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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމ ނ ގޮތ ގެ ޚ ލާސާ ރިޕޯޓ  
 

 VTR/2019/188 މައްސަލަ ނަންބަރ : 

 / މ ސާރަ ނ ލިބ ން ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ ން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019އޮގަސްޓ   25 މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ތާރީޚ : 

 2021މާރިޗ   16 ޚ : މ ނ  ތާރީ މައްސަލަ ނި 

 (މަޖީދީގެ / ސ. ހިތަދޫ) هللاއިބްރާހީމް ޢަބްދ  މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A066583)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ  ނަންބަރ : 

 ޓީ.އެމް.އޭ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތް: 

 (C-1046/2017)ކ ންފ ނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރ : 

 

  

 މައްސަލައިގެ ޚ ލާޞާ 

މައްސަލައަކީ ޢަބްދ   ،މި  ނަންބަރ :  هللا )އިބްރާހީމް  ކާޑ   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހިތަދޫ(  ސ.   / މަޖީދީގެ 

A066583  ެވަޒީފާގ ތެރޭގައި  މ އްދަތ ގެ  ދިޔަ  އަދާކ ރަމ ން  ވަޒީފާ  ލިމިޓެޑްގައި  ޕްރައިވެޓް  މެރިން  ޓީ.އެމް.އޭ   )

އެންގ މައެއްބަ ކ ރިން  މަސައްކަތްކ ރ ވ މަށްފަހ ،  ނެތި  ވަކިކޮށްފައިވާކަން  ސްވ މެއް  ވަޒީފާއިން  ގ ޅާ  ފޯނ ން  ނ ލާ  ކާއި 

އަށް ލިބެންޖެހޭ  هللا އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ދެފަރާތ ން އެއްބަސްވެފައިވާ މ ސާރަ ދީފައި ނ ވާކަމަށް ބ ނެ، އިބްރާހީމް ޢަބްދ 

ހަމައަށް ނަގައިދިނ މަށާއި، އި، އެޕްރީލް މަހ ގެ މ ސާރައާއި، މޭ މަހ ގެ މ ސާރަ ފ ރިދ ވަހ ގެ މ ސާރައާ 17މާރިޗ  މަހ ގެ 

هللا ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވ މެއް ނެތި މަސައްކަތްކ ރ ވާ، އެންގ މަކާއި ނ ލާ ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ މ ގެ ސަބަބ ން އިބްރާހީމް ޢަބްދ  

 



 

 ޓީ.އެމް.އޭ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ތަށް ން ލިބ ނ  ގެއްލ މ ގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތ ން ާޤނޫނ ން އެފަރާއަށް ކ ރިމަތިވި ދަތިތަކާއި ވަޒީފާއެއް ނެތި ހ ންނަން ޖެހ މ 

ގެ ފަރާތ ން ޓީ.އެމް.އޭ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް هللا ލިބިދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ޙައްޤ ތަށް ލިބިދިނ މަށް އެދި އިބްރާހީމް ޢަބްދ 

 މ ން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލަށް ހ ށަހެޅ ގައި  2019އޮގަސްޓ   25ރައްދ ވާގޮތަށް 

 

 މެންބަރ ގެ ރައ ޔ  
 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރ ގެ ރައ ޔ  هللا ޢަބްދ  

 :ކަންކަން   ފާހަގަކ ރެވ ނ    މައްސަލައިގައި 

   

މަޖީދީގެ / ސ. ހިތަދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  هللا )މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތްކަމ ގައިވާ އިބްރާހީމް ޢަބްދ  .1

( ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލަށް ހ ށަހެޅި 'މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ފޯމ ' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ A066583ކާޑ  ނަންބަރ :  

ނަޒަރ ކ ރ މ ން ގޮސްފައިވަނީ    މައްސަލަ  ،ކަންކަމަށް  އަދާކ ރަމ ން  ވަކިކ ރެވ ނ އިރ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހ ށަހެޅި 

ޕްޓަން' ގެ މަާޤމ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދ ވި  'ބޯޓް ކެބޯޓ ގެ    ޓީ.އެމް.އޭ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ ގެ ޑައިވިން

ކަމަށާއި، މައްސަލަ   2019މާރިޗ     13ފަރާތ ގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަނ ކ ރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ  

މ ސާރައިގެ  އަސާސީ  މަާޤމ ގެ  އަދާކ ރަމ ންދިޔަ  އިރ   ވަކިކ ރެވ ނ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ގޮތ ގަހ ށަހެޅި  މަހަ   ކ   އި 

ހ ށަހެޅި  -/15,000 މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ލިބެމ ންދިޔަކަމަށާއި، އިސްވެބަޔާންކ ރެވ ނ   ރ ފިޔާ(  )ފަނަރަހާސް  ރ. 

 ގައި ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   2019ޖޫން  02ފަރާތް 

ހ ށަހެޅ މ ގެ އަސާސަކީ ޓްރައިބިއ ނަލަށް ަޝކ ވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން  މައްސަ މައްސަލަ  ހ ށަ،  ހެޅި  ލަ 

ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ގެ ވަޒީފާގައި އ ޅ ނ  މ އްދަތ ގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވ މެއް ނެތި މަސައްކަތް 
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ފަރާތ ން    ،ކ ރ ވާފައިވާތީއާއި ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ނ ލާ  އެންގ މަކާއި  ކ ރިން 

 އެވެ. ގަކ ރެވެ ން ފާހަބަޔާންކޮށްފައިވާކަ

ދ ވަހ ގެ މ ސާރައާއި، އެޕްރީލް    17މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން އެދިފައިވަނީ، އެފަރާތަށް ނ ލިބިވާ މާރިޗ  މަހ ގެ   .2

ނެތި   އެއްބަސްވ މެއް  ވަޒީފާގެ  ނަގައިދިނ މަށާއި،  ފ ރިހަމައަށް  މ ސާރަ  މަހ ގެ  މޭ  މ ސާރައާއި،  މަހ ގެ 

ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް ކ ރިމަތިވި  ޒީފާއިންނ ލާ ވަމަސައްކަތްކ ރ ވާ، އެންގ މަކާއި    ވަކިކ ރ މ ގެ ސަބަބ ން މައްސަލަ 

ދަތިތަކާއި ވަޒީފާއެއް ނެތި ހ ންނަން ޖެހ މ ން ލިބ ނ  ގެއްލ މ ގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތ ން ާޤނޫނ ން އެފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ  

 އެންމެހާ ޙައްޤ ތަށް ހޯދައިދިނ މަށެވެ.

މަ .3 ފަރާތ ން  ރައްދ ވި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހ ށަހެ  އްސަލަމައްސަލަ  ގޮތ ން  ދިނ މ ގ   ރައްދ   ަޝކ ވާއަށް  ފަރާތ ގެ  ޅި 

ޓްރައިބިއ ނަލަށް ހ ށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބ  ހ ށަހަޅާ ފޯމ ' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރ ކ ރ މ ން،  

  2019މާރިޗ     20ނީ  ފައިވައަދާކޮށްމައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ގެ ކ ންފ ނީގައި ވަޒީފާ  

ދ ވަހ ގެ މ އްދަތަކަށް ކަމަށާއި އެ މ އްދަތ ގެ ތެރޭގައި    25މަހާއި    1ގެ ނިޔަލަށް ޖ މ ލަ    2019މޭ    15އިން  

މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތާއިއެކ  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވ މެއްގައި ސޮއިކ ރ މަށް މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން މަސައްކަތް 

ތެރޭގައިވެސް  މަވެސްއެހެންނަކ ރިކަމަށާއި   މ އްދަތ ގެ  ހިނގި  ފަހ ން  އޭގެ  ކ ރިންނާއި  ޙަވާލ ކ ރ މ ގެ  ވަޒީފާ   ،

ކ ންފ ނިން ތަކ ރާރ ކޮށް އެދ މ ންވެސް މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ހ ށަހަޅާފައި ނ ވާތީ ވަޒީފާގެ  

 އެއްބަސްވ މ ގައި ސޮއި ކ ރެވިފައި ނ ވާކަމަށާއި،  

ހ ށަ މައްސަ   3.1 ފަލަ  މަހަކ   ހެޅި  އޮތީ  ކަނޑައެޅިފައި  ދިނ މަށް  ގޮތ ގައި  މ ސާރައިގެ  ރ.  -/14,000ރާތަށް 

)ސާދަހާސް ރ ފިޔާ( ކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކ ރި ހ ރިހާ 

ކަތްކ ރި ދ ވަސްތަކަށާއި  މަސައްމަހ ގައިދ ވަހަކަށް ފ ރިހަމައަށް މ ސާރަ ދީފައިވާނެކަމަށާއި، އެގޮތ ން މާރިޗ   

އޭޕްރީލް މަހަށާއި އަދި މޭ މަހ ގައި މަސައްކަތްކ ރި ދ ވަސްތަކ ގެ މ ސާރަ ފ ރިހަމައަށް ދީފައިވާނެކަމަށާއި،  

 ؛އެގޮތ ން
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ރ. -/14,000ދ ވަހ ގެ މ ސާރައިގެ ގޮތ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ    30މާރިޗ  މަހ ގެ މ ސާރަ ހިސާބ ކ ރެވ ނީ    3.2

ރ. )ހަތަރ ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަ -/446.67ހާލ މ ން ދ ވާލަކަށް ޖެހޭ އަދަދ ކަމަށްވާ  ފިޔާ( ބަހާސް ރ )ސާދަ

ރ. )ހަތަރ ހާސް  -/4667ދ ވަހަށް ހިސާބ ކ ރ މ ން ޖެހޭ    10ރ ފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ހަތް ލާރި( ގެ ރޭޓ ން  

ފ ރިހަމަ މ ސާރަ  މަހ ގެ  އެޕްރީލް  ކަމަށާއި،  ރ ފިޔާ(  ހަތް  ފަސްދޮޅަސް  މަހަސަތޭކަ  ހ ށަހެޅި  އްސަލަ  އަށް 

ޖަމާކޮށްދީފައިވާނެކަމަށާއި އެކައ ންޓަށް  ބޭންކް  އަދަދ    ،ފަރާތ ގެ  ފައިސާގެ  ހިސާބ ކ ރެވިފައިވާ  މިގޮތަށް 

)ސާދަހާސް ރ ފިޔާ( މ ސާރައިގެ ގޮތ ގައި މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން ަޤބޫލ ކޮށްފައިވާކަން  ރ.  -/14,000

ރ. )ފަސް  -/5އޮތ މ ން އެނގޭކަމަށާއި، އެއަދަދ ން މަދ ވާ  ށްފައިސޮއި ކޮ  ޕޭމަންޓް ވައ ޗަރތަކ ގައި އެފަރާތ ން

ދ ވަހ ގެ    30ރ ފިޔާ( އަކީ ބޭންކ ން އ ނިކ ރި އަދަދެއްކަމަށާއި، އަދި މޭ މަހ ގެ މ ސާރަ ހިސާބ ކ ރެވ ނީ  

ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގޮތ ގައި  ރ ފިޔާ(-/14000މ ސާރައިގެ  )ސާދަހާސް  ޖެހޭ    15  ރ.  ބަހާލ މ ން  ދ ވަހަށް 

ރ ފިޔާ(-/7000ކަމަށްވާ  އަދަދ  )ހަތްހާސް  އެކައ ންޓަށް   ރ.  ބޭންކް  ފަރާތ ގެ  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ  ވެސް 

ޖަމާކޮށްދީފައި ވާނެކަމަށާއި، އެހެންކަމ ން މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް މ ސާރައިގެ  

 ފައިސާއެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި، ގޮތ ގައި ދޭންޖެހޭނެ އިތ ރ 

ގައި މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ގެ ކ ންފ ނީގެ ބޭންކް އެކައ ންޓ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި    2019ޖ ލައި    03  3.3

ރ. )ސާދަހާސް ރ ފިޔާ( އަކީ އެހެން މ ވައްޒަފަކަށް -/14,000ފަރާތ ގެ ބޭންކް އެކައ ންޓަށް ޖަމާކ ރެވިފައިވާ  

ކ ރަން އ ޅ މ  އްގެ  ތ ގެ ކ ންފ ނީގެ ބޭންކިންގ އެރަރއެގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާޓްރާންސްފަރ 

 ސަބަބ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ގެ އެކައ ންޓަށް އޮޅ މަކ ން ޖަމާކ ރެވިފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށާއި،

ގައި ވަޒީފާއަށް    2019މޭ    13މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން ކައިވެންޏާ ގ ޅޭ ކަންކަން ކ ރ މަށްކަމަށް ބ ނެ    3.4  

ވަނަ    2019މޭ    15ވެސް ވަޒީފާއަށް ނ ނިކ ންނަކަމަށާއި،  ކަމަށާއި އަދި ޖެހިގެން އައި ދ ވަހ ނ ކ މެފައި ނ ވާ

  ، ދ ވަހ  ބޯއްޓަށް އައިސް އެފަރާތ ގެ އަމިއްލަ ތަކެތި ހިފައިގެން ދިޔަގޮތަށް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރ ވެފައި ނ ވާކަމަށާއި

ފަރާތް ، އެހެންކަމ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި  ބަބެއްވެސް އަންގާފައިނ ވާ ކަމަށާއިވަޒީފާއަށް ހާޒިރ  ނ ވެވޭ ސަ

 ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ގޮސްފައި އެވަނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި، 
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މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ދިޔައިރ  އެފަރާތް ހ ރީ މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ގެ ކ ންފ ނީގެ    3.5

ންއެއްގައި ކަމަށާއި، ކ ންފ ނީގެ ޕޮލިސީގައި ވާގޮތ ން  ޕްރޮބޭަޝ  ދ ވަހ ގެ)ނ ވަދިހަ(    90ކ ގެ މަތިން  އ ސޫލ ތަ

ވަޒީފާއިން   މ އްދަތ ގައި  ޕްރޮބޭަޝން  މ ވައްޒަފަކ   ނ ލާ  ސަބަބަކާއި  އަދި  ނ ލާ  އަކާއި  ނޯޓިސް  ނަމަ، 

ށަހެޅި  ކަމަށާއި، އެހެންކަމ ން މައްސަލަ ހ ވަކިކ ރެވިދާނެކަމާއި އެއީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނ ގެ ދަށ ން ހ އްދަ ކަމެއް

އަމިއްލަ ވަޒީފާއިން  ފަރާތ ން  ފަރާތް  ރައްދ ވި  މައްސަލަ  ނ ވަތަ  ވީނަމަވެސް  ދިޔަކަމ ގައި  ވަކިވެގެން  އަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ    28މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރި ކަމ ގައި ވީނަމަވެސް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނ ގެ  

ޕްރޮ ވަދަށ ން  ވަޒީފާއިން  މ އްދަތ ގައި  ގ ޅިބޭަޝން  އެކަމާ  މ ވައްޒަފަކަށް  ޓްރައިބިއ ނަލަށް  ކިކ ރެވޭ  ގެން 

މައްސަލަ ހ ށަހެޅ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބިގެން ނ ވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚަކީ 

އިވަނީ  ރައިބިއ ނަލަށް މައްސަލަ ހ ށަހަޅާފަކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެފަރާތ ން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް  2019މޭ    15

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން    28ވާތީ، މިމައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނ ގެ  ގައި ކަމަށް  2019އޮގަސްޓް    25

މަހ ގެ މ އްދަތ ގެ ބޭރ ން )ތިނެއް(    3ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން މައްސަލަ ހ ށަހެޅ މަށް ލިބިދޭ  

މައް މިހ ށަހަޅާފައިވާ  އެހެންކަމ ން  ކަމަށާއި،  ޓްރައިބިސަލައެއް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބެލޭނެ މައްސަލައަކީ  އ ނަލަށް 

 މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކ ރެވެއެވެ. 

އްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން  މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން އެދިފައިވަނީ، މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ގެ ކ ންފ ނީގައި މަ  .4

 މައްސަލައަކީ އެފަރާތ ގެ ޕްރޮބޭަޝން މ އްދަތ ގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ  މ ންދިޔަ ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ދިޔައަދާކ ރަ 

ވަޒީފާއާބެހޭ  ހ ށަހަޅާފައިވަނީ  މިމައްސަލަ  ޓްރައިބިއ ނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެފަރާތ ން  ވާތީއާއި  މައްސަލައެއްކަމަށް 

މަސްދ ވަހ ގެ    3ހެޅ މަށް ލިބިދޭ  ވި ތާރީޚ ން ފެށިގެން މައްސަލަ ހ ށަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއިން ވަކިާޤނޫނ ގައި

މިމައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލަށް ބެލޭނެ މައްސަލައެއްނޫންކަމަށް    ،މ އްދަތ  ހަމަވިފަހ ން ކަމަށްވީހިނދ 

ބެންޖެހޭ މ ސާރަ ފ ރިހަމައަށް ތ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް ލިކަނޑައަޅައިދިނ މަށާއި، މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާ

އެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ އިތ ރ  އެއްވެސް ފައިސާއެއް   ،ވާކަން ހ ށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔ ންތަކ ން އެނގެން އޮންނަހިނދ ދީފައި 

ކައ ންޓ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި  ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނ މަށާއި، މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ގެ ކ ންފ ނީގެ ބޭންކް އެ

ރ. )ސާދަހާސް -/14,000ގައި އޮޅ މަކ ން ޖަމާކ ރެވިފައިވާ    2019  ޖ ލައި  03ތ ގެ ބޭންކް އެކައ ންޓަށް  ފަރާ
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ރ ފިޔާ( އަކީ މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތަށް އަނބ ރާ ދައްކަންޖެހޭނެ ފައިސާއެއްކަމަށް 

 . ކަނޑައަޅައިދިނ މަށެވެ

މައްސަލައިގައި .5 މިވާ  ވާޞިލ ވ މަށްޓަކައި  ،ހ ށަހެޅިފައި  ފައިޞަލާއަކަށް  ފަރާތް   ،ޢަދ ލ ވެރި  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތ ގައި  ޢިނާޔަތ ގެ  މ އްދަތ ގައި މ ސާރައާއި  ފަރާތ ގެ ވަޒީފާ އަދާކ ރި  މައްސަލަ ރައްދ ވި 

 ދީފައިނ ވަނީ ގެ އެއްބަސްވ ންފަރާތަށް ވަޒީފާ  ޅިމައްސަލަ ހ ށަހެއަދި    ،ފަރާތަށް ނ ލިބިވާ ފައިސާއެއް އޮތްތޯއާއި

ސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން އެދިފައިވާ ގޮތަށް އެފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބ ނާ ގެއްލ މ ގެ ބަދަލ  މައް   ،ކީއްވެތޯއާއި

މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ންނާއި    ، ބަލަންޖެހޭހިނދ   އާއި ރަމަާޟން މަހ ގެ ޢިނާޔަތް ލިބެންޖެހޭނެތޯނަގައިދެވޭނެތޯ

އަންނަނިވި    ޘަރ ކ ރާއިރ ދެފަރާތ ން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ނަ  ،ފަރާތ ން ހ ށަހެޅި ލިޔެކިޔ ންތަކަށާއި  ރައްދ ވި މައްސަލަ  

 ކަންކަން ފާހަގަކ ރެވ ނެވެ.  

ގައި ހ ށަހަޅާފައިވާ "މައްސަލައިގެ    2019ސެޕްޓެންބަރ     19މި މައްސަލައާ ގ ޅިގެން މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން   .6

ފޯމ  ހ ށަހަޅާ  ގެ  ޖަވާބ   ހ ރީ    4"  ފަރާތް  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ  ނ ކ ތާގައި  ދ ވަހ ގެ    90ވަނަ 

ލާ ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ މަކީ ާޤނޫނ  ނަންބަރ  ނ މަކާނ ޕްރޮބޭަޝންއެއްގައިކަމާއި، އެހެންކަމ ން އެފަރާތް ނޯޓިހެއް ދި

ގެ    2/2008 ާޤނޫނ (  އަ  14)ވަޒީފައާބެހޭ  ހ އްދަކަމެއްކަމަށާއި،  ދަށ ން  މާއްދާގެ  ވަގ ތީ  ވަނަ  މިފަދަ  ދި 

ާޤނޫނ ގެ   ބަޔާންކ ރެވ ނ   އިސްވެ  މާ  28މ ވައްޒަފ ންނަށް  ޓްރައިބިއ ނަލަށް ވަނަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށ ން  އްދާގެ 

 ހެޅ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބިފައިނ ވާކަމަށް ބ ނެފައިވާ ބ ނ މަށް ނަޒަރ ކ ރާއިރ ، މައްސަލަ ހ ށަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  14)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނ ( ގެ  2/2008ާޤނޫނ  ނަންބަރ   6.1

ޒީފާގެ އެއްބަސްވ މ ގައި  )ތިނެއް( މަސްދ ވަހަށްވ ރެ ދިގ ނޫން މ އްދަތެއް ވަ   3"ވަގ ތީގޮތ ން ވަޒީފާގައި ގެންގ ޅޭ ވަގ ތީ މ އްދަތ ކަމ ގައި  

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ." 

އްދ ވި ފަރާތ ން މައްސަލަ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކ ރެވޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމ ން މައްސަލަ ރަ

މ އްދަތެއް   (Probationary)، "ޕްރޮބޭަޝނަރީ"  ހ ށަހެޅި ފަރާތް ހ ރީ ޕްރޮބޭަޝންގައިކަން ބަޔާންކ ރާނަމަ

ންކޮށްފައި އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބ ރަވެވޭހިނދ ، އަދި  ދެފަރާތ ގެ ދެމެދ ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވ މ ގައި ބަޔާ



 

 ޓީ.އެމް.އޭ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރ :                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހ  هللاއިބްރާހީމް ޢަބްދ   އްދ ވާގޮތަށްރަ  VTR/2019/188މައްސަލަ 

                                             
 

22 ގެ 7    ޞަފްޙާ   
 

 މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ | ގ. ފަތ ރ ވެހި | ބ ރ ޒ މަގ  | ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

ކ ންފ ނީގެ    މައްސަލަ ރައްދ ވި  އިސްވެ ބަޔާންކ ރެވ ނ  ޖަވާބ  ފޯމާއެކ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތ ން  މައްސަލަ ހ ށަހެޅި

ރައްދ ވި މައްސަލަ  މ ވައްޒަފ ން    ޕޮލިސީގައި  ހ ރިހާ  ޕްރޮބޭަޝންއެއްގައި    3ފަރާތ ގެ  މަސްދ ވަހ ގެ 

  އި އެ ޕޮލިސީ މައްސަލަ އް ޖަހާފައިނެތ މ ންނާޚެންނަންޖެހޭނެކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، އެ ޕޮލިސީގައި ތާރީ ހ 

ފަރާތ ގެ    ޕޮލިސީއަކީ މައްސަލަ ހ ށަހެޅި  ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތ މ ގެ އިތ ރ ން އެ  ހ ށަހެޅި

ބަދަލ ކ ރެވިދާނެ   ފޯމ ގެ    ،އިއާ ނގޭތީއި  ލިޔ މެއްކަން ރ ހ މާނ ލައި  ޖަވާބ   ވަނަ    1އިސްވެބަޔާންކ ރެވ ނ  

ކ ރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވ މެއް ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދ ވާ ފަރާތ ން ނ ކ ތާގައި ދެފަރާތ ގެ ދެމެދ  ސޮއި

 އޮގަސްޓ    25ޢ ތިރާފްވެފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވ ން ލިބިފައިނ ވާކަން  އި

" އަށް ރިޢާޔަތްކ ރ މ ން ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ "މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ފޯމ   2019

ވަގ ތީ މ ވައްޒަފެއްކަން ނ ވަތަ ޕްރޮބޭަޝންގައި ހ ރި މ ވައްޒަފެއްކަން ވަޒީފާއާބެހޭ    ،ންނާތީއާއިއެންގެން އޮ

ނ ވ މ ން މައްސަލަ  ވަޒީފާ އެއްބަސްވ މެއްގައި ކަނޑައަޅާފައި އިންވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކ ރާފަދަ  14ާޤނޫނ ގެ 

  2008/2ފަކަށްނ ވާތީ، ާޤނޫނ  ނަންބަރ   ަޝންގެ މ އްދަތ ގައި ހ ރި ވަގ ތީ މ ވައްޒަހ ށަހެޅި ފަރާތަކީ ޕްރޮބޭ

ާޤނޫނ ގެ(   ޓްރައިބިއ ނަލަށް    28)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ަޝކ ވާ  އެފަރާތ ގެ  ދަށ ން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ށަހަޅައިގެން ކ ރިއަށްގެންދިއ މަށް އެއްވެސް ހ ރަހެއް އޮތްކަމަކަށް ނ ދެކެމެވެ. ހ 

ވަނަ ނ ކ ތާގައި މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި    5ބަޔާންކ ރެވ ނ  ޖަވާބ  ފޯމ ގެ    ވެއިސް .7

ވަކިވެފައިވަނީ   ވަޒީފާއާ  2019މޭ    15ފަރާތް  އެފަރާތް  މައްސަލަ ގައިކަމަށްވެފައި،  ޓްރައިބިއ ނަލަށް  ބެހޭ 

  28)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނ ގެ(    2008/2ާޤނޫނ  ނަންބަރ     ގައި ކަމަށްވާތީ،  2019އޮގަސްޓ     25ހ ށަހަޅާފައިވަނީ  

ލަ ހ ށަހަޅާފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚ ން ފެށިގެން މައްސަލަ ހ ށަހެޅ މަށް  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން، މި މައްސަ

 އް( މަހ ން ބޭރ ންކަމަށް ބ ނެފައިވާ ބ ނ މަށް ނަޒަރ ކ ރާއިރ ، )ތިނެ 03ލިބިދޭ 

 މ ސާރަ ދިނ މ ގައި އެފަރާތ ން ވަޒީފާއަދާކ ރަންފެށި ތާރީޚަށް ބަލަންޖެހޭކަމާއި، އެފަރާތ ން ތަށްފަރާ  ޅިމައްސަލަ ހ ށަހެ .8

ފޯމ ގެ   ހ ށަހަޅާ  މައްސަލަ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއ ނަލަށް  ނަންބަރ ގައި    )ތިނެއް(  03ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ 

ގައި ކަމާއި، މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން   2019  މާރިޗ    13ވަޒީފާއަދާކ ރަންފެށި ތާރީޚ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  

)އެކެއް( ވަނަ ނ ކ ތާގައި މައްސަލަ    01ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޖަވާބ  ފޯމ ގެ  ވަ
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ނަންބަރ :                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހ  هللاއިބްރާހީމް ޢަބްދ   އްދ ވާގޮތަށްރަ  VTR/2019/188މައްސަލަ 

                                             
 

22 ގެ 8    ޞަފްޙާ   
 

 މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ | ގ. ފަތ ރ ވެހި | ބ ރ ޒ މަގ  | ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

ވަޒީ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ހ ށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޚ ކަމަށް  ލައާ  ކަމާއި، މި މައްސަ  2019މާރިޗ     20ފާއަދާކ ރަންފެށި 

މަ   2019ނޮވެންބަރ     07ގ ޅިގެން   އަޑ އެހ މ ގައި  ޙާޟިރ ކ ރާ  ހެކިން  ބޭއްވ ނ   ފަރާތް ގައި  ހ ށަހެޅި  އްސަލަ 

 ހެކިވެރިޔާއާ ސ ވާލ ކ ރަމ ން،  

 ޖަހާކަންހާއިރ "   7ވަނަ ދ ވަހ  އިރ އޮއްސި    19މާރިޗ  މަހ   " ދެން އަޅ ގަނޑ  ބޯޓަށް ވަޒީފާއަށް އެރީ 

ބަޔާންކޮށްފައި .9 ފާހަގަކ ރެވޭކަމާއިމިފަދައިން  ދީފައިވާ  ވާކަން  މަޖިލީހަށް  ަޝރީޢަތ ގެ  ދެފަރާތ ން  އެހެންކަމ ން   ،

، ދެފަރާތ ގެ  ކަމާއިފައިވާބަޔާންތަކާއި، ހ ށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔ ންތަކ ގައި ވަޒީފާއަދާކ ރަންފެށި ތާރީޙާ މެދ  ޚިލާފ  އ ފެދި

ޤާއިމ ކ ރެވިފައިނ ވާ އެއްބަސްވ މެއް  ވަޒީފާގެ  އެނގޭމެދެދ ގައި  ބަހ ން  ދެފަރާތ ގެ  މި  ކަމާއި ކަން  ހ ށަހެޅިފައިވާ   ،

މާއި، ކަމައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލަށް "ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް" ހ ށަހަޅާފައިވާ

ހ ށަހެޅިއެފަރާތަ މައްސަލަ  ބަޔާންކ ރެވ ނ  ސެޓްފިކެޓް  އިސްވެ  ދީފައިވަނީ    ށް  ގައި    2019ޗ   މާރި  17ފަރާތަށް 

އަކީ މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކ ރަންފެށި ތާރީޚ  ކަމަށްބ ނާ ތާރީޚާއި މައްސަލަ   2019ރިޗ   މާ  17ކަމާއި،  

އަދާކ ރަންފެށިކަމަށް ބ ނާ ތާރީޚާ ދެމެދ ގެ ތާރީޚަކަށްވެފައި، މި    މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ ،ރައްދ ވި ފަރާތ ން

ޔެކިޔ މެއް  ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަދާކ ރަންފެށި ތާރީޚ  އެނގޭނެ އިތ ރ  އެއްވެސް ލިމައްސަލައާ ގ ޅިގެ

 ،މަށް ބ ރަވެވޭކަމާއިޚ ކައަކީ މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަދާކ ރަންފެށި ތާރީ 2019މާރިޗ   17ނެތަތީ، 

ބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ "މައްސަލަ  ގައި ވަޒިފާއާ  2019އޮގަސްޓ     25މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން    9.1

ވަނަ ނަންބަރ ގެ "ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ/ވަކިކ ރި ތާރީޚ " ގައި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން    5" ގެ  ހ ށަހަޅާ ފޯމ  

ފައިވާކަމާއި، އިސްވެ ބ ނެވ ނ  މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ފޯމާއެކ   ކަން ބަޔާންކޮށް  2019ޖ ލައި    02ވަކިވި ތާރީޚަކީ  

 Account) "އެކައ ންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް"  ގެهللا އްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ އިބްރާހީމް ޢަބްދ މަ

Statement)  ިނަންބަރ   ،  ގައ ޕްރައިވެޓް    101-382418-7708އެކައ ންޓް  މެރިން  ޓީ.އެމް.އޭ  އަށް 

ފަ-/13,985ގައި    2019މެއި    05ލިމިޓެޑ ން   އައްޑިހަ  ނ ވަސަތޭކަ  )ތޭރަހާސް  ރ ފިޔާ(  ރ.  ސް 

  2019ޖޫން    02ކަމާއި،  އަދި އިސްވެ ބ ނެވ ނ  ބޭންކް އެކައ ންޓް ނަންބަރަށް  ޖަމާކޮށްފައިވާކަން އެނގޭ
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ފައިވާކަން  ރ. )ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރ ފިޔާ( ޖަމާކޮށް-/6,500ގައި ޓީ.އެމް.އޭ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ ން  

 އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، 

ރައްދ ވި ފަ   9.2 އެކްަޝން ރާތ ން އެފަރާތ ގެ ޖަވާމައްސަލަ  އޮފް ޑިސިޕްލިނަރީ  "ނޯޓިސް  ހ ށަހަޅާފައިވާ    - ބާއެކ  

 (" ގައި A066583هللا )އިބްރާހީމް ޢަބްދ  -ސެޓްލްމަންޓް އޮފް ފައިނަލް ސެޓްލްމަންޓް

“I received a telephone call on 29th May, asking his settlement for the working days of may 

and after discussion had with our cruise director, we finally decided to settle his salary final 

payment for 15 days for the month of May. 

We finally accepted that company (TMA Marine pvt ltd) does not require further formalities    

since he does not cover company probation period” 

ފާހަގަކ ރެވޭކަމާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ތައްޔާރ ކޮށް   ،މިފަދައިން  ލިޔ ން  ބަޔާންކ ރެވ ނ   އިސްވެ 

އަށް މައްސަލަ  އާހަމަ   2019މޭ    29މަތީގައިވާ އިބާރާތ ން    ،ގައިކަމާއި  2019މޭ    31ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  

މަށް ނިންމާފައިވަނީ   އިތ ރަށް ނ ބެހެއްޓ އެ ފަރާތް ވަޒީފާގައި  ،ފަރާތް ހ ރީ އެފަރާތ ގެ ވަޒީފާގައިކަމާއި  ޅިހ ށަހެ

ން އެ  ދ ވަހ ގެ މ ސާރައަށް އެދ މ ން ކަ  15ގައި އެފަރާތ ން މޭ މަހ ގައި މަސައްކަތްކ ރި    2019މޭ    29

ފާހަގަކ ރެވޭ ހ ށަހެޅި  ނ ދެންނެވ އިސްވެ  ތީ،ލިޔ މ ން  މައްސަލަ  ބެލ މ ން  ވަޒީފާއިން   ލިޔ މަށް  ފަރާތް 

 ގައިކަމަށް ބ ރަވެވެއެވެ.  2019މެއި   31ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

މ ވައްޒަފަކ  ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިކަމަށް އޭނައަށް ަޤބޫލ ކ ރެވޭނަމަ އެކަމ ގެ ަޝކ ވާ    9.3

)ތިނެއް( މަސްދ ވަސްކ ރިންކަން ާޤނޫނ  ނަންބަރ    03 ތާރީޚ ން ފެށިގެން  ހ ށަހެޅޭނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރެވޭ 

ާޤ)ވަޒީފާ  2/2008 ގެ  އާބެހޭ  ވަކިކޮށްގެން    28ނޫނ (  ވަޒީފާއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  މާއްދާގައި  ވަނަ 

)ތިނެއް( މަސްދ ވަސް ގ ނާނެ އ ޞޫލެއް އެ ާޤނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާކަމާއި،    03ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތަކ ގައި  

ވަނަ މާއްދާގައި    35ނޫނ ( ގެ  ކ ރާ ާޤއް ބަޔާން)މާނަކ ރ މ ގެ ހަމަތަ  4/2011އެހެންނަމަވެސް ާޤނޫނ  ނަންބަރ   

މ އްދަތ  ގ ނ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ޫޞލ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ވަގ ތ  ނ ވަތަ މ އްދަތ  ވަކި ާޤނޫނެއްގެ  

  ބޭނ މަކަށްޓަކައި ބަލަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ާޤނޫނ ގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނ ވާނަމަ ދެ ކަމެއްގެ 
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ގާ މ އްދަތަށް އިާޝރާތްކޮށްފައިވާނަމަ، އެ މ އްދަތެއް ގ ނަންވާނީ އެ ދެ ކަމެއް ހިނގާ ދެ  ގައި ހިނދޭތެރޭ

ނަންބަރ   ހައިކޯޓ ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  މާއްދާގައި  އެ  ނ ހިމަނައިކަމަށް  ދ ވަސް 

2011/HC-A/19    ި2013އާއ/HC-A/236   ަމި އ ޫޞލ     އިވާތީ،ހައްޓާފަަޤިޟއްޔާގައި މި އ ޫޞލ  ދަމ

  17މި މައްސަލައަށް ތަޠ ބީޤ ކ ރާއިރ ، މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބ ރަވެވޭ  

ފެށިގެން    2019  ރިޗ މާ ވަޒީފާއިން    2019މެއި    31އިން  ފަރާތް  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ  މ އްދަތ ގައި،  ގެ 

ހ ށަހަޅަ މައްސަލަ  ތާރީޚާއި  އޮތްވަކިކ ރި  މި  މ އްދަތ   ން  މ އްދަތ ގ ނ މ ން،  ނ ހިމަނައި  ތާރީޚ   ހަމަވާ   

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ،    2019އޮގަސްޓް    25މައްސަލައަކީ  

ވާ  ހަޅާފައި ވަނަ މާއްދާގައިވާ މ އްދަތ ގެ ތެރޭގައި ހ ށަ  28)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނ ( ގެ    2/2008ާޤނޫނ  ނަންބަރ   

ސަލައެއްކަން އެނގޭ ސަބަބަށްޓަކައި މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ގެ ަޝކ ވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލަށް މައް

 ހ ށަހަޅައިގެން ކ ރިއަށްގެންދިއ މަށް އެއްވެސް ހ ރަހެއް އޮތްކަމަކަށް ނ ދެކެމެވެ. 

ހ ށަ .10 ޓްރައިބިއ ނަލްއަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތ ން  ހ ށަހެޅި  ަޝކ ވާހަޅާފައި މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ވާ  ފަރާތް  އެ  އަކީ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ާޤނޫނ  ނަންބަރ    ވަކިކ ރ މާ ގ ޅިގެން ހ ށަހަޅާފައިވާ ަޝކ ވާއެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރ ،

 ވަނަ މާއްދާގައި  27ާޤނޫނ ( ގެ 

ނާ  ވަތަ ދަޢ ވާއެއްގައި، އޭ ހ ށަހަޅާ ޝަކ ވާއެއް ނ "މ ވައްޒަފަކ  ވަޒިފާއިން ވަކިކ ރ މާ ގ ޅިގެން، އެ މ ވައްޒަފަކ   

ވަނަ މާއްދާގައި    29ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރި ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަން ސާބިތ ކޮށްދިނ މަކީ، މި ޤާނޫނ ގެ  

 ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތ  ފިޔަވައި، އެހެނިހެން ޙާލަތ ތަކ ގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތ ގެ ޒިންމާއެކެވެ." 

ޢިބާރާ ބަޔާންކ ރެވިފައި މި  ގ ތ ން  މައްސަލައާ  މި  ަފާރތ ްނ  ޅިގެން،  ވ މ ން  ހ ށެަހިޅ  އަދާކ ރަމ ންދިޔަ  ަމްއސަަލ 

ަފާރްތވަޒީފާއިން   ހ ށެަހިޅ  ވަޒީފާއިން    ަމްއސަަލ  މ ވައްޒަފަކ   އޮވެ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

އްސަލަ ރައްދ ވި  ޘާބިތ ކޮށްދިނ މަކީ މަ  މަކ ރ މަށްފަހ ގައިކަންވަކިކ ރ މ ގައި ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ އިޖ ރާއަތ ތައް ފ ރިހަ

 ފަރާތ ގެ ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކ ރެވެއެވެ. 

ަމްއސަަލެއްއަގިއ .11 ހ ށެަހޭޅ  ަވިކޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ޢަދ ލ ެވިރ   ، މ ަވްއޒަަފކ   ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  މ ަވްއޒަފ  

ބެލ މ ަގ ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  ެއކީަށގްެނާވ  ނ ވަަތ  ފ ރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއިންނމ ަމކ ްނޯތ  އ ްނޞ ެރްއ  ެދ  ެއީއ    ، ިއ 
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ޢަދ ލ ެވިރަކްނ   ޢަދ ލ ެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމއ ޟީޫޢ  ިއޖ ާރީއ   (procedural fairness)އިަދ 

 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކޓ ެގ ަނނަްބރ     ، ާޤިއމ ކ ެރވަިފިއޭވޯތ ބެލ ްނަކްނ

ެއނޭގަކާމިއަޤިޟްއާޔިއްނ ޢަދ ލ ެވިރަކަމީކ  ަމއ ޟީޫޢ  ިމޮގތ ްނ  ޭދ    ، ،  ަވޒާީފ  ަވިކކ ރ ަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  މ ަވްއޒަފ ްނ 

ފަަދ ޢަދ ލ ެވިރ ަސަބަބކްަށވ މ ގެ   ކ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކކ ރ ަމްށ ހ އަްދކ ާރަފާރަތކ ްނ ިޚާޔރ ކ ާރ ައާސެސއް ެއީއ މ ަވްއޒަަފ

ރ ަތްއ ފ ރިހަަމވަެފިއޭވޯތ ބެލ ްނަކން  ޞ ފ ރަިހަމކ ަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ އ ްނިއތ ރ ްނ އެ ޚާިޔރ ކ ާރ ައާސސްެއެގ ަދށ ން  

ާޤިއމ ކ ރ ަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ ޢަދ ލ ެވިރަކްނ  ަވީޒ  ، ިއޖ ާރީއ  ިންނމ ަމަކށް  މ ަވްއޒަަފކ   ޢަދ ލ ެވިރ  ަވިކކ ރ މްަށ  ާފިއްނ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ،  ިއޖ ާރައތ ަތްއ ފ ރަިހަމކ ރ ނަްކްނާވޞިލ ވ ަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބެލ ްނަތްއ ބެލ މ ަގިއ ފ ރަިހަމކ ަރްނޖޭެހ

ެއ  ަޤިޟްއާޔަތކ ނާްނިއ  ެދްނެނވ ނ   ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  ިމާބ ަހިއޯކޓ ްނ  ންިނަމވަާފިއާވ  އެެހން  ޯކޓ ން  ވަތ ެގ 

 ަމްއސަަލަތކ ްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

ާޤއިމ ކ ރަ .12 ވަކިކ ރ މ ގައި  ވަޒީފާއިން  މ ވައްޒަފ ން  ޢަދ ލ ވެރިކަން ވަޒީފާދޭފަރާތ ން  މައ ޫޟޢީ      ންޖެހޭ 

(substantive fairness)  ީ؛ޤާއިމ ކ ރެވިފައިވާކަމ ގައި ބެލެވޭނ  

މ ަވްއޒަފ ްނ   .1 ަފާރތ ްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަވޒީފޭާދ  މ ަވްއޒަަފކ   ެއީއ  ައާސެސްއ  ިޚޔާރ ކ ާރ  ަވިކކ ރ ަމްށ  ަވޒާީފިއްނ 

 ؛ ިއތ ރ ްނ  ަވިކކ ރ ަމްށ ހ އަްދކ ރާފަަދ ޢަދ ލ ެވިރ ަސަބަބކްަށވ މ ެގ

 އިަދ؛ ެއ ިޚާޔރ ކ ާރ ައާސެސްއެގ ދަށ ްނ ފ ރަިހަމކ ަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ އ ްނސ ރ ަތްއ ފ ރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ .2

ކ ރާ ައާސެސްއެގ ދަށ ްނ މ ަވްއޒަފ  ަވޒާީފިއން ަވިކކ ރ މ ަގިއ ަވޒީފޭާދ ަފާރތ ން ަތޠީްބޤ ޮކށަްފިއާވ ަހަމައކީ  ެއ ިޚާޔރ  .3

 ؛ ާވަނަމކްަނެއަކީށެގްނާވ ަހަމައަކްށ 

ނަންބަރ      ހައިކޯޓ ގެ  އެ  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޯކޓ ން    ަޤިޟއްޔާއާއި 

 ތ ެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތކ ްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގކ ެރެވެއެވ. ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބަވ 

ފަރާތާ ކްރޫޒް ޑިރެކްޓަރއާ ދެމެދ  ހިނގާފައިވާ    ޅިފަރާތ ން މައްސަލަ ހ ށަހެ  މައްސަލައާ ގ ޅިގެން މައްސަލަ ރައްދ ވި  މި .13

މަލާތްތައް ޢާމ   އެ  ،މި ވައިބަރ މ އާމަލާތްތަކަށް ބެލ މ ން  ،ވައިބަރ މ އާމަލާތްތަކެއް ހ ށަހަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި

ސާބިތ  ވާިޤއާއެއް  އެއްވެސް  ގ ޅޭ  މިމައްސަލައާ  މ އާމަލާތްތަކ ން  އެ  ނޭނގޭތީއާއި  ތާރީޙެއް  މި    ،ނ ވާތީކ ރެވ ނ  

 މައްސަލަ ނިންމ މ ގައި ރިއާޔަތްކޮށްފައިނ ވާނެއެވެ.  މަލާތްތަކަށް މިޢާ ވައިބަރ މ 



 

 ޓީ.އެމް.އޭ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރ :                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހ  هللاއިބްރާހީމް ޢަބްދ   އްދ ވާގޮތަށްރަ  VTR/2019/188މައްސަލަ 
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ގައި ވަޒީފާއަށް ނ ކ މެފައި    2019މޭ    13 ފަރާތ ން ކައިވެންޏާ ގ ޅޭ ކަންކަން ކ ރ މަށްކަމަށް ބ ނެ  މައްސަލަ ހ ށަހެޅި .14

ވަނަ ދ ވަހ  ބޯއްޓަށް   2019މޭ    15  ،ކ ންނަކަމަށާއިނ ވާކަމަށާއި އަދި ޖެހިގެން އައި ދ ވަހ ވެސް ވަޒީފާއަށް ނ ނި

ދިޔަގޮތަށް   ތަކެތި ހިފައިގެން  އެފަރާތ ގެ އަމިއްލަ  ހާޒިރ ވެފައި ނ ވާކަމަށާއި އައިސް  ވަޒީފާއަށް ހާޒިރ     ،ވަޒީފާއަށް 

އެހެންކަމ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ގޮސްފައި    ،ނ ވެވޭ ސަބަބެއްވެސް އަންގާފައިނ ވާ ކަމަށާއި

ފަރާތ ން    ސަލަ ރައްދ ވިމައް   ،ފަރާތ ން ބ ނާ ބ ނ މަށް ނަޒަރ ކ ރާއިރ    ރައްދ ވިވަނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށް މައްސަލަ

هللا އިބްރާހީމް ޢަބްދ    -މަންޓްސެޓްލްމަންޓް އޮފް ފައިނަލް ސެޓްލް  -"ނޯޓިސް އޮފް ޑިސިޕްލިނަރީ އެކްަޝންހ ށަހެޅި  

(A066583ްލިޔ މ ނ ހ ށަހެޅި  ("  މައްސަލަ  ކ ންފ ނިން  ރައްދ ވާ  ވަކިކ ރ މަށް    މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

ހ ށަހެޅި،  ގައިކަން އެނގެންއޮންނާތީ  2019މެއި    31ނިންމާފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  އަމިއްލައަށް  ފަރާތް    މައްސަލަ 

 ބ ރަނ ވެވެއެވެ.  ވަކިވެގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް

 

ކ ންފ ނީގެ   .15 ރައްދ ވި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ހ ށަހެޅި  ހ ރި މައްސަލަ  ޕްރޮބޭަޝންގައި  ނ ވަތަ  މ ވައްޒަފެއްކަން  ވަގ ތީ 

ވަނަ މާއްދާގައި    14  )ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނ (    2/ 2008ާޤޫނނ  ަންނަބރ   ކ ރި ނަމަވެސް  މަށް ބަޔާންމ ވައްޒަފެއްކަ

  ގައި ކަނޑައަޅާފައިނެތަތީ،އެއްބަސްވ މ    ގެވަޒީފާ   ހ ށަހަޅާ ފަރާތް ހ ރީ ޕްރޮބޭަޝންގައިކަން  އިން މައްސަލަ ބަޔާންކ ރާފަދަ 

ހ ށަހެޅި ބ ރަނ ވެ  މައްސަލަ  މ ވައްޒަފެއްކަމަށް  ވަގ ތީ  ހ ށަހެޅި  ވޭކަމާއި،ފަރާތަކީ  އެއްވެސް   މައްސަލަ  ފަރާތް 

ފަރާތ ން ބ ނިނަމަވެސް    ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދ ވިނ ކިޔަމަންތެރިވި  ިޟރ ނ ވެ ވެރިންގެ އަމ ރަށްޙާއެންގ މާކާނ ލައި  

އް ނެތި، މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެ  އެކަން ސާބިތ ކޮށްދީފައިނ ވާތީ،

 ާޤއިމ ކ ރ މެއް ނެތިކަމަށް ބ ރަވެވެއެވެ.  (substantive fairness)މައ ޫޟޢީ ޢަދ ލ ވެރިކަން 
 

 

 

ޢަދ ލ ވެރިކަން  މ ވައްޒަ  .16 މައ ޫޟޢީ  ާޤއިމ ކ ރަންޖެހޭ  ވަކިކ ރާއިރ   ވަޒީފާއިން   (substantive fairness)ފަކ  

ޢަދ ލ ވެރިކަން   އިޖ ރާއީ  ބަލަން    (procedural fairness)ާޤއިމ ކޮށްފައިނ ވާނަމަ  ާޤއިމ ކ ރެވިފައިވޭތޯ 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅ އްވާފައިވީހިނދ    HC-A/209/2010ނ ޖެހޭނޭކަމ ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓ ގެ ނަންބަރ   



 

 ޓީ.އެމް.އޭ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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މަ  ވަކިކ ރ މ ގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހ ށަހެޅި  ޢަދ ލ ވެރިކަން  މައްސަލަ  އިޖ ރާއީ  ފަރާތ ން  ރައްދ ވި  އްސަލަ 

(procedural fairness)  ،ްާޤއިމ ކޮށްފައިވޭތޯ ނަޡަރ ކޮށް ކަނޑައެޅ ން ލާޒިމ ވާކަމ ގައި ބ ރަވެވެން ނެތްނަމަވެސ 

ޢަދ ލ ވެ އިންޞާފ   .17 އިޖ ރާއީ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވާޞިލ ވ މަށްޓަކައި  ނިންމ މަކަށް  ޢަދ ލ ވެރި  އަދި  ރިކަން  ވެރި 

(procedural fairness)    ޤާއިމ ކޮށްފައިވޭތޯ ޚ ލާާޞކޮށްނަމަވެސް ނަޡަރ ކ ރ ން މ ހިއްމ ކަމ ގައި ބ ރަވެވޭހިނދ ، 

ޢަދ ލ ވެރިކަން   އިޖ ރާއީ  ާޤއިމ ކޮށްފައިވާކަން    (procedural fairness)އިސްވެބަޔާންކ ރެވިފައިވާ 

މައްސަލަ ކަމާއި،  ސާބިތ ކޮށްދިނ މ ގެ މަްޤޞަދ ގައި މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހ ށަހަޅާފައިނެތް

ފަރާތްށަހ  އެކަން  ހެޅި  ކަމެއްވާނަމަ  އެއްވެސް  އިްޞލާޙ ކ ރަންޖެހޭ  އެފަރާތް  ކ ރިން  ވަކިކ ރ މ ގެ  ވަޒީފާއިން   

، އަދި އެފަރާތ ގެ މަސައްކަތ ގެ އަޙްލާާޤ ގ ޅިގެން ޖަވާބ ދާރީވ މަށް އެއްވެސް ފ ރ ަޞތެއް ދިނ މަކާ  ންގާފައިނ ވާކަމާއިއަ

ފަރާތ ގެ   ރައްދ ވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތަތީ،  އެންގެން  ވަކިކޮށްފައިވާކަން  ވަޒީފާއިން  ނ ލައި 

 ާޤއިމ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބ ރަނ ވެވެއެވެ.   procedural fairness))ދ ލ ވެރިކަން  އިޖ ރާއީ ޢަވަޒީފާއިން ވަކިކ ރިއިރ ، 

ޢަދ ލ ވެރިކަން  .18 މައ ޫޟޢީ  ާޤއިމ ކ ރަންޖެހޭ  ވަކިކ ރ މ ގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހ ށަހެޅި         މައްސަލަ 

(substantive fairness)    ްބ ރަވެވެނ ާޤއިމ ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފަރާތ ން  ރައްދ ވި    ނެތަތީއާއި، މައްސަލަ މައްސަލަ 

ޢަދ ލ ވެރިކަން   އިޖ ރާއީ  ާޤއިމ ކ ރަންޖެހޭ  ވަކިކ ރ މ ގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް   (procedural fairness)ހ ށަހެޅި 

މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ގެ ވަޒީފާއިން އެ    ،މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން ާޤއިމ ކޮށްފައިވާކަމ ގައި ބ ރަވެވެން ނެތަތީ

ވަކިކ ރިކ ރ   ޑިސްމިސަލް  ފަރާތް  އަންފެއަރ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމ ގައި    (unfair dismissal)މަކީ  ގޮތ ގައި  އެއްގެ 

 ދެކެމެވެ. 

ނަޒަރ ކ ރާއިރ ، މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް ނ ލިބިވާ މ ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަށް ލިބ މަށް އެފަރާތ ން އެދިފައިވާ އެދ މަށް   .19

ރ. )ފަނަރަހާސް ރ ފިޔާ( ކަމަށް އެފަރާތ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ -/15,000މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ގެ މަހ  މ ސާރައަކީ  

ވަނަ ނަންބަރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން   03މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ފޯމ ގެ  

ފަރާތ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ  ރ. )ސާދަހާސް ރ ފިޔާ( ކަމަށް އެ-/14,000ތ ގެ މަހ  މ ސާރައަކީ  މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ފަރާ
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ޖަވާބ  ފޯމ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މ ސާރައާ މެދ  ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  

 ކަމ ގައި ދެކެމެވެ.  

ަޝފަހީ ހެކިންގެ ގޮތ ގައި ދެފަރާތެއްގެ ނަން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން   ގ ޅިގެން  މައްސަލައާ  މި 19.1

 ، ގ. ހޮޅިގެ  ،މިގޮތ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ގެ ހެއްކެއްކަމ ގައިވާ މާލެ   ، ފައިވާކަން އެނގޭކަމާއިހ ށަހަޅާ

ހާިޟރ ކޮށް   ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިނބިއ ނަލަށް  2019ނޮވެންބަރ     07(   A009590އަޙްމަދ  ނަޒީރ  )

ނެފައިވަނީ ސްރީލަންކާ މީހެއް އެވަގ ތ   އަދާކ ރަމ ން ބ   އަޙްމަދ  ނަޒީރ  ހެކިބަސް  ،ކަމާއި  ހެކިބަސް ނަގާފައިވާ

ނަކ  ހ ސްވެފައިވާކަން އެނގޭކަމަށް ބ ނިން ޓަކެޕް   ،ކެޕްޓަނަކ  ނެތިގެން ކެޕްޓަނަކ  ހޯދައިދިނ މަށް އެދ މ ން

އަދި އެ ކެޕްޓަނަކީ އިބްރާހީމް    ،ރ  ސިރީލަންކާ މީހާއަށް ދިނިންކަމަށާއިއެ ކެޕްޓަންގެ ފޯނ  ނަންބަ ،ކަމަށާއި

އަޙްމަދ  ނަޒީރ ގެ ކިބައިން އޭނާއަށް ލިބޭނެ މ ސާރައިގެ ތަފްޞީލާމެދ     ،هللاއިބްރާހީމް ޢަބްދ   ،މަށާއިކަهللا ޢަބްދ 

)ފަނަރަހާސް  -/15,000އެ ސ ވާލ ގެ ޖަވާބ ގައި ކެޕްޓަނެއްގެ މ ސާރަ އ ޅޭނީ    ،ސ ވާލ ކޮށްފައިވާކަމާއި ރ. 

ކަމާއި އަށް  ހަމަޖައް  ،ރ ފިޔާ(  ވަޒީފާ  އެއްބަސްވާނަމަ  މ ސާރައަށް  މ ސާރައަށް   ، ސައިދެވިދާނެކަމާއިއެ  އެ 

ޢަބްދ  ނަމަވެސްهللا އިބްރާހީމް  ހަމަޖައްސައިދިން  ވަޒީފާ  ނ ވަތަ    ،އެއްބަސްވ މ ން  ކ ންފ ންޏާ  އެ  ފަހ ން 

އަދި މ ސާރައާމެދ  ދެފަރާތ ން އެއްބަސްވެފައިވާ    ،ވ ނ  ވާހަކަސްރީލަންކާ މީހާއާ މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތާދެކެ

ބ ނެ ނޭނގޭކަމަށް  އޭނާ   ،ފައިވާކަމަށާއިގޮތް  މެދ ވެރިއެއްކަމަށް  ހަމަޖައްސައިދިން  ވަޒީފާ  ހެކިވެރިޔާއަކީ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ، ނގޭއިރ އި  ބަހ ން  ދެފަރާތ ގެ  ހެދިފައިނ ވާކަން  އެއްބަސްވ މެއް  ވަޒީފާގެ  ލިޔެވިފައިވާ  ދެމެދެ  ފަރާތ ގެ  ދެ 19.2

ރަހާސް ރ ފިޔާ( ކަމަށް މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން ރ. )ފަނަ-/15,000މައްސަލަ ހ ށަހެޅިފަރާތ ގެ މ ސާރައަކީ  

ބޭންކް    ،ބަޔާންކ ރިނަމަވެސް ހ ށަހަޅާފައިވާ  ފޯމާއެކ   ހ ށަހަޅާ  މައްސަލަ  ފަރާތ ން  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބެލ މ ންސްޓޭޓްމަންޓަ ލިބިފައިވަނީ    ،ށް  ގޮތ ގައި  މ ސާރައިގެ  މަހ ގެ  އެޕްރީލް  ރ. -/14,000އެފަރާތަށް 

ރ ފި ކަމާއި)ސާދަހާސް  ަޝކ ވާއެއް    ، ޔާ(  އެއްވެސް  ކ ންފ ންޏަށް  އެފަރާތ ން  ގ ޅިގެން  އެއާ  އަދި 

އޮތަތީ އެނގެން  ބަހ ން  ދެފަރާތ ގެ  މަ   ، ހ ށަހަޅާފައިނ ވާކަން  ފަރާތ ގެ  ހ ށަހެޅި  މ ސާރައަކީ  މައްސަލަ  ހ  

 ރ. )ސާދަހާސް ރ ފިޔާ( ކަމަށް ބ ރަވެވެއެވެ. -/14,000



 

 ޓީ.އެމް.އޭ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ބ ރަވެވޭ  މައްސަ   ފަރާތް  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ 19.3 މ އްދަތ ކަމަށް  ވަޒީފާއަދާކ ރި  ކ ންފ ނީގައި  ރައްދ ވި    17ލަ 

އާ ހަމައަށް  މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ގެ މ ސާރަ މައްސަލަ   2019މެއި  31އިން ފެށިގެން  2019މާރިޗ  

ގެ   2019މެއި    15އިން ފެށިގެން    2019މާރިޗ     20  ،ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވޭތޯ ނަޒަރ ކ ރާއިރ 

ރާތ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ގެ ބޭންކް ފަ  ދ ވަހަކަށްޖެހޭ މ ސާރައިގެ އަދަދ  މައްސަލަ ރައްދ ވި  ،ނިޔަލަށް

އިން    2019  ޗ  މާރި  17  ،ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ހ ށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔ ންތަކ ން އެނގ ނ  ނަމަވެސް  އެކައ ންޓަށް

 ފަރާތް މައްސަލަ ހ ށަހެޅި    އަށް  2019  މެއި  31  އިން  2019މެއި    15  އަށް، އަދި  2019  ޗ މާރި  20

މައްސަލަ    ،ލިބިދީފައިވާކަމަށް ބ ރަނ ވެވޭތީއެ ފަރާތަށް  ދ ވަހ ގެ މ ސާރަ    20ވަޒީފާ އަދާކ ރިކަމަށް ބ ރަވެވޭ  

މ ސާރަ    ހ ށަހެޅި މަހ   ރޭޓ ން  -/14,000ފަރާތ ގެ  ގެ  ރ ފިޔާ(   )ސާދަހާސް  ދ ވަހ ގެ  )ވިހި(    20ރ. 

ތަށް ފަރާ  މައްސަލަ ހ ށަހެޅި  ރ. )ނ ވަހާސް ތިންސަތޭކަ ވިހި ރ ފިޔާ(-/9,320ވާ  އިމ ސާރައަށްޖެހޭ އަދަދ ކަމ ގަ 

 ނަގައިދިނ މަށް ބ ރަވެވެއެވެ. 

ވަނަ ނަންބަރ ގައި މ ވައްޒަފަކ     3ވަނަ މައްދާގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނ ( ގެ    2/2008ާޤނޫނ  ނަންބަރ    19.4

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ނެވަޒީފާއިން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި  ،  ޓްރައިބިއ ނަލަށް  ތިކަމަށް 

 ބަދަލ ދިނ މަށް އަމ ރ  ކ ރެވިދާނެކަމަށާއި، އިސްވެ ބަޔާންކ ރެވ ނ  މާއްދާގެ )ރ( ގައި  

މަށް  އެކަށީގެންވާކަމަށް އަދި ޢަދ ލ ވެރިކަ ބަދަލ ދިނ މ ގެ އަމ ރެއް ޓްރައިބިއ ނަލ ން ނެރ މ ގައި، ބަދަލ ދޭންޖެހޭ މިންވަރ  ކަނޑައަޅާނީ "

ރިގޮތ ން  ޓްރައިބިއ ނަލަށް ފެންނަ އަދަދަކަށެވެ. މިފަދައިން އަދަދ  ކަނޑައެލ މ ގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ މ ގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތ ން ޢަމަލ ކ 

ވަކިކ ރ މަ  ވަޒީފާއިން  މ ވައްޒަފަކ   އެ  ގެއްލ މަށާއި،  ލިބ ނ   ސީދާގޮތ ން  ޢަމަލެއް މ ވައްޒަފަށް  ކ ރި  މ ވައްޒަފަކ   ދިމާވި  ގެ  ށް 

 " ސަބަބ ންކަމަށްވާނަމަ އެކަމ ގައި އޭނާ ބައިވެރިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކ ރެވިދާނެއެވެ. 

މ ވައްޒަފަށް ދެވޭ ބަދަލ  ކަނޑައެޅ މ ގައި ބޭއިންޞާފ     މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކ ރެވޭކަމާއި،

ނޫން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް އަމ ރ ކ ރ މަކީ އިންޞާފ ވެރި ގޮތެއް    މ އްސަނދި ކަމެއް ލިބޭ ގޮތަށް

ނަންބަރ    ރިޕޯޓ ގަ  SC-A/36/2019ކޯޓ ގެ  ގޮތ ގެ  ނިމ ނ   ަޝރީޢަތް  ފާހަގަކ ރެވ ނ     އިަޤިޟއްޔާގެ 

  ،ވަނަ ނަންބަރ ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި 34ނ ކ ތާތަކ ގެ 
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ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓ ން ނިންމަވާފައިވާ  ބަދަލ  ދިނ މ ގައި ރިޢާޔަތްކ ރަންޖެހޭ އަސާސީ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން ދިވެހި

ަޤިޟއްޔާތަކ ގައި    HC-A/142/2013އަދި    HC-A/208/2010އެ ކޯޓ ގެ ނަންބަރ    ގަިޟއްޔާފަދަ 

މ ވައްޒަ   ،ކަނޑައަޅ އްވާފައިވާކަމާއި ވަކިކ ރެވ ނ   ވަޒީފާއިން  އ މ ރަށާއިއެގޮތ ން  ވަޒީފާއިން    ،ފ ގެ 

ވަޒީފާގައި    ، ތަޖ ރިބާއަށާއި  ،އެ މަޤާމ ގެ ޒިންމާތަކަށާއި  ،ށާއިވަކިކ ރެވ ނ އިރ  އެ މ ވައްޒަފަކ  ހ ރި މަާޤމަ

މ އްދަތަށާއި ހޭދަކޮށްފައިވާ  ރެކޯޑާއި  ،ޖ މްލަ  އަޚްލާާޤބެހޭ  އިޖ ރާއީ    ،މަސައްކަތ   ވަކިކ ރިއިރ   ވަޒީފާއިން 

މަށް އިސްވެ  މ ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ބަދަލ ގެ މިންވަރ  ކަނޑައެޅ މ ގައި ބަލަންޖެހޭނެކައަދ ލ ވެރިކަން ާޤއި 

ަޤިޟއްޔާތަކ ން ކަނޑައަޅ އްވާފައިވާތީ، އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،   މައްސަލަ  ބަޔާން ކ ރެވ ނ  ހައިކޯޓ ގެ 

ރ. )ސާދަހާސް ރ ފިޔާ( -/14,000  ބޭމ ސާރައިގެ ގޮތ ގައި ލި  ށްއެފަރާތަހ ށަހެޅި ފަރާތަށް ބަދަލ ގެ ގޮތ ގައި  

ރޭޓ ން ރ ފިޔާ(  -/28000މ ސާރަކަމ ގައިވާ  މަސްދ ވަހ ގެ    2  ގޮތ ގައިބަދަލ ގެ  ގެ  )އަށާވީސްހާސް  ރ. 

 ގޮތ ގައި ނަގައިދިނ މަށް ފެނެއެވެ. ފަރާތަށް ބަދަލ ގެ  މައްސަލަ ހ ށަހެޅި

އިބިއ ނަލަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަ  2019އޮގަސްޓ     25މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން   .20

އަދި މި ފައިސާއާ ގ ޅިގެން    ،ން މަހ ގެ އެލަވަންސް ނ ލިބޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިފޯމ ގައި އެފަރާތަށް ރަމަާޟ

އާބެހޭ  )ވަޒީފާ  2008/2ާޤނޫނ  ނަންބަރ     ،ފަރާތ ން އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނ ވާކަމާއިރައްދ ވި  މައްސަލަ  

ނަންބަރ    ާޤނޫނ   އަށް  ނަންބަރ     2015/14ާޤނޫނ (  އަށް  )ވަޒީ  2008/2)ާޤނޫނ   ާޤނޫނ (  ވަނަ   4ފާއާބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   51އިޞްލާޙ  ގެނައ މ ގެ ާޤނޫނ ( ގެ ދަށ ން ގެނެވ ނ  އިޞްލާޙ ތަކަށްފަހ  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނ ގެ  

 ގައި 

 -/3000 ފެށ މ ގެ ކ ރިން  ކަށް ރަމަޟާން މަހ ގެ ޢިނާޔަތ ގެ ގޮތ ގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަސް "ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ކޮންމެ ދިވެހި މ ވައްޒަފަ 

 )ތިންހާސް( ރ ފިޔާ ދޭންވާނެއެވެ."  

 2019މެއި    06ވަނަ އަހަރ ގެ ރަމަާޟން މަހ ގެ ފ ރަތަމަ ދ ވަހަކީ    2019މިފަދައިން ބަޔާންކ ރެވިފައިވާކަމާއި،  

ޒަފެއްކަމާއި،  ކަމާއި، ރަމަާޟން މަސް ފެށ ނ އިރ ، މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ގެ މ ވައް

ރ. )ތިންހާސް ރ ފިޔާ( -/3,000ން މަހ ގެ ޢިނާޔަތ ގެ ގޮތ ގައި  އެހެންކަމ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް ރަމަާޟ

 ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. 
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ސޮއިކ ރ މަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވ މެއްގައި  މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޖަވާބ  ފޯމ ގައި   .21

ކ ރިނަމަ  މަސައްކަތް  ފަރާތ ން  ރައްދ ވި  ހިނގި  މައްސަލަ  ފަހ ން  އޭގެ  ކ ރިންނާއި  ޙަވާލ ކ ރ މ ގެ  ވަޒީފާ  ވެސް، 

މ އްދަތ ގެ ތެރޭގައިވެސް ކ ންފ ނިން ތަކ ރާރ ކޮށް އެދ މ ންވެސް މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ހ ށަހަޅާފައި  

އެއްބަސްވ  ވަޒީފާގެ  ރައްދ ވިނ ވާތީ  މައްސަލަ  ކ ރެވިފައިނ ވާކަމަށް  ސޮއި  ބ ނ މަށް  ފަރާތ ން  މ ގައި  ބ ނާ   

ހ ށަހެޅި މައްސަލަ  އިންކާރ ކ ރާކަމާއި،    ނަޒަރ ކ ރާއިރ ،  އެކަމަށް  ގައި   2019ސެޕްޓެންބަރ     29ފަރާތ ން 

ހ ށަހަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި،  ރާތ ގެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް  ފަ   މައްސަލަ ހ ށަހެޅި  ގައިކިއ މަންޓް  ޑޮހ ށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނ ގެ  

މައްސަ ބެލ މ ން  ރިޕޯޓަށް  ހ ށަހެޅިއެ  ވަޒީ  ލަ  އެނގޭތީ،  ރިކޯޑެއްނެތްކަން  ކ ށ ގެ  އެއްބަސްވ މ ގައި  ފަރާތ ގެ  ފާ 

 ން ސް ރިޕޯޓް ނެތ މ ންކަމަށް ބ ނާ ސަބަބަކީ އެ އެއްބަސްވ ފަރާތާ ހަވާލ ނ ކ ރީ ޕޮލި  ސޮއިކ ރ މަށް މައްސަލަ ހ ށަހެޅި 

 ސަބަބެއްކަމ ގައި ނ ދެކެމެވެ.  ރ މަށް އޮތް މަްޤބޫލ ވ ޖޫދ ނ ކ  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 13)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނ ( ގެ  2008/2ާޤނޫނ  ނަންބަރ   21.1

އެއްބަސްވ މެއް   ވަޒީފާގެ  އެކ ލެވިގެންވާ  ލިޔ ންތަކަކ ން  ނ ވަތަ  ލިޔ މަކ ން  ދެމެދ   މ ވައްޒަފަކާ  ކޮންމެ  ފަރާތާއި،  ]ވަޒީފާދޭ 

 ވާނެއެވެ.[ އޮންނަން 

ަޤިޟއްޔާގައި    HC-A/271/2012މި ޢިބާރާތ ން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓ ގެ ނަންބަރ   

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވ ން ތައްޔާރ ކ ރަންޖެހޭ ފަރާތް ކަނޑައެޅ މ ގެގޮތ ން

ބަޔާންތައްޔާރ     … ]   ވަޒީފާ  މ ވައްޒަފ ގެ  އެކ ލަވާލ މާއި  އެއްބަސްވ ން  ބާރަ ވަޒީފާގެ  އަދާކ ރަން  ކ ރ މ ގެ  ފަރާތަކ ން  ވަޒީފާދޭ  ކީ 

 [   … ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން އެނގެން އޮތ މ ން،  

ޢިބާރާތ ން އެއްބަސްވ   ،މި  ވަޒީފާގެ  މައްޗަށް   ންމ ވައްޒަފ ންގެ  ފަރާތ ގެ  ވަޒީފާދޭ  ތައްޔާރ ކ ރ މަކީ 

އޮތްއިރ  އެނގެން  ވަ  ،ލާޒިމ ކަމެއްކަން  ފަރާތަށް  ހ ށަހެޅި  އެއްބަސްވ  މައްސަލަ  ލިޔ މ ން    ންޒީފާގެ 

މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން އެފަރާތ ގެ މައްޗަށް ާޤނޫނ ން   ،ދީފައިނ ވާކަން ދެފަރާތ ގެ ބަހ ން އެނގެން އޮތަތީ

 ބ ރަވެވެއެވެ.  ކޮށްފައިނ ވާކަމަށްވާ ޒިންމާއެއް އަދާ ލާޒިމ ކޮށްފައި
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ވަނަ މާއްދާގެ    15)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނ ( ގެ    2008/2ާޤނޫނ  ނަންބަރ     ،އިސްވެބަޔާންކ ރެވ ނ  ފަދައިން  21.2

ވަޒީފާ   ފަރާތ ގެ  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތ ން  ރައްދ ވި  މައްސަލަ  މަތީން  އެއްގޮތްވާގޮތ ގެ  އާ  )ހ( 

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ާޤނޫނ ގެ    ،ބ ރަވެވޭތީ  ފައިނ ވާކަމަށްއެފަރާތަށް ދީ  ބަޔާންއި، ވަޒީފާގެ  އެއްބަސްވ މާ 

  )ޅ( ގެ ދަށ ން މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތް ޖޫރިމަނާކ ރަން ޖެހޭކަމަށް ބ ރަވެވެއެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ 15

ާޤނޫނ ( އަށް ާޤނޫނ     2008/2ާޤނޫނ  ނަންބަރ     21.3 )ާޤނޫނ  ނަންބަރ     2016/22ނަންބަރ   )ވަޒީފާއާބެހޭ 

އަށް    2008/2 ާޤނޫނ (  ދަށ ން    5)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  ާޤނޫނ (  ގެނައ މ ގެ  އިްޞލާޙ   ގެނެވ ނ   ވަނަ 

 ވަނަ މާއްދާގައި  79އެ ާޤނޫނ ގެ ގެ  ،އިޞްލާޙ ތަކަށްފަހ 

ލޭބަ ޙާޞިލ ކ ރ މަށްޓަކައި،  މަޤްޞަދ ތައް  މައިަގނޑ   ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ތިރީގައި  މިނިސްޓްރީގައި  ])ހ(  އޮތޯރިޓީއެއް  ރިލޭޝަްނސް  ރ 

 ޤާއިމ ކ ރަން ާވެނއެެވ. 

ށް ޢަމަލ ކ ރޭތޯ ބަލައި، ތަންފީޒ  ކ ރ މަށްޓަކައި އިދާރީ ޮގތ ން އަޅަންޖެހޭ  މި ޤާނޫނޫާނއި، މި ޤާނޫނ ގެދަށ ން ހެދޭ ަގވާއިދ ތަކަ (1)

 ؛ ......[ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ން

އާބެހޭ ާޤނޫނާއި އެ ާޤނޫނ ގެ ދަށ ން ހެދޭ ގަވާއިދ ތަކަށް އެންމެހާ މި ޢިބާރާތ ން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ވަޒީފާ

ޓަކައި އިދާރީ ގޮތ ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ އެޅ މަކީ ލޭބަރ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ،ފަރާތްތަކ ން ޢަމަލ ކ ރޭތޯ ބަލައި 

އަދި   ކަމ ގައިވ މ ން،  ކަމެއް  ހިމެނިފައިވާ  ގޮތ ގައި  މަްޤޞަދެއްގެ  މައިގަނޑ   އޮތޯރިޓީގެ  ރިލޭަޝންސް 

ާޤނޫނީގޮތ  ޒިންމާ  ކ ރ މ ގެ  ޖޫރިމަނާތައް  ކ ރަންޖެހޭ  ދަށ ން  ާޤނޫނ ގެ  ން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ވާ ފަރާތަކީ ލޭބަރ ރިލޭަޝންސް އޮތޯރިޓީ ކަމ ގައި ވީހިނދ ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލ ން  މަތިކ ރ ވާފައި

އަދާނ ކ ރާކަމަށް ސާބިތ ވެއްޖެނަމަ ޒިންމާއެއް  ޖެހޭ  އަދާކ ރަން  ވަޒީފާދޭ ފަރާތ ން   ،ބަލާ މައްސަލައެއްގައި 

ރ ރިލޭަޝންސް އޮތޯރިޓީގެ އިޙްތިާޞްޞގެ  އް އެޅ މަކީ ލޭބައެފަދަ ކަމަކާ ގ ޅިގެން އަޅަންޖެހޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅ ތަ

މައްޗަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ރިލޭަޝންސް  ލޭބަރ  ާޤނޫނ ން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަދި  ހިމެނޭ،  ތެރޭގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   15ލާޒިމ ކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެއްކަމ ގައި ބ ރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނ ގެ  

ން  އެއްބަސްވ ތީން މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ގެ ވަޒީފާ  ގޮތްވާގޮތ ގެ މައާއި އެއް 

ާޤނޫނ ގެ   ގެ   15އެފަރާތަށް ލިބިދެވިފައިނެތ މ ގެ ސަބަބ ން، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ޅ(  ވަނަ މާއްދާގެ 
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ރިލޭަޝން ލޭބަރ  ޖޫރިމަނާކ ރ މަށް  ފަރާތް  ރައްދ ވި  މައްސަލަ  އޮތޯރިޓީއަށް  ދަށ ން  އަންގާ ސް 

 އަމ ރ ކ ރަންޖެހޭކަމ ގައި ދެކެމެވެ.

 

ގައި މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ގެ ކ ންފ ނީގެ ބޭންކް އެކައ ންޓ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ގެ    2019ޖ ލައި    03 .22

ރ. )ސާދަހާސް ރ ފިޔާ( އަކީ އެހެން މ ވައްޒަފަކަށް ޓްރާންސްފަރ  -/14,000ބޭންކް އެކައ ންޓަށް ޖަމާކ ރެވިފައިވާ  

ތ ގެ ކ ންފ ނީގެ ބޭންކިންގ އެރަރއެއްގެ ސަބަބ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި  ން އ ޅ މ ގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާކ ރަ

އެފައިސާ   ފަރާތ ން  ރައްދ ވި  މައްސަލަ  ބ ނެ  ފައިސާއެއްކަމަށް  ޖަމާކ ރެވިފައިވާ  އޮޅ މަކ ން  އެކައ ންޓަށް  ފަރާތ ގެ 

ވ ނ  ފައިސާއަކީ މައްސަލަ  އިސްވެ ބ ނެ   ،ށް އެދޭއެދ މަށް ނަޒަރ ކ ރާއިރ ފަރާތ ގެ އަތ ން ހޯދ މަ  މައްސަލަ ހ ށަހެޅި

ފައިސާއެއްކަމ ގައިނ ވާތީ  ހ ށަހެޅި ގ ޅ ންހ ރި  ވަޒީފާއާ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ،ފަރާތ ގެ  ނިންމ މަކީ  ގޮތެއް  މިފައިސާއާމެދ  

 ޓްރައިބިއ ނަލްގެ އިޙްތިާޞްޞ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއް ނޫންކަމ ގައި ދެކެމެވެ. 
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 މައްސަލައިގެ ނިންމ ން:

ޢަބްދ   ،މައްސަލައަކީ  މި ނަންބަރ :  هللا )އިބްރާހީމް  ކާޑ   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހިތަދޫ(  ސ.   / މަޖީދީގެ 

A066583  ެވަޒީފާގ ތެރޭގައި  މ އްދަތ ގެ  ދިޔަ  އަދާކ ރަމ ން  ވަޒީފާ  ލިމިޓެޑްގައި  ޕްރައިވެޓް  މެރިން  ޓީ.އެމް.އޭ   )

ނެތި  އެއްބަސްވ މެ  ވަކިކޮށްފައިވާކަން  އް  ވަޒީފާއިން  ގ ޅާ  ފޯނ ން  ނ ލާ  އެންގ މަކާއި  ކ ރިން  މަސައްކަތްކ ރ ވ މަށްފަހ ، 

އަށް ލިބެންޖެހޭ  هللا އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ދެފަރާތ ން އެއްބަސްވެފައިވާ މ ސާރަ ދީފައި ނ ވާކަމަށް ބ ނެ، އިބްރާހީމް ޢަބްދ 

މަހ ގެ މ ސާރައާއި، މޭ މަހ ގެ މ ސާރަ ފ ރިހަމައަށް ނަގައިދިނ މަށާއި، އެޕްރީލް ދ ވަހ ގެ މ ސާރައާއި،  17މާރިޗ  މަހ ގެ 

هللا ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވ މެއް ނެތި މަސައްކަތްކ ރ ވާ، އެންގ މަކާއި ނ ލާ ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ މ ގެ ސަބަބ ން އިބްރާހީމް ޢަބްދ  

ލ މ ގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތ ން ާޤނޫނ ން އެފަރާތަށް ބ ނ  ގެއްއަށް ކ ރިމަތިވި ދަތިތަކާއި ވަޒީފާއެއް ނެތި ހ ންނަން ޖެހ މ ން ލި

ގެ ފަރާތ ން ޓީ.އެމް.އޭ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް هللا ލިބިދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ޙައްޤ ތަށް ލިބިދިނ މަށް އެދި އިބްރާހީމް ޢަބްދ 

 މައްސަލައިގައި،  ރައްދ ވާގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލަށް ހ ށަހެޅި މި

ވާއަށް ރައްދ  ދިނ މ ގ  ގޮތ ން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލަށް  ަޝކ    ފަރާތ ގެ  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތ ން  ރައްދ ވި   މައްސަލަ

ހ ށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބ  ހ ށަހަޅާ ފޯމ ' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރ ކ ރ މ ން، މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް  

ގެ ނިޔަލަށް    2019މޭ    15އިން    2019މާރިޗ     20ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވަނީ  ކ ންފ ނީ  މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ގެ

 ،ދ ވަހ ގެ މ އްދަތަކަށް ކަމަށާއި)ފަންސަވީސް(   25މަހާއި  )އެއްކެއް( 1ޖ މ ލަ 

  ނ ކ މެފައި  ވަޒީފާއަށް  ގައި  2019  މޭ  13  ބ ނެ  ކ ރ މަށްކަމަށް  ކަންކަން  ގ ޅޭ  ކައިވެންޏާ  ފަރާތ ން  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ

ވަނަ ދ ވަހ  ބޯޓަށް އައިސް   2019މޭ    15ނަކަމަށާއި،  ނ ނިކ ން  ވަޒީފާއަށް  ދ ވަހ ވެސް  އައި   ޖެހިގެން  އަދި  ނ ވާކަމަށާއި

ނ ވާކަމަށާއި ހާޒިރ ވެފައި  ވަޒީފާއަށް  ދިޔަގޮތަށް  ހިފައިގެން  ތަކެތި  އަމިއްލަ  ނ ވެވޭ    ، އެފަރާތ ގެ  ހާޒިރ   ވަޒީފާއަށް 

ނ ވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ގޮސްފައި އެވަނީ  ސަބަބެއްވެސް އަންގާފައި

 އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި،

  ކ ންފ ނީގެ   ފަރާތ ގެ  ރައްދ ވި  މައްސަލަ  ހ ރީ  އެފަރާތް  ދިޔައިރ   ވަކިވެގެން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ

ތ ން ނަމަ، ވާގޮ  ޕޮލިސީގައި  ކ ންފ ނީގެ  ކަމަށާއި،  ޕްރޮބޭަޝންއެއްގައި  ދ ވަހ ގެ  )ނ ވަދިހަ(  90  މަތިން  ލ ތަކ ގެޫޞއ 
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ނޯޓިސް އަކާއި ނ ލާ އަދި ސަބަބަކާއި ނ ލާ މ ވައްޒަފަކ  ޕްރޮބޭަޝން މ އްދަތ ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރެވިދާނެކަމާއި އެއީ  

ހ އްދަ   ދަށ ން  ާޤނޫނ ގެ  މަވަޒީފާއާބެހޭ  އެހެންކަމ ން  އަމިއްލައަށް ކަމެއްކަމަށާއި،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހ ށަހެޅި  އްސަލަ 

ވަކިވެގެން ދިޔަކަމ ގައި ވީނަމަވެސް ނ ވަތަ މައްސަލަ ރައްދ ވި ފަރާތ ން މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރި  

ފާއިން ވަކިކ ރެވޭ   ޕްރޮބޭަޝން މ އްދަތ ގައި ވަޒީވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން  28ކަމ ގައި ވީނަމަވެސް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނ ގެ  

 މ ވައްޒަފަކަށް އެކަމާ ގ ޅިގެން ޓްރައިބިއ ނަލަށް މައްސަލަ ހ ށަހެޅ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބިގެން ނ ވާކަމަށްބ ނެ ޖަވާބ ދާރީވިނަމަވެސް، 

 2019މެއި    31ފެށިގެން    އިން  2019  ޗ މާރި  17ފަރާތް ވަޒީފާއަދާކ ރި މ އްދަތެއްކަމަށް ބ ރަވެވޭ    އްސަލަ ހ ށަހެޅިމަ

  ޗ  މާރި   17ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވޭތޯ ނަޒަރ ކ ރާއިރ ،    މައްސަލަ ހ ށަހެޅި  ފަރާތ ގެ މ ސާރަ  އަށް  މައްސަލަ ހ ށަހެޅި އާ ހަމަ 

ން ފަރާތ   ގެ ނިޔަލަށް ދ ވަހަކަށްޖެހޭ މ ސާރައިގެ އަދަދ  މައްސަލަ ރައްދ ވި  2019މެއި    15އިން ފެށިގެން    2019

ނަމަވެސް  ،  ކަމާއިޖަމާކޮށްފައިވާކަން ހ ށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔ ންތަކ ން އެނގޭ  ށްމައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ގެ ބޭންކް އެކައ ންޓަ

ދ ވަހ ގެ މ ސާރަ މައްސަލަ  )ވިހި(    20ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކ ރިކަމަށް ބ ރަވެވޭ މ އްދަތ ގެ ތެރޭގައި    މައްސަލަ ހ ށަހެޅި

ލިބިދީފަ  ހ ށަހެޅި ހ ށަހެޅިފަރާތަށް  މައްސަލަ  ބ ރަނ ވެވޭތީ،  މ ސާރަ  އިވާކަމަށް  މަހ   ރ.  -/14,000  އަށްވާފަރާތ ގެ 

ރ. )ނ ވަހާސް ތިންސަތޭކަ  -/9,320ދ ވަހ ގެ މ ސާރައަށްޖެހޭ އަދަދ ކަމ ގައިވާ  )ވިހި(    20ގެ ރޭޓ ން    )ސާދަހާސް ރ ފިޔާ(

 އި،ފަރާތަށް ނަގައިދިނ މަށް ކަނޑައަޅަ މައްސަލަ ހ ށަހެޅި  ވިހި ރ ފިޔާ(

  މާއްދާގައި   ވަނަ  14  ާޤނޫނ ގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  މ ވައްޒަފެއްކަން   ހ ރި   ބޭަޝންގައިޕްރޮ  ނ ވަތަ  މ ވައްޒަފެއްކަން   ވަގ ތީ  އަދި

ހ ށަހެޅިއެއްބަސްވ   ވަޒީފާ  ބަޔާންކ ރާފަދަ  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅާފައިނެތަތީ،  މ ވައްޒަފެއްކަމަށް   މެއްގައި  ވަގ ތީ  ފަރާތަކީ 

އެންގ މާކާނ ލައި   އެއްވެސް  ހ ށަހެޅިފަރާތް  މައްސަލަ  އަމ ރަށް  ިޟރ ނ ވެޙާބ ރަނ ވެވޭކަމާއި   ވެރިންގެ 

ހ ށަހެޅި  ،ނ ކިޔަމަންތެރިވިކަމަށާއި ރައްދ ވި  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ވަކިވިކަމަށް  އަމިއްލައަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތ ން    ފަރާތް 

ޢަބްދ  ސް  ބ ނިނަމަވެ ޤާއިމްކ ރަންޖެހޭ هللا އިބްރާހީމް  ވަކިކ ރ މ ގައި  ވަޒީފާއިން  މ ވައްޒަފ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ވަޒީފާއިން 

ޢަދ ލ ެވިރަކްނ   ޢަދ ލ ެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމއ ޟީޫޢ  ިއޖ ާރީއ   procedural fairness)) އިަދ 

  ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ  ،އާއި  ސާބިތ ކޮށްދެވިފައިނ ވާތީ  ފަރާތަށް  ރައްދ ވި  މައްސަލަ  ާޤއިމ ކ ރ މަށްފަހ ގައިކަން

ޮގތ ަގިއ    ްއެގދެަލަބޢަދ ލ ވެރި    ،ވާތީޚިލާފަށްކަމަށް  އާ(  ާޤނޫނ   ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރ   ާޤނޫނ   އިވަނީވަކިކޮށްފަ



 

 ޓީ.އެމް.އޭ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                            މައްސަލަ ށަހެޅި ހު هللاއިބްރާހީމް ޢަބްދު  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2019/188މައްސަލަ 
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ިލެބުމނިްދޔަ   ޭއާނައްށ މަަހުކ ޮގުތަގިއ  ުމާސަރިއެގ  )ޭދއް(    2ރުޭޓްނ    ެގ  ރ. )ސާދާަހްސ ރިުފާޔ( -/14,000ައާސސީ 

 ، ިއބަދެަލްއެގ ގުޮތަގިއ ަނގައިިދުނަމްށ ަކނަޑއަަޅރ. )އާަށީވސާްހްސ ރިުފާޔ(  -/28,000ަމސުްދވުަހެގ ުމާސަރަކުމަގިއާވ 

ރަމަާޟން    2019 އަހަރުގެ  ފަރާތުގެ  ވަނަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށުނުއިރު  މަސް 

ރަމަާޟން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ،  ކަމަށް ބުރަވެވޭތީމަހުގެ ޢިނާޔަތް ލިބިފައިނުވާ މުވައްޒަފަކަށްވީނަމަވެސް އެފަރާތަށް ރަމަާޟން  

 ،ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިރ. )ތިންހާސް ރުފިޔާ( -/3,000ގޮތުގައި 

 ެތޭރަގިއ  )ސަާދ( ުދވުަހެގ   14ެފިށެގްނ )ަރްސމީ ަބނުްދންޫނ(  އިން ފެށިގެން    2021މާރިޗު    16  މިއަދު،  ފައިސާ  މި

  ަގިއ)ިތެނއް( ުދވުަހެގެތޭރ  03ެއީކ އެއްފަަހާރ ިދުނަމށްފުަހ ެއަކްނ ަހަމޖޭެހާތ )ަރްސީމ ަބނުްދންޫނ(    ައްށهللا ިއްބރިާހްމ ަޢބުްދ

ެއްނުގަވ ިލުޔުމްނ  ްޓަރއިިބުއނަަލށް  ރައުްދިވ  ަމށް  ޒާީފާއބޭެހ  ެމިރްނ  ަމްއސަަލ  ަމްއަޗށް  ީޓ.ެއްމ.އޭ  ިލިމެޓުޑގެ  ްޕަރއެިވްޓ 

 ައްނަގިއ ައުމުރޮކްށ، 

ްޕަރިއެވޓް  ީޓ.ެއްމ.ޭއ ެމިރން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން    15)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަޒީފާގެްނ  ިލިމެޓުޑ ބުނެ  ން  އެއްބަސްވު އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ހުށަހެޅި   ގެهللا އިބްރާހީމް ޢަބްދު ލިބިފައިނުވާކަމަށް  ފަރާތުން 

( ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  79ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ،  ަޝކުވާ ސާބިތުވާ ހިނދު

ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ލޭބަރ ރިލޭަޝންސް    ްޕަރިއެވޓް ިލިމެޓްޑ ީޓ.ެއްމ.އޭ ެމިރން  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން    15ާޤނޫނުގެ  

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. އަމުރުކޮށް  އޮތޯރިޓީގެ މައްޗަށް
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ                                                   

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު                                                      

 ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު  ވަޒީފާއާބެހޭ                                                


