މަްޝވަރާކޮށް އެ ބަދަލު ގެނައުމަށް މުވައްޒަފު އެއްބަސްވާނަމަކަން    ގޮތަށް ބެހެއްޓޭނީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(    9ގެ  (  2020ގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  )ޢާންމު ިޞއްޙަތު  2020/20ނަންބަރު  

 ،ހިނދުއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަ 

'ޑޮކިއުމަންޓް   17.2 ' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަށް ބެލުމުން، މި ލިޔުމަކީ 7މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ގައި ދީފައިވާ ލިޔުމެއްކަން    2020އޭޕްރިލް    1މައްސަލަ 

ސަބަބުން ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާކަމާއި،    ޕެންޑަމިކްގެ  19-އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި ސިޓީގައި، ކޮވިޑް

ނިންމާފައިވާކަމަށް   2020އެގޮތުން   ކުޑަކުރަން  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންގެ  މަހުގެ  އޭޕްރިލް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، 
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'ޑޮކިއުމަންޓް    މައްސަލަ 17.3 ' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަށް ބެލުމުން، މި ލިޔުމަކީ 8ރައްދުވި ފަރާތުން 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ސިޓީއެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި 

stmic, From 2119 Pande-‘Business Operations due to COVID ސިޓީގެ ސުރުޚީ ގައި  

June 2020’ thof May 2020 until 30  ް19-ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ކޮވިޑ 

ސަބަބުން،   އޭޕްރިލް    2020މެއި    20އިން    2020މެއި    1ޕެންޑަމިކްގެ  ނިޔަލަށް  ގައި   2020ގެ 

ގެ ނިޔަލަށްވެސް    2020ން  ޖޫ  30އިން ފެށިގެން    2020މެއި    21ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރަ ދިނުމަށާއި އަދި  

މުސާރަ ކުޑަކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް މި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،  

'ޑޮކިއުމަންޓް   17.4 މި ލިޔުމަކީ   ށް ބެލުމުން،' ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމ9ަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ސިޓީއެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި 

ގައި   ސުރުޚީ   ,Loss Mitigation Measures due to COVID-19 Pandemic‘ސިޓީގެ 

of December 2020’ stof July 2020 until 31 stFrom 1  ޮށްފައިވާކަން އެނގެން ބަޔާންކ

ޖުލައި    1ޕެންޑަމިކްގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހިފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން    19-ކޮވިޑް އޮންނަކަމާއި،

ގެ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން މި    2020ޑިސެންބަރ    31އިން    2020

މި   ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އެނގެން  ސިޓީގައި  ސޮއިކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި 

 އޮތުމުންނާއި، 

ފަރާތުން   19-ކޮވިޑް 17.5 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަދަލަށް  ގެނެސްފައިވާ  މުސާރައަށް  ސަބަބުން  ޕެންޑަމިކްގެ 

ހުށަހެ މައްސަލަ  ބުނުމަށް  ބުނެފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް  ޅި 

ސިޓީގައިވާ ކަންކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   3އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީއާއި އަދި އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު 

އިން ފެށިގެން   2020އޭޕްރިލް    1އެއްބަސްވެފައިނުވާނެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ،  

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް މައްސަލަ  ގެ ނިޔަލަށް މައް  2020ސެޕްޓެންބަރ    1



 

 
 ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  2ސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އައިލެންޑްސް ޑްރީމް 
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 (އެމެރިކާ ޑޮލަރު ތޭރަ ސެންޓް)ސޯޅަހާސް ދުވިސައްތަ ސޯޅަ    16،216.13ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ  

ޕެންޑަމިކްގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    19-އަކީ، ކޮވިޑް

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  ބުރަވެވޭކަމާއި،  ޢަދަދުތަކެއްކަމަށް  އުނިކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވުމުން 

އަކީ، ވިސައްތަ ސޯޅަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ތޭރަ ސެންޓް(  )ސޯޅަހާސް ދު  16،216.13ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ  

 އޭނާއަށް ނަގައިދެވޭނެ ޢަދަދެއްކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.  

ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށން    9.6ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ެއްއަބްސުވުމެގ   .18

ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  އަަހުރ  ީލްވާއުރ.ެއްންޑ.ާއުރަމްއސަަލ  ކްޮނެމ  ޮގުތަގިއ  ަރއުްދިވ    2ެގ  ަމްއސަަލ  ުޗއްޓީ  )ޭދްއ( 

ަވޒާީފިއން   ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަނަމެވްސ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ،  ަހަމަޖްއަސއޭިދްނޖޭެހަކަމްށ  ަފާރުތްނ 

ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން    ެގ ުޗްއޓީ ދަީފިއުނާވީތ، ާއުރ.ެއްންޑ.އުާރަވިކުކުރމަާހަމައްށެވްސ ުފަރަތަމ އަަހުރ ިލެބްނޖޭެހ  

ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަވޒާީފ ިއއަާދޮކށިްދުނާމ ަހަމައްށ   ީލްވެގ ޮގުތަގިއ  ާއުރ.ެއންްޑ.ާއުރެއްއަބްސވަެފިއާވޮގަތްށ ަމްއސަލަ 

ަމްއސަލަ   ިލބިިދުނަމްށ  ޮގތަށް  ެބނެފްިޓ ޗުީޓަގިއާވ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިލެބްނޖޭެހ އަެލަވންްސ  ުޗްއީޓައށް 

 ެހިޅ ަފާރުތން އެދަިފިއާވ އުެދަމްށ ރާިޢަޔްތުކާރިއރު،  ުހަށ

ަފާރުތްނ  ަމްއސަަލ   18.1 ދަީފިއވާ    2020ެއްޕރްީލ    01ަރއުްދިވ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ގިައ 

‘TEMPORARY SUSPENSION ON REPORT OPERATIONS’   ބާަލިއުރ  ، ިލޔަުމްށ 

ަސ   19- ޮކިވްޑ ަދްށުވުމެގ  ޙަާލުތ  މީާލ  ިރޯސޓެުގ  ގިުޅެގްނ  ެފިށ  2020ެއްޕރްީލ    01ަބުބްނ  ާއ  ެގން  ިއްނ 

އްިސވެެދްނެނުވނު   ަސްސެޕްނުޑުކެރވަިފިއާވަކަމްށ  އަެލަވްނސް  ާއުރ.ެއްންޑ.ާއްރ  ަވގީުތޮގތްުނ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ 

ަބޔްާނޮކށަްފިއާވިއުރ ެއނެގން    ، ިލުޔުމަގިއ  ޮސިއޮކށަްފިއާވކްަނ  ަފާރތް  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިލުޔުމަގިއ  މި 

 BUSINESS OPERATIONS‘ގިައ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ދަީފިއާވ    2020މޭ    21  ، ޮއްނަނަކާމިއ

DUE TO COVID-19 PANDEMIC’    ްައްނަގނެްދނ ިލުޔުމަގިއެވްސ ުކނުްފިންނ ިއުތުރ ެއްއެޗއް 

އްިސވެެދްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ  ަސްސެޕްނުޑުކެރވަިފިއާވަކަމްށ  އަެލަވްނސް  ެނުވުނ  ާއުރ.ެއްންޑ.ާއްރ 

ޮސިއޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ   2020ޭމ    25ިލުޔުމަގިއެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ    ، ަގއި 
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ަފާރތްަށ ދަީފިއާވ    2020ޖަުލިއ    01ެއައށްފުަހ   ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ   LOSS MITIGATION‘ަގިއ 

MEASURES DUE TO COVID-19 PANDEMIC’  ިލުޔުމަގިއެވ  ިލުޔަމްށ ެއ  ްސ  ބާަލިއުރ 

ަސްސެޕްނުޑުކެރވަިފިއާވަކަމްށ   އަެލަވްންސ  ާއުރ.ެއްންޑ.އްާރ  ައްނަގނެްދްނ  ެއްއެޗއް  ިއުތުރ  ުކނުްފިންނ 

ިޑެސްނަބރު    31ިއން ެފިށެގން    2020ޖަުލިއ    01ިފަޔަވޅަުތަކީކ   ަބާޔްނުކރާ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ ެއ ިލުޔުމަގިއ 

ެއނ   2020 ިފަޔަވުޅަތެކްއަކްނ  ެދމެެހްއޓެޭނ  ިނޔަަލްށ  ޮއްތިއުރެގ  ިލުޔުމަގިއެވްސ    ، ެގން  ިއްސވެެދްނެނުވުނ 

ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ިއުތުރްނ    2020ޖަުލިއ    01ަމްއސަަލ  އޮތުުމެގ  ެއނެގްނ  ސިޮއޮކށަްފިއާވަކްނ  ަގިއ 

ިއްސވެެދްނެނުވުނ ިލުޔްނަތުކަގއި ޮސިއުކުރާމމުެދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ިއްނާކުރޮކށަްފިއުނވަާކްނ ެއނެގން  

ފަާހަގޮކށަްފިއާވ  ަމްއ  ، ޮއްނާނީތ ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ެއްއެވްސ  ސަަލ  އަެލަވްންސެގ  ީލްވެގ  ާއުރ.ެއްންޑ.ާއުރ 

 ަފިއާސެއްއ އަެފާރަތްށ ަނަގއެިދވެޭނ ަހަމެއްއ ޮއްތަކމްަށ ނެުފެނއެެވ. 

ްއދަާގިއވާ  ަވަނ ާމ  9.1ަމްއަސަލ ުހަށހިެޅ ަފާރތިާއ ަމއަްސަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ދެެމުދ ވަެފިއާވ ަވީޒފެާގ ެއްއބްަސުވުމެގ   .19

އިއަާދޮކްށޭދ ައނުބރާ  ވީަޒފާ  ަފާރުތގެ  ުހަށހެޅި  މްައަސލަ  ަމިތން  ާޗޖު    ޮގުތެގ  ސަރވިސް  ިލެބްނޖޭެހ  ަހަމައށް  ުދަވހާ 

 ަނަގިއިދުނަމްށ ެއިދަފިއވާ ެއދަުމްށ ިރއަާޔްތުކރިާއރު،  

  ޗާޖު  ގެނައުމުގެކުރިން ސަރވިސްވަނަ އިސްލާހު    06)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު   19.1

ގައި ގާނޫނު ނަންބަރު   2020ސެޕްޓެންބަރު    22،  ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އިހްތިޔާރު ލިބިގެންވީ ނަމަވެސް  ދިނުމުގައި 

ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ނަގާ  ،  ވަނަ އިސްލާހާ ގުޅިގެން   6)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އަށް ގެނެވުނު    2008/2

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމައަށް ބަހަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ފައިސާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ  

ތާރީހަކީ   ފެށޭ  އަމަލުކުރަން  އިސްލާހަށް  މައްސަލަ   2021ޖަނަވަރީ    01މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ކަމަށް 

  ންނަކަމާއި، އެނގެން އޮގައިކަން     2020ސެޕްޓެންބަރު    13ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާގޮތުން އެ މާއްދާގެ )ހ(    52)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

މެދުގައި    މުވައްޒަފުންގެގައި ބަޔާންކުރާ ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާ "ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ހުރިހާ  

ސެޕްޓެންބަރު   13ތްނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮވާނެ"  ހަމަހަމަކަމާއެކު ބަހަން
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ފަރާތުގެ    2020 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  ފަރާތެއް އިން  ހުރި  ގޮތުގައި  ނުވާތީ، މުވައްޒަފެއްގެ   ކަމަށް 

އެދިފައިވާފަދައި ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޗާޖު  މައްސަލަ  ސަރވިސް  އެންމެ  ން  މައްސަލައިގައި  މި  ނަގައިދިނުމަކީ 

 އަދުލުވެރި ގޮތްކަމަށް ނުދެކެމެވެ. 

ރި ޮގްސ ަކަރްނީޓުނުވަމާށއި،  ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކުރުމގެ ަސބުަބން އަެފާރްތ މޭެލީޝާއައށް ެއނުބަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް   .20

)ަފްސަސޭތަކ ާސީޅސް ަހެއްއ ެއެމިރކާ ޑަޮލުރ ާސީޅްސ ަހެއއް    USD546.46ީޕ.ީސ.ާއުރ ެޓްސޓު ހުެދަމްށ ހަޭދިވ  

ަފިއ ުބނަެފިއާވ   ްށ ާސައެސްނުޓ(  ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ިޒްނާމާވންޖޭެހެނަކަމްށ  ަފާރތްުނ  ަރއުްދިވ    ަމްއސަަލ 

 ިއުރ،  ުބުނަމށް ރާިޢަޔްތުކާރ

  2020ެސޕެްޓްނަބުރ    18ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށްފުަހ    2020ެސްޕެޓނަްބުރ  13 20.1

މޭެލިޝާޔ ިރްނގްިޓސް ަހރުަދޮކށަްފިއާވަކްނ    150ަގިއ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރާތް ީޕ.ީސ.ާއުރ ެޓްސޓު ހުެދަމށް  

ާވ ިލުޔަމްށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ، މްައސަަލ ުހށެަހޅި  ެގ ޮގތަުގިއ ުހށަަހޅަާފިއ  4- އަެފާރުތްނ ެއްގިޒބްިޓ

ެގ ނިޔަަލްށ ހޮޓްަލ ިއްސާޓނާ    2020އްޮކޫޓަބުރ    01ިއްނ    2020ސްެޕެޓނަްބުރ    18  ަކަރްނީޓުނުވމްަށަފާރްތ  

  ކީުލެގ ޮގުތަގިއ   ުހުރމްަށެއޮގތްުނ ަކަރނީްޓުނގެ ުމއަްދުތަގިއ އެ ޮހޓުަލަގިއ    ާމިއ، ްއަގިއ ުހިރަކ ަނަމަކްށ ިކޔާ ޮހޓެަލ

ގެ ޮގުތަގއި    5- އަެފާރުތން ެއްގޒިިބްޓ )ދާެހސް ެއްއަސޭތކަ( މޭެލިޝާއ ިރްނިގްޓްސ ަހރުަދޮކށަްފިއާވަކްނ    2،100

ެގ ުދަވްސަވުރ މްައސަަލ ުހށެަހޅި    19- ޮކިވްޑެއޮގުތން    ، ުހށަަހޅަާފިއާވ ިލުޔަމްށ ބުެލުމން ެއނެގްނ ޮއނަްނަކާމިއ

ަޤ އަެފާރުތެގ  ަހަމައށް  ަފާރުތްނ  ިލުބާމ  ަނީތޖާ  ެޓްސުޓެގ  ހުެދާމިއ  ެޓްސޓު  ޮކިވްޑ  ިދުޔަމށްފުަހ  ުއަމށް 

ަކަރްނީޓުނުވަމށަްޓަކިއ ހަޭދުކަރންޖުެހުނ ަހރަަދީކ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ފާަރްތ ަވޒާީފާއބެހޭ  

ްއސަލަ  ަމަރްނޖުެހުނ ަހރެަދްއަކުމަގިއާވީތ،  ާޤޫނާނ ޚިލަާފްށ ަވިކުކުރުމެގ ަސަބުބްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ ުކ

ާއއި  މޭެލިޝާޔ ިރްނގްިޓްސ)ސޭަތކަ ަފްނާސްސ(    150  ަހރުަދުކިރުހށެަހިޅ ަފރްާތ ީޕ.ީސ.ާއރު ޓްެސުޓ ހުެދަމށް  

)ދާެހްސ ެއްއސޭަތަކ( މޭެލިޝާއ ިރްނިގޓްސް    2100ަކަރްނީޓުނެގ ުމއްދުަތަގިއ ހޮޓުަލަގިއ ުހުރަމްށ ަހރުަދުކިރ  

  ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް ަނަގއޭިދްނޖޭެހ ަފިއާސަކަމްށ ބަުރެވެވެއެވ. ައީކ ަމްއސަަލ



 

 
 ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  2ސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އައިލެންޑްސް ޑްރީމް 

  VTR/2020/184މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް
                                            

 

 

 ޞަފްޙާ  41 ެގ 36

 
 

| ގ. ފަތުރުެވހި | ބުރުޒުމަުގ | މާލެ | ދިެވހިރާއްޖެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް    
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701   :ްފޯނ | Fax: 3308774  :ްފެކްސ | Website: www.employmenttribunal.gov.mv   :ްވެބްސައިޓ 
 

 

އަަހަރްށުވެރ ިގަނ އަަހުރ ިއްނަޓރޭނަޝންަލ ޮހޓްެލ ިއްނަޑްސްޓީރަގިއ ަވޒާީފ އާަދުކިރ   15ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ   .21

ުލުކިރޮގުތން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ަފާރަތަކށް ވަެފިއ އަެފާރތް ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރުތްނ ަޢަމ

ަވަނ ާމއާްދެގ )ރ(    29ަފާރުތެގ ެކިރައަރާށއި ަނމްަށ ލިބަިފިއާވ ެގއުްލުމެގ ބަދުަލެގ ޮގތަުގިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤނުޫނެގ  

  ެގ ަދުށން ްޓަރިއިބުއނަަލށް ެފނަްނ ޢަދުުލެވިރ އެެހްނ ބަދެަލްއ ަނަގއިިދުނަމްށ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރުތން އެދަިފިއާވ 

އުެދަމްށ ރާިޢަޔްތުކާރިއރު، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ ެކިރައރާަށިއ ަނމަށް ިލބަިފިއާވ ެގއުްލން ާސބުިތޮކށިްދުނމަށް  

ުހށަަހޅަާފިއުނާވީތ ެހްއެކްއ  ޮއްތަކަމށް    ، ެއްއެވްސ  ަހަމެއްއ  ަނަގއެިދޭވނެ  ބަދެަލްއ  ިއުތުރ  އެދަިފިއވާފަަދ  އަެފާރުތން 

   ނެުދެކެމެވ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާޤނޫނީ ވަކީލަށް ޚަރަދުކުރި   .22

USD2,000    )ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ  އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި)ދާެހްސ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ 

އެދިފައިވާއިރު ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ފަރާތާއި    ،ފައިސާއެއްކަމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ލާފުވެގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި އެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއަކު ޚި

ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށް ނުވަތަ ޓްރައިބުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތުގައި ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން  

އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުން  ދެ  ނެގުމަށް  ފީ  ވަކީލު  ވަކިގޮތަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ބޭނުންކޮށްފިނަމަ 

ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ހިނގާ ޚަރަދު ބަދަލުގެ  އެއްބަސްވެފައި ނެތަތީއާއި، ވަޒީ 

ވަނަ މާއްދާގެ   48ގެ  2015ގޮތުގައި ނަގައިދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 

ވަކީލު ފީއަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލާގައި ނަގައިދެވޭނެ )ނ( ގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާތީ، ާޤނޫނީ  

 ބަދަލެއްކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ. 

އަންނަނިވި  .23 ވާޞިލުވެވިފައިވަނީ  މައްސަލައިގައި  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

 ނިންމުމަށެވެ. 

އޯޑްރާ ރޯހިނީ 23.1 ހުށަހެޅި  އުނިމައްސަލަ  ބަޔާންކުރާ  ގެ މުސާރައިން  )ސޯޅަހާސް    16،216.13ކޮށްފައިވާކަމަށް 

ދުވިސައްތަ ސޯޅަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ތޭރަ ސެންޓް( އާއި ސަރވިސް ޗާޖާއި، އެފަރާތުގެ ކެރިއަރަށާއި ނަމަށް  
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ނެތްކަމަށް   ހަމައެއް  ނަގައިދެވޭނެ  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  ގޮތުގައި  ފީގެ  ވަކީލު  ބަދަލާއި  ގެއްލުމުގެ  ލިބިފައިވާ 

އެހެންނަމަވެސް، ކަނޑައަ ވަކިކުރުމުގައި    ޅައި،  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އަރުލް 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  އިޖުރާޢީ  އަދި 

(procedural fairness)  ީބުރަވެވޭތ ކަމަށް  ަވޒާީފިއން    ،ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި  ަސބެަބއެްނިތ  ެއަކީށެގްނާވ 

ޮގުތަގިއ،   ބަދެަލްއެގ  ެގއުްލުމެގ  ިލުބުނ  ަސަބުބން  އަރުލް  ަވިކުކުރުމެގ  ރޯހިނީ  ަވިކުކރި  އޯޑްރާ  ަވީޒާފިއްނ 

ެފިށގްެނ،    2020ެސޕެްޓްނބުަރ    13ާތީރުޚަކމްަށާވ   އަރުލް  އްިނ  ރޯހިނީ  އައިލެންޑްސް  އޯޑްރާ  ޑްރީމް 

ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ ަހަމާވ ާތީރުޙަކމްަށާވ    ޓް ލިމިޓެޑާޕްރައިވެ  2ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

  ުޖމަުލައްށާވިލެބްނޖޭެހ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔތަްތކެުގ  އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލްއަށް  ާއ ަހމަައްށ    2021ިޑެސްނަބރު    15

USD154,042.58    ެއެމިރާކ  )ެއއަްލއަްކ ޭދްއ  ަހަތރާުހްސ ސީާޅްސ  ައެށއް    ޑަޮލުރަފްނާސްސ  ފްަނާސްސ 

ެސްންޓ( ަނަގއިިދުނމްަށ ަކނޑަައަޅިއ، އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ީޕ.ީސ.ާއުރ ެޓްސުޓ ހުެދަމްށ ަހރުަދުކިރ  

)ދާެހްސ ެއްއަސޭތަކ(    2،100ަހރުަދުކިރ  ުވަމްށ  )ސޭަތަކ ަފްނާސްސ( މެލިޭޝާޔ ިރްނިގްޓްސާއިއ ަކަރްނީޓުނ   150

 ިމ ަމްއސަލަ ިންނަމްނ ެފެނެއެވ.   ަމްށ ަކނަޑައަޅިއމޭެލިޝާއ ިރްނިގްޓްސ ަނަގއިިދުނ

މައްސަލައިގައި   .24 ނިންމުން    2022މާރިޗު    27މި  މައްސަލައިގެ  އޮންލައިންކޮށް  ގައި  ހާޒިރުގައި  ދެފަރާތުގެ 

 ؛އިއްވާފައިވާއިރު އެ ނިންމުމުގައި 

ަވކިކުރުމުަގއި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މަ " ަވޒީފާއިން  ަވކިކޮށްފައިަވނީ މުަވއްޒަފަކު  ަވޒީފާއިން  ހުށަހެޅި އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް  އުޟޫޢީ  މައްސަލަ 

 ،ޤާއިމުކުރުމެއްެނތި ކަމަށް ބުރަެވޭވތީ  (procedural fairness)އަދި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުެވރިކަން    (substantive fairness)ޢަދުލުެވރިކަން  

ަވީޒފާއިން ަވިކކުރި  އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް  ެއަކީށގެންާވ ސަަބބެއްނެިތ ަވީޒފާއިން ަވިކކުރުުމެގ ސަބަބުން ލިބުނު ގްެއލުުމެގ ބަަދލްެއެގ ޮގުތގިައ،  

  ެވޓް ލިމިޓެޑާ ޕްރައި  2ޑްރީމް އައިލެންޑްސް ޑިެވލޮޕްމަންޓް  އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް  އިން ެފިށގެން،    2020ެސޕްޓެންބުަރ    13ތާރުީޚކަަމްށާވ  

ލިބެނެްޖޭހ އޯޑްރާ ރޯހިީނ އަރުލްއަށް  ާއ ހަމަައްށ    2021ިޑސެންބުަރ    15ދެމުެދ ެވފިައާވ ަވީޒާފެގ އެއަްބްސވުުމެގ މުއަްދުތ ހަަމާވ ތާރުީޙކަަމްށާވ  

އެމިެރާކ ޮޑލަރު ަފްނާސްސ  ަފސްދަޮޅްސ ަފްސާހްސ ުނަވަސޭތކަ ާބީވސް  )އްެއލްައަކ    USD165,922.58ުޖުމލަައްށވާ  ުމސާރައިާއ ޢިނާަޔްތަތުކެގ  

)ަސޭތކަ ފަންާސްސ(    150ނަގައިދިނަުމްށ ކަނޑައަޅިައ، އިަދ މްައަސަލ ުހަށހެޅި ފާަރތް ޕީ.ީސ.އުާރ ެޓްސޓު ހެދަުމށް ހަރުަދކިުރ    ައެށްއ ެސްނޓް( 

 " ާހްސ އްެއަސޭތަކ( ެމޭލޝާިއ ރިންިގްޓްސ ނަގައިދިނަުމްށ ކަނޑައަޅިައ، )ެދ  100، 2ެމޭލިޝާޔ ރިންިގްޓސްއިާއ ކަރަންޓީނުވަުމްށ ހަރުަދކިުރ  



 

 
 ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  2ސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އައިލެންޑްސް ޑްރީމް 
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ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ  އިދާރީ  މިފަދައިން  ކުރުމުގައި  ހިސާބު  މުސާރަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮޅުމަކުންނެވެ.   

 ؛އެގޮތުން މި ނިންމުމުގެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ

ަވކިކުރުމުަގއި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މަ " ަވޒީފާއިން  ަވކިކޮށްފައިަވނީ މުަވއްޒަފަކު  ަވޒީފާއިން  ހުށަހެޅި އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް  އުޟޫޢީ  މައްސަލަ 

 ،ޤާއިމުކުރުމެއްެނތި ކަމަށް ބުރަެވޭވތީ  (procedural fairness)އަދި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުެވރިކަން    (substantive fairness)ޢަދުލުެވރިކަން  

ަވީޒފާއިން ަވިކކުރި  އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް  ެއަކީށގެންާވ ސަަބބެއްނެިތ ަވީޒފާއިން ަވިކކުރުުމެގ ސަބަބުން ލިބުނު ގްެއލުުމެގ ބަަދލްެއެގ ޮގުތގިައ،  

  ެވޓް ލިމިޓެޑާ ޕްރައި  2ޑްރީމް އައިލެންޑްސް ޑިެވލޮޕްމަންޓް  އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް  އިން ެފިށގެން،    2020ެސޕްޓެންބުަރ    13ތާރުީޚކަަމްށާވ  

ލިބެނެްޖޭހ އޯޑްރާ ރޯހިީނ އަރުލްއަށް  ާއ ހަމަައްށ    2021ިޑސެންބުަރ    15ދެމުެދ ެވފިައާވ ަވީޒާފެގ އެއަްބްސވުުމެގ މުއަްދުތ ހަަމާވ ތާރުީޙކަަމްށާވ  

)އްެއލްައަކ ަފނާްސްސ ަހތުަރާހްސ ސީާޅްސ ދްޭއ ެއމިެރާކ ޮޑލުަރ ަފްނާސސް    USD154,042.58ޖުުމލަައްށާވ  ުމސާރައިާއ ޢިނާަޔްތަތުކެގ  

)ަސޭތކަ ފަންާސްސ(    150ނަގައިދިނަުމްށ ކަނޑައަޅިައ، އިަދ މްައަސަލ ުހަށހެޅި ފާަރތް ޕީ.ީސ.އުާރ ެޓްސޓު ހެދަުމށް ހަރުަދކިުރ    ައެށްއ ެސްނޓް( 

 "  )ެދާހްސ އްެއަސޭތަކ( ެމޭލޝާިއ ރިންިގްޓްސ ނަގައިދިނަުމްށ ކަނޑައަޅިައ،   100، 2ެމޭލިޝާޔ ރިންިގްޓސްއިާއ ކަރަންޓީނުވަުމްށ ހަރުަދކިުރ  

ރިޕޯޓުގެ    މިއެވެ. މި  ގޮތް  ހިސާބުކުރެވިފައިވާ  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ނަންބަރުގައި    15.5އެގޮތުން  ވަނަ 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 
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 ންިނމުން: 

  ަމޖިލުީހަގިއ  ބިެލ   ަމްއސަަލ  ިލެޔކުިޔްނތަަކށިާއ  ހުށެަހިޅ  ފާަރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ   ފާަރުތްނާނިއ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެދނަްފެހ، 

ެހިކެވިރާޔެގ ެހކިބަަހްށ ާށވަާހަކަތަކ   ެދްއިކ   ދަެފާރުތްނ : ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު) އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް ، ރާިޢޔްަތޮކށް ބިެލިއުރ  އި 

H39607919)    ްޑިވެލޮޕްމަންޓް  އައިލެންޑްސްޑްރީމ ކްރޮސްރޯޑްސް    2ސް  ހިންގަމުންދާ  ދަށުން  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް 

މޯލްޑިވްސްގައި ކްލަސްޓަރ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، އެއްވެސް  

ދިނުމެއްނެތި،   އިންޒާރެއް  އަދި  ދެފަރާތުގެ    2020ބަރު  ސެޕްޓެން  13ނަޭޞޙަތެއް  ވަކިކޮށްފައިވާތީއާއި،  ވަޒީފާއިން  ގައި 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ޕީ.އެންޑް.އާރް ލީވް ގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރު  9.6ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 

ހަ  2 ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް،  ދިނުމަށް  ޗުއްޓީ  ޗުއްޓީ )ދެއެއް(  އަހަރުގެ  ފުރަތަމަ  މައަށްވެސް 

ލިބިފައިނުވާތީއާއި، ޕީ.އެންޑް.އާރް ލީވް ގެ ގޮތުގައި ޗުއްޓީއަށް ލިބެންޖެހޭ އެލަވަންސް ލިބިފައިނުވާތީއާއި، ސަރވިސް ޖާޗު  

ނިޔަލަށް    ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ   2020ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން    2020ލިބިފައިނުވާތީއާއި،  

އޯޑްރާ  އާއި،  )ސޯޅަހާސް ދުއިސައްތަ ސޯޅަ އެމެރިކާ ޑޮލާރާއި ތޭރަ ސެންޓު( އުނިކޮށްފައިވާތީ  USD16,216.13މުސާރައިން  

އަރުލް   ވަކިކުރުމުގައި ރޯހިނީ  ވަޒީފާއިން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  މޯލްޑިވްސްގައި  ރޯޑްސް  ކްރޮސް 

  29ނުކޮށް ކަމުގައިވާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މަޢުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  ޤާއިމު

ގެ ދަށުން   )ހ(  ބެހެއްޓުމަށާއި،    އެފަރާތްވަނަ މާއްދާގެ  އަލުން  ވަޒީފާގައި  އެއްވެސް    އެފަރާތަކީކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ވަކި ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާ  ޙާލަތެއްގައި  ފެށިގެން  މުއްދަތުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ނުބެލުމަށާއި،  މީހެއްކަމުގައި  ވެފައިވާ 

ލިބެންވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ    އެލަވަންސް ހިމެނޭގޮތަށް އެފަރާތަށްއާރު.އެންޑް.އާރު  އިޢާދަކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް

ގެ  އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން    9.1 ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  ލިބިދިނުމަށާއި، ދެފަރާތް ދެމެދުގައިއެފަރާތަށް  

ޗާޖަކީ   ސަރވިސް  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދުވަހާ  އިޢާދަކޮށްދޭ  އަނބުރާ  ފައިސާއެއްކަމަށް   އެފަރާތަށްވަޒީފާ  ދޭންޖެހޭ 

ަޝރުޢީ  ނީ  މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވަ  ގެއޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް އިން ފެށިގެން    2020އެޕްރީލް    01  ޅައިދިނުމަށާއި،ކަނޑައަ

ސެޕްޓެންބަރު   01އިން ފެށިގެން    2020އެޕްރީލް    01  އިދިނުމަށާއި،އަދި ާޤނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައެޅަ

އެމެރިކާ ޑޮލަރު )ސޯޅަހާސް ދުވިސައްތަ ސޯޅަ    USD16,216.13މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ    އެފަރާތުގެގެ ނިޔަލަށް    2020
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ވަޒީފާއިން އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް  ،  ޅައިދިނުމަށާއިދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ކަނޑައަ  އެފަރާތަށްސެންޓު( އަކީ    13  ޑޮލަރު

 USD546.46ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މެލޭިޝޔާއަށް އެނބުރިގޮސް ކަރަންޓީނުވުމަށާއި، ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓުކުރުމަށް ހޭދަވި  

ފަރާތުން   ސް ހައެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި ސާޅީސް ހައެއް ސެންޓު( ގެ ފައިސާއަށް މައްސަލަ ރައްދުވިޑޮލަރު )ފަސްސަތޭކަ ސާޅި 

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު އިންޓަރނޭަޝނަލް    15އަކީ  އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް  ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާދިނުމަށާއި،  

ފަރާތުން    ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  އެފަރާތްމުގައިވެފައި،  ހޮޓެލް އިންޑަސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ފަރާތެއްކަ

ށާއި ނަމަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  އަރަރިކެގެ  އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް އަމަލުކުރިގޮތުން  

ވަޒީފާއާބެހޭ   އެފަރާތްވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ ޢަދަލުވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށާއި،    29

ޑޮލަރު )ދެހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު(    USD2,000ދުކުރި  ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާޤނޫނި ވަކީލަކަށް ޙަރަ

އޯޑްރާ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި    އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެލި ފަރާތަށް ދޭންޖެހެ ފައިސާއެއްކަމަށް

އަރުލްގެ   ރައްދުވާ   ޕްރައިވެޓް  2ޑިވެލޮޕްމަންޓް    އައިލެންޑްސްޑްރީމް  ފަރާތުން  ރޯހިނީ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ގޮތަށްލިމިޓެޑަށް 

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،  ޓްރައިބިއުނަލަށް

  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީއަދި    (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން    މައުޫޟޢީ

ެއަކީށެގްނާވ ަސބެަބްއނެތި ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ަސަބބްުނ ިލުބުނ ެގއުްލުމެގ ބަދެަލްއެގ    ،ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ

އޯޑްރާ ރޯހިނީ ިއްނ ެފިށެގން،    2020ެސްޕޓްެނަބރު    13ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރި ާތީރުޚަކމްަށާވ  އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް  ޮގުތަގިއ،  

ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ ަހަމާވ    ލިމިޓެޑާ  ޓްޕްރައިވެ  2ޑިވެލޮޕްމަންޓް    އައިލެންޑްސްޑްރީމް  އަރުލް  

  ުޖމަުލައްށާވ ިލެބްނޖޭެހ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔތަްތުކެގ  އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލްއަށް  ާއ ަހަމއްަށ    2021ިޑެސްނަބރު    15ާތީރުޙަކމްަށާވ  

USD154,042.58    ޭދއް  )ެއއަްލއަްކ ސީާޅްސ  ހަަތރާުހްސ  ޑަޮލުރ ަފްނާސްސ  ެސްނޓް(    ެއެމިރާކ  ައެށއް  ަފްނާސްސ 

)ަސޭތކަ ަފްނާސްސ(    150އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ޕީ.ީސ.ާއުރ ެޓްސޓު ހުެދަމްށ ަހރުަދުކރި  ަނަގއިިދުނަމްށ ަކނަޑއަަޅިއ،  

ަނަގއިިދުނަމށް  )ދާެހްސ ެއްއަސޭތަކ( މޭެލިޝާއ ިރްނިގްޓްސ    2،100ަހރުަދުކިރ  ުވަމްށ  މޭެލިޝާޔ ިރްނިގްޓްސާއިއ ަކަރްނީޓުނ

 ަކނަޑައަޅިއ، 



 

 
 ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  2ސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އައިލެންޑްސް ޑްރީމް 
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އޯޑްރާ ރޯހިނީ   ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ސާޅީސް) 40 ބަންދުނޫން ރަސްމީ  ފެށިގެން އިން( 2022މާރިޗު  27) މިއަދުމި ފައިސާ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    03އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ދިނުމަށްފަހު،    އަރުލްއަށް

 އަންގާ އަމުރުކޮށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް    2ސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އައިލެންޑްސް ޑްރީމް  މައްސަލަ ރައްދުވި    ،ލިޔުމުން އެންގުމަށް

 . ނިންމައިފީމެވެ މައްސަލަ މި

 1443ޝަޢުބާން  24

 2022 މާރިޗު 27

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 އިބްރާހީމް މަރްޔަމް ޝަމްޢާ  

  މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
 


