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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2020/198 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ސެޕްޓެންބަރު  27 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ޖޫން  24 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްލަޠީފް، ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، މަދީނާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A023754)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-239/2009ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  ކުންފުނި)

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ކާޑު ޑެއްދޫނހޯ  ގދ./    މަދީނާ)ޢަބްދުއްލަޠީފް  ޢަބްދުލްޣަނީ  ،  މައްސަލައަކީ  މި އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި   )

ފާސް   ޓްމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް އެއަރޕޯ(  A023754ނަންބަރު:  

ކުންފުނިން   ސިޓީން    2020ޖަނަވަރީ    15އަތުލުމަށްފަހު  ދީފައިވާ  ދުވަހު  މުއްދަތަށް )ސާދަ(    14ވަނަ  ދުވަހުގެ 

 16ޑްކޮށް، ދޮގު މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، ފިޔަވަޅުއަޅައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށްފަހު  ސަސްޕެން

 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ލަޠީފްއްޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣަނީ  VTR/2020/198މައްސަލަ 
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ވަނަ ދުވަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމަށް އަނގަބަހުން އަންގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ    2020ފެބުރުވަރީ  

ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި

އެ  ވަޒިފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން މުސާރައާއި އެންމެހައި ޢިނާޔަތްތަކާއި، ޗުއްޓީތަކުގެ އެންމެހައި ޙައްުޤތަކާއި،  

ބަދަލެއް   މުސާރައަށް  ފެށިގެން މުއްދަތުގައި  ތާޜީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ހިމަނައިގެން  އައިބަދަލު  އައިސްފައިވާނަމަ 

އި ޙައްުޤތައް  ހަ ވަޒީފާއަށް ނެރޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި މާލީ އެންމެހައި ޢިނާޔަތްތަކާއި، ވަޒީފާގެ އެންމެ

ގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ  ލްލަޠީފް ޢަބްދު   ޢަބްދުލްޣަނީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި  

ބަލާފައިވާ    ގައި   2020ސެޕްޓެންބަރު    27  ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ހުށަހަޅެމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

    މައްސަލައެކެވެ.

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު   ގެ މަރިޔަމް ރިޝްފާ 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: މައްސަލައިގައި  

)މަދީނާ / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ޢަބްދުއްލަޠީފް  ޢަބްދުލްޣަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ބުކުރެވޭ  ޠަ)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާ  (A023754އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ހުށަހެޅުމުގެ ފަރާތް(   ގައި    މައްސަލަ  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ކޮމްޕެނީ    ގޮސްފައިވަނީ އެއަރޕޯޓްސް  ނަންބަރު:  ޓެޑް  ލިމިމޯލްޑިވްސް  ރަޖިސްޓަރީ   (C-239/2009)ކުންފުނި 

ސީނިއަރ ޑްރައިވަރު ގްރޭޑް  " ގެ    ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  ރައްދުވި)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ  

ގޮތުގައި  "  ( 3)ލެވެލް    01 މުސާރައިގެ  އަސާސީ  މަާޤމުގެ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަޤާމުކަމަށާއި،          މަހަކު ގެ 

  ގެ ގޮތުގައި ޑަކްޓްވިޓީ އިންސެންޓިވް އެލަވަންސްޕްރޮ  ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި  އަދިރުފިޔާ(    އަށް ހާސް)  ރ.8،000/-

ރ. )ވިހިރުފިޔާ(  20/-ރ. )ހަ ހާސް ފަސްސަތޭކަ ސޯޅަ ރުފިޔާ( އާއި، ޑިއުޓީއަށް ނުކުން ދުވަހަކަށް  6،516/-މަހަކު  

ނަންބަރު   ކުންފުނީގެ  ގޮތުގެ  (  2016ފެބުރުވަރީ    25)  MACL-HR/CR/2016/0798އާއި،  ސިޓިގައިވާ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ލަޠީފްއްޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣަނީ  VTR/2020/198މައްސަލަ 
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އި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން  ލިބެމުންދިޔަކަމަށާފަރާތަށް    ހުށަހެޅިމައްސަލަ  މަތީން ދެމުންދާ އެލަވަންސްތައް  

 ކަމާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ  ގައި ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް  2020ފެބުރުވަރީ    16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އަސާސަކީ،  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

އަދާކުރަމުން    ވަޒީފާ  ގޮތުގައި ގެ  މުވައްޒަފެއް  ން ފެށިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެއި   2002ޖަނަވަރީ    10  ފަރާތް

ސަސްޕެންޑްކޮށް  ،ދަނިކޮށް މަތީން  ސުވާލުތަކެއް  ދެފަހަރެއްގެ  ފަރާތުން  ކަމަށާއި،  ކުންފުނީގެ  ކޮށފްއިވާ 

،  ިޝޔާމް ޢަދުނަން އާ ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމަކާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރި ކަމަށާއި  ސުވާލުކުރެވުނު ފުރަތަމަ ދުވަހު

 13.2މެދުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    ފަރާތާ    އި މައްސަލަ ރައްދުވި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ

ވަޒީ  ޚިލާފަށް  މާއްދާއާއި  ކަމަށާއި،  ވަނަ  ވަކިކޮށްފައިވާ  ަފާރުތަމްއސަަލ  ފާއިން  ެއްއެވްސ    ެގުހށެަހިޅ  ަޢޚާްލީޤ 

ެއްއެވްސ ސަިފެއްއަގިއ   ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ެއްއެވްސ  ުގިޅެގން  ަމަސްއަކާތ  ުނަވަތ ަވޒާީފެގ  ަމްއސަަލެއްއ ޖިެހެގްނ 

ަކަމާށިއ،   ައޅަަފިއުނާވެނ  ިފަޔަވެޅްއ  ެއްއެވްސ  ުގޅެިގްނ  މިފަަދަކަމާކ  ަކަމާށިއ،  ިއްނާޒރުދަީފިއުނާވެނ  ަނޭޞަޙތީްދ 

ފޯނުކޮށް އަނަގަބަހުން ވަޒިފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަނަ ދުވަހު    2020ފެބުރުވަރީ    16  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި،    2020ޖޫން    30ލިޔުން ލިބިފފައިވަނީ    ވަޒިފާއިން ވަކިކުރި  ނަމަވެސްވާހަކަ އަންގާފައިވީ

ވަޒިފާއެހެ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމުން  ލިބުނު  ން  ލިޔުން  ާޤބޫލުކުރަނީ  ފަރާތުން  އެ  ވަކިކުރިކަމަށް  އިން 

ހުން  ނގަބަގަބަހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމަށް ބުނި ދުވަސްނޫން ކަމަށާއި، އަނދުވަސްކަމަށާއި، އެއްގޮތަކަށްވެސް އަ

 ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  އްޖަހައި ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުކަމަށް އަންގާފައިވަނީޚެއެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ކުރީގެ ތާރީ

ދެފަހަރު ސަސްޕެންޑްކޮށް ތިންވަނަ އަދަބެއްގެ  ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފަށް ކަމަށާއި،   3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ   22

ވަޒިފާ ވަކިކުރުމަކީ  ވަޒިފާއިން  ާޤނޫނުގެ  އާގޮތުގައި  ކަމެއްކަމަށާއި،   19ބެހޭ  ކޮށްފައިވާ  ޚިލާފަށް  ވަނަ މައްދާއާ 

ަގިއ ަވޒާިފެގ ެއްއަބްސވެުމްއ ހަަދިއ ޮސިއޮކށަްފިއާވިއުރ، ިއްސވެފަާހަގުކިރ    2009ަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތެއުކ  ަސަމްއ

ަވނަ ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަވޒާީފެގ ބާަޔްނ ހަަދިއ ދަެފާރުތްނ ޮސިއކޮށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    15ެއްއަބްސުވުމެގ  

ަކމާަށިއ،   ަޙވުާލޮކށަްފިއާވުނާވ  ވަޒީމައްސަަފާރާތ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަކިކުރިއިރު  ލަ  އައު ފާއިން  ޗުއްޓީ  އަހަރީ 

ޗުއްޓީގެ ފައިސާ ދީފައިވާކަން އެނގެން  ވަޒީ   ވެފައިވާކަމަށާއި، ދިން އިރު އަހަރީ  ވަކިވި މަހުގެ މުސާރަ  ފާއިން 

ހެޅި  ށައިން މައްސަލަ ހުދޭ ލޯނުގެތެރެ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުންފުނިންނެތްކަމަށާއި،  
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ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް އެންގިނަމަވެސް އެފައިސާ  )ދިހައެއް(    10ފަރާތަށް ދިން ލޯނުން ނުދެއްކިވާ ފައިސާ  

ދެއްކޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކޮންގޮތަކަށް ދިމާވި  

ކަމެއްކަމު ޒާތީ ޙަސަދަ  ކޮން  ނުވަތަ  ކޮންމެވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ދޮގު ަޝކުވާއެއް  މިއީ  ނޭނގުނުނަމަވެސް  ގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ހުށަހެޅި ފަރާތުންފިލުވުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް މައްސަލަ  

އެދިފައިވަނީ،   .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ވަޒީމައްސަލަ  މައްސަލަ  ފަރާތް  ފެށިގެން ހުށަހެޅި  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ފާއިން 

މުސާރައާއި އެންމެހައި ޢިނާޔަތްތަކާއި، ޗުއްޓީތަކުގެ އެންމެހައި ޙައްުޤތަކާއި، އެ މުއްދަތުގައި މުސާރައަށް ބަދަލެއް  

ނެރޭ ދުވަހާ ހަމައަށް  އައިސްފައިވާނަމަ އައިބަދަލު ހިމަނައިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާޜީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް  

ދިނުމަށް  އެއްފަހަރާ  ޙައްުޤތައް  އެންމެހައި  ވަޒީފާގެ  ޢިނާޔަތްތަކާއި،  އެންމެހައި  މާލީ  މުސާރައާއި  ދޭންޖެހޭ 

ބެހޭ ޓަރްއިބިއުނަލަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މިއަމުރު ތަންފީޒުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ނިންމި ތާރީޚާއި ނިންމިގޮތް ވަޒީފާއާ

  ާފަހަގުކެރެވެއެވ.   'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންިއްސެވަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ކަން ށްލިޔުމުން އެންގުމަ

ަވޒާީފާއބެހޭ   .3 ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތްނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ުރުކުރުމްނ،  ަޒޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނ  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ

ަންނަބުރ    ަވިކޮކށަްފިއަވީނ،   ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  MACL-HR/PLC/2016/012ުކންފީުނެގ 

ަވަނ ާމއާްދއާ    17ެގ    1)ސޫުލީކ ަކްނަކުމަގއި ޢާިދީރ ިފަޔަވުޅ އުެޅާމބޭެހ ސާިޔަސުތ( ެގ ެއންެކްސ    ިސާޔަސުތ

ވަަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ    15ަތުކާރުރޮކްށ ޚިލުާފވަެފިއާވީތ، ދަެފާރުތެގ ެދމުެދ ޮސިއުކެރުވުނ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ  

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ  ޕަްލިއ ުޔިންޓެގ ެތޭރަގިއ  ަވނަ ުދވުަހ ުކނުްފީނެގ ޯވަޓރ ަސ  2020ޫޖްނ    06ަކަމާށިއ،  

ެތޭރަގިއ ިޝާޔްމ ޢުަދާނުނާއިއ ިދާމ  ާއިއއެެހްނ ުމަވްއޒެަފްއަކުމަގިއާވ ިޝާޔްމ ޢުަދްނ ަލްށ  ޖުެހުނ ަމއްސަަލެއްއެގ 

ިއނާްޒރުދަީފިއާވ ަކަމާށއި، ިމ ަމްއސަަލިއެގ  ަހޑުިހުތުރ ބުަހން ެއްއޗިެހ ޮގަވއި ިޝާޔްމ ޢުަދާންނ ަމރާާލެނ ަކމްަށ ުބެނ  

ަކަމާށއި، ަމްއސަަލ   ާސބުިތވަެފިއވާ  ެހިކބުަހްނ ިމަކން  ެހިކަބްސ ެދުމްނ މަުޙްއމުަދ ިޝާޔްމާއިއ، ޢީަލ ަޝީމްމެގ 

ިފަނަމ  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ުމަވްއޒުަފްނެގ މުެދަގިއ ަމޞަްލަޙުތ ެގއޭްލ ަކްނން ުކަރުމްނ ެގނާްދީތ އެފަަދ ަކެމއް ަތުކާރުރޮކްށ

ަޢޚާްލީޤ ެއްއެވްސ    ެގ ަވޒާިފިއްނ ަވިކުކާރެނ ަކުމެގ ިއްނާޒުރ ުކިރްނެވްސ ދަީފިއާވ ަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތ
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ެއްއެވްސ ސަިފެއްއަގިއ   ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ެއްއެވްސ  ުގިޅެގން  ަމަސްއަކާތ  ުނަވަތ ަވޒާީފެގ  ަމްއސަަލެއްއ ޖިެހެގްނ 

ނެ ަކަމާށިއ، މިފަަދަކަމާކ ުގިޅެގން ެއްއެވްސ ިފަޔަވެޅްއ ައޅަަފިއުނވެާނ ަކަމށް ަމްއސަަލ  ަނޭޞަޙތީްދ ިއްނާޒރުދަީފިއުނާވ

ަފާރތްަށ ިލުޔުމްނ ަނެޞޙަތް    2005  ީރ ެފުބުރަވ  14ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ ުބނަެފިއާވިއުރ،   ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ަގއި 

ާފުޅަކްނ  ޮއުތމްުނ ަމްއސަަލ ުހސެަހިޅ ަފާރތަކީ  ަފާރެތްއަކްނ  ެދވަިފިއާވަކްނ  ެއނެގން  ޮދގުހާަދ  ޮގެތްއަގއި  ޮބޑު   

ޮއ ަފާރާތެއކު  މްައަނަކަމާށއި،  ްނެއނެގްނ  ުހށެަހިޅ  ހަަދިއ    2009ސަަލ  އްެއަބްސުވެމްއ  ަވޒާިފެގ  ަގިއ 

ިއ ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ ަވޒާީފެގ ަބާޔްނ ހަަދއި  ަވަނ ާމއާްދަގ  15ެގ  ުމޮސިއޮކށަްފިއާވިއުރ، ިއްސވެފަާހަގުކިރ ެއްއަބްސުވ

ުހދަެފާރުތްނ   ަމްއސަލަ  ަމްއސަަލ  ަށޮސިއކްޮށ  ަމއްސަަލާއުކ  މި  ުބާނިއުރ،  ަޙވުާލޮކށަްފއާިވުނާވަކަމްށ  ަފާރތާ  ެހޅި 

ާފެގ ެއއްބްަސުވްނ ަމްއސަަލ  ީޒިއޮކށަްފިއވާ ަވތްުނ ޮސަގއި ދެ ަފާރ  2009ޑެިސްނަބުރ    24ެހިޅ  ަށުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ ުހ 

ވަަނ ަމއާްދެގ ޮގުތަގއި    28ިއ، ިއްސވެ ފަާހަގުކިރ ެއްއަބްސުވުމެގ  ަކމާަށްނެހިޅ ަފާރތްަށ ލިބަިފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއަށުހ

،  ިއ ާވ ަކަމާށަވޒާީފެގ ަބާޔން މި ުސުރީޚެގ ދަށްުނ ަމާޤުމެގ ޮގތްުނ ުކރްަނޖޭެހ ކްަނަތްއަތއް ުނވަތަ ާވިޖބަުތްއ ިހމަނަާފިއ

ަމްއސަަލިއެގ ަތްޙީޤަޤްށ ަކމަށިާއ، ިމީއ ިއޞާްލީޙ  ެހޅަިފިއވާ  ަށަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަސސެްޕްންޑކޮށަްފިއަވީނ ުހ

ާވ ަކެމްއޫންނަކަމާށިއ،  ުޟަވަނ ާމއާްދާއ ތާަޢުރ  19ިފަޔަވެޅްއެގ ޮގުތްނ ުކިރަކަމކްަށނާުވީތ، ިމީއ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނޫނެގ  

ޭހ  ށްުނ ާޤިއުމުކަރްނެޖަވަނ ާމއާްދގެ ަދ  23ެހިޅ ަފރްާތ ަވޒާިފއްިނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނެގ  ަށަމްއސަަލ ުހ

ާފިއްނ  ެހޅި ަފާރްތ ަވީޒަށުހ  ަމްއސަަލާށިއ،  ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމ  ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ

ުދަވްސ ުނނާަގ ޮއްތަކަމާށއި، އުެދަވްސަތުކގެ ަފިއާސ ަޖާމުކިރަކްނ  )ިތީރްސ(    30ަވިކުކިރިއުރ އަަހީރ ުޗްއިޓެގ ގޮތަުގިއ  

ުދވުަހެގ  )ިތީރްސ(    30ަގިއާވ އަަހރީ ުޗްއިޓގެ  ެހޅި ަފާރުތގެ ުނަނަށނެގްނ ންެތަކމްަށ ުބނަެފިއާވއުިރ، ަމްއސަަލ ުހ ެއ

  2020ާފިއން ަވިކުކރެވަިފިއަވީނ  ީޒރ. )ައށާްހްސ ރިުފާޔ( ާއއި، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރްާތ ަވ8،000/ - ަފިއާސައްށާވ  

ަޖައަވަނ   ެއ  16  މުަހ  ަވީރަނަހުރެގ  ުދވުަހަކުމަގިއާވީތ،  ުމާސަރާއ  ަވަނ  އަެލަވްނަސްށާވ  މުަހެގ  އެެހނެިހްނ  ިއ، 

ރ. )ަފަނަރ  15،568/ 27ުކ ުޖމަްލ  ެއރިުފާޔ ހާަތވްީސ ަލިރ( ާއ  ަސޭތަކ ައްށ  ރ. )ހްަތ ާހްސ ަފްސ7،508/ 27

ަކުއްނަޓްށ ަޖަމުކަރން  ެހިޅ ަފާރުތެގ ެއަށާހްސ ަފްސ ަސޭތަކ ަފސޮްދަޅްސ ައްށ ރިުފާޔ ަހާތީވްސ ާލިރ( ަމްއސަަލ ުހ

ރ. )ާސިޅްސ ހަތް ާހްސ ުދިއަސްއަތ  47،209/ - ބިެލިއުރ، ަމްއސަަލ ުހސެަހިޅ ަފާރުތްނ ަނގަާފިއާވ ްސޓްާފ ޯލނަށް  

ރ. )ުދިއަސްއަތ އެަށއް  289/ 66ަވނަ އަަހުރެގ ެފްބުރަވީރ މުަހެގ ެޕްނަޝްނ ަފްނަޑްށ    2020ުނަވ ރިުފާޔ( ާއިއ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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ިރަކަވރ ުކުރަމްށަޓަކއި، ިއްސވެ ފަާހަގުކިރ ުޖމަްލ  ަކްނޖެހަިފިއާވީތ، އެ ަފިއާސ  ަދްއރިުފާޔ ަފސޮްދަޅްސ ަހ ާލިރ(  

ގާަފިއވާ  ރ. )ަފަނަރ ާހސް ަފްސ ަސޭތކަ ަފސޮްދަޅްސ އްަށ ރިުފޔާ ަހާތީވްސ ާލިރ( ުކނުްފްނަޏްށ ަނ15،568/ 27

 ަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނ ފާހަަގުކެރެވެއެވ.  

  ަވޒާީފާއބެހޭ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅިމައްސަލަ    އެދިފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4

، ުކނުްފީނެގ ޕިޮލީސަތކާ ެއްއޮގަތްށަކމްަށ ަކނަޑއަަޅއީިދ، ަވޒާީފއުަލްނ ޭދްނޖޭެހ ަތެންއ ެންތަކަމާށއި، އަދި  ިއާޤޫނާނ

ަފާރުތްނ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ   ަފިއާސެއްއ ނެތަްކަމްށ ކަނަޑައަޅއި    ަފރަާތްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ެއްއެވްސ  ޭދންޖޭެހ 

 ަމްއސަަލ ިންނަމއިިދުނަމްށ ަކމެަށެވ.  

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން   .5

 އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކޮށްފިނަމަ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ ސީނިއަރ ޑްރައިވަރ ގެ މަޤާމަށް

މައްސަލަ   ކުރިން  ކަނޑައެޅުމުގެ  ގޮތެއް  ގޮތުން  މައުޟޫޢީ  މައްސަލައިގައި  މި  އޮތަތީ،  ފުރުޞަތު  ގެއްލުމުގެ  ވަޒީފާ 

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް  ދުވާ މި މައްސަލަ ރައް ނުނެގުމަށް އެހެން ފަރާތެއްމަޤާމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ 

އެދުމަށް ރިޢާޔްތޮކޮށް   ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދުނުމައްޗަށް    ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  މައްސަލައިގައި    VTR/VA/2020/42-200ވަޒީފާއާބެހޭ  އެދުނު  އަމުރަށް  'ވަގުތީ 

( ގޮތް'  ނިންމި  ގައ2020ި  ނޮވެންބަރު  25ޓްރައިބިއުނަލުން    ވަކިގޮތެއް   މައުޟޫޢުގައި  މައްސަލައިގެ  މި  ،( 

  ކޮމްޕެނީ   އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  އަންގަންދެން،  ގޮތެއް   ވަކި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނުވަތަ  ކަނޑައަޅަންދެން

އަދާކުރަމުންދިޔަ  ލިމިޓެޑްގައި ފަރާތް  ހުށަހެޅި    މުވައްޒަފަކު   ދާއިމީ  މަާޤމަށް  ޑްރައިވަރގެ  ސީނިއަރ  މައްސަލަ 

  ކުރެވެމުންދާނަމަ   މަސައްކަތެއް  ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ  މަށްމަާޤ  އެ   ނުކުރުމަށާއި،  ޢައްޔަން

  ނިންމުމެއް   ނިންމާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައިގައި   މި  ހުއްޓާލުމަށާއި،  ވަގުތީގޮތުން  އެމަސައްކަތެއް

  މި   ނުކުރުމަށް  ކަމެއް  އެއްވެސް  ގެއްލިދާނެފަދަ  ބާރުވެރިކަން  ާޤނޫނީ  ނިންމުމުގެ  އެ   ހުރަސްއެޅި،  ތަންފީޛުކުރުމަށް

 މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކުރެވިފައިވެއެވެ.   ލިމިޓެޑްގެ ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް ރައްދުވާ މައްސަލަ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއަކީ އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ    ށްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަމައް .6

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ  ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު،  

ސަބަބަކީ   ވާކަމާއި، އެާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި )ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙައްުޤ  އުފުލުމުގެ  ަޝކުވާ  ޙާލަތުގައި  ނުފެންނަ  ސަބަބެއްކަމަށް  ވަނަ    28އެކަށީގެންވާ 

މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން  

ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި    27ާޤނޫނުގެ    ކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެސާބިތުކޮށްދިނުމަ

ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ  ލަޠީފް  އް ޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣަނީ  ،އޮތުމުން

ލިމިޓެޑުގެ    މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ވަކިކުރުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކުގެ ގޮތުގައި   ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމައްރާތުގެ ވަޒީފާއިން  ފަ   ރައްދުވި  މައްސަލަ .7

ރުކުރިއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  ޒަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަ

  އިަދ  ައޚާުލީޤ  ަހއްޓްަނޖޭެހަބ  ުމަވްއޒުަފްނ  މަާހއުުލަގިއ  ަމަސްއަކުތެގ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

  ަފާރަތާކ   އެެހްނ  އާަދުކާރަތުނގިައ  ަވޒާީފ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ، ާއިއ ުނާވީތ  ަތާބވެފިައ  ިމްނަގނުޑަތކްަށ  ސޫުލީކ

  ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ުކިރ   ދަީފިއާވަކްނއަދި އަެފާރްތ ަމރާާލޭނަކުމެގ އްިނާޒުރެވްސ    ުޒާވުބކްޮށ،   ުހުތުރބުަހްނ 

ފަރާތްާއިއ،  ާހަމވަެފިއާވީތ   ްށ ުޙީޤަޤަތ  އާިދީރ ހުށަހެޅި  ަމްއސަަލ    ބަަހްއޓައިިފަނަމ  ިއުތރްަށ  ަވޒާީފަގިއ  މައްސަލަ 

ަވަނ ާމއާްދެގ    23ގެ  (  2/ 2008)   ާޤޫނުނ  ވަޒާީފާއބޭެހ  ުކެރޭވތީ، ބުޫލަޤ  ިލބާިދެނަކަމްށ  ެގއުްލްނަތެކްއ  ްށަރއުްދިވ ަފާރަތ

 . ެދެކެމެވަކަމށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ބުނަެފިއާވ ުބުނމްަށ ނަަޒުރޮކްށ ގެޮތްއ ިންނަމްނޖޭެހަކމަުގިއ  ަދުށްނ

ަގއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތގެ ވަޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފރްާތ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ިއށެަހޅަިފިއ ިމާވ ަމްއސަަލުހ .8

ޮއްނަނަކާމިއ،   އެނެގްނ  ނިެތަކްނ  ިދުނެމްއ  ނަންބަރު  ޯނޓެިހްއ  ހައިކޯޓުގެ   HC-A/77/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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ތެ] ތަރަހައިގެ  އެޤާނޫނުގެ  ބަލާއިރު،  ޤާނޫނަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނުލައި   ރޭގައި...  ދިނުމަކާ  ނޯޓިހެއް  މުވައްޒަފަކު،  ހިމެނޭ 

ޤާނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ހަމައެކަނި  ވަކިކުރެވޭނީ  އެމާއްދާގައި    23ވަޒީފާއިން  ޙާލަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 [ އެނގޭކަމާއި، ... ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަން

ވަނަ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ާޤްނަކާމިއ،  ެއނެގްނޮއާވަކްނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއ  މިފަަދިއްނ

ވަކިކުރުން"  ނުލައި  ދިނުމަކާއި  "ނޯޓިހެއް  ވަޒީފާއިން    މާއްދާ  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް  ދަށުން  ގެ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް  ަޝރުޠެއް  ދެ  އަދި    HC-A/24/2010ވަކިކުރެވޭނީ 

2010/HC-A/208    ްހައިކޯޓުނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވެސް  އެނޫން  އަދި  ަޤިޟއްޔާ 

( ވަޒީފާގައި  2( މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ އެކަށީގެންނުވުން އަދި )1ޅުއްވާފައިވާކަމާއި، އެ ދެ ަޝރުޠަކީ )ކަނޑައަ

އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަމްއސަަލެއްއަގިއަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކ ުމ .9 ެވިރ  ދުުލަޢުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ    ، ށެްގްނ ުހށެަހޅޭ 

ބުެލުމަގިއ ެދ ުއްނ ޮއެވެގްނތޯ  ުނވަަތ ެއކީަށގްެނާވ ަސބެަބއް  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއުޞިންނުމަމުކްނތޯ  ެއއީ    ، ެރއް 

 (procedural fairness)ެވިރަކްނ  ދުުލަޢ  ީޢއިަދ އުިޖާރ  (substantive fairness)ެވިރަކްނ  ދުުލަޢަމުއޟީޫޢ  

 HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނންބުަރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

 ދޭ  ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއން ވިަކުކުރަމްށ ަވޒާީފ  ، ެވިރަކަމީކދުުލަޢަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، މޮިގުތްނ ަމުއޟީޫޢ  

ެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ  ދުުލަޢފަަދ   ާޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރިޚ ަފާރަތުކްނ  

ާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ އްެނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  ިޚިއުތުރްނ އެ  

ެވިރ ިންނުމަމަކްށ  ދުުލަޢ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރަމށް    ، ިއުމުކުރަމީކާޤެވިރަކްނ  ދުުލަޢިއުޖާރއީ    ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތއް  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލނަްތްއ  ބަަލްނޖެހޭ   ،ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ޯކުޓން ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ   ިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފ

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ލަޠީފްއްޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣަނީ  VTR/2020/198މައްސަލަ 
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ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ    (substantive fairness)  މާވެރިކަ ދުލު ޢަ  މައުޟޫޢީ  އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ .10

 ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/88/2014ނަންބަރު 

ވަޒީފާ  ] ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ބެހެއްޓުމުން  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  މުވައްޒަފަކު  ގެއްލުންތަކެއް   ...  ތަނަށް  އަދާކުރާ 

ބަލާ،   ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  މަސައްކަތުގެ ލިބިދާނެކަމަށް  ފަރާތުން   އެމުވައްޒަފެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ނޫންކަމަށް  ރަނގަޅު  އަޚްލާޤު 

ވަޒީފާދޭ  ވާސިލުވުމަށް  އެނިންމުމަށް  ހަމައެއްކަމަށް  ނިންމުމުގައި،  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ތަޠްބީޤުކުރި  ފަރާތުން 

ކަނި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރެވޭނެކަމަށް،  ފެންނަ ފެނުމެއްގެ މައްޗަށް އެ  ވާންޖެހޭނެކަމަށާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ

ނަންބަރު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެނގެން  HC-A/24/2010ހައިކޯޓުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކަނޑައަޅައި   ޤަޟިއްޔާގައި 

 އޮންނަކަމާއި، 

ކަމަށްވާ، "އެމުވައްޒަފަކު  ތުދެވަނަ ޝަރު ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 23ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  އަދި، 

ބަލާއިރު، ކުރެވޭނޭކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުން" ވެސް   ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް

 ހަމައަކީވެސް  އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުނު ފުރިހަމަވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި

 ހަމައަކަށް ވެގެންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، ...  އެކަށީގެންވާ

  ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި

  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި   މައްސަލަ .11

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ެވިރަކްނ  ުދުލަޢަމުއޟީޫޢ   ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ވަކިކުރުމުގައި

 ާލިއުރ، ިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ަބާގ

 ވެރިކަން ދުލުޢަ  މައުޫޟޢީ  އިމުކުރަންޖެހޭގާ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާދޭފަރާތުން.  11.1

(substantive fairness)  ާ؛ބެލެވޭނީ  އިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައިގ  

ަވިކުކުރމްަށ   .1 ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ުމަވއްޒަަފުކ  ިހަވޒީފޭާދ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ޔުާރުކާރ 

 ؛ެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނއަދުުލަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ލަޠީފްއްޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣަނީ  VTR/2020/198މައްސަލަ 
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ުއްނުސުރަތއް  ިހެއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ާޔުރުކާރ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ުމަވިހެއ   .3 ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ަފާރުތން  ާޔުރުކާރ  ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ްއޒުަފ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

  ަޤިޟއްޔާއާއި އެ   HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ޓުގެ ނަންބަރު  ހައިކޯ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއ 

      ނަންބަރު   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ،ހުށަހެޅި  ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި.  11.2

(T)HR/2020/28'TERMINATION SLIP  '(16    ީ2020ފެބުރުވަރ)  ަބަލާއިރު  ށްލިޔުމ،  

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ލިޔުމުގައި އެ ގޮތުގައި ސަބަބެއްގެ  ވަކިކުރި ފާއިންވަޒީ ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

‘Disciplinary Policy Annex 1, No: Use of vulgarity and abusive language at work’ 

 

ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ނަންބަރު    މިފަދައިންކަން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  -MACLމައްސަލަ 

HR/PLC/2016/012  (01    ީ2017ޖަނަވަރ)   '  ިބެހޭ    ފިޔަވަޅު އެޅުމާއިދާރީ  ސުލޫކީ ކަންކަމުގައ

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  17ގެ   01ގެ އެނެކްސް 'ސިޔާސަތު

 "މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު އައިގުރާނަ ގޮވުމާއި ހަޑިހުތުރުބަހުން ވާހަކަދެއްކުން" 

މުވައްޒަފަކު ހިންގައިފިނަމަ އެޅިދާނެ ޢިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ފަދަ ޢަމަލެއް  

ފަހުގެ  ކަމާއި،  ގޮތުގައި "ފަހުގެ އިންޒާރު ދިނުން" އަދި "ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން" ހިމެނޭ ކަން ފާހަގަކުރެވޭ

  ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ    ގައިވާ ކުށެއް  1އެނެކްސް  މުވައްޒަފަކު  އިންޒާރުދީފައިވާ  

ސުލޫކީ ކަންކަމުގައި  'މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  އެއް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ކަމަށް  

 ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. ވަނަ މާއްދާގައި  4.4.2އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު'ގެ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ލަޠީފްއްޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣަނީ  VTR/2020/198މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
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ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ތިންވަނަ އަދަބެއްގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން ސަސްޕެންޑް   .11.3

ގޮތުން ވަޒިފާއިން ވަކިކރުމަކީ އެއްކަމެއްގައި ދެ ފަހަރަށް ދެ އަދަބު ދިނުން ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، 

ންބަރު     ނަ  ހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާށަމައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހު .11.3.1

k2-NT/2020/39  (14    ީސީޓީގައ2020ިޖަނަވަރ ކުރަމުންދާ   (  ތަޙްީޤުޤ 

ޢަމަލުކުރާ    މައްސަލައެއްގައި، އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅު  އިދާރީ  ކަންކަމުގައި  ސުލޫކީ  ކުންފުނީގެ 

އިން ފެށިގެން   2020ޖަނަވަރީ    15ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން    6.1ވަނަ މާއްދާގެ    6ގެ  ސިޔާސަތު

ނުހިމަނައި   ދުވަސްތައް  ބަންދު  މުއްދަތަށް  )ސާދަ(    14ރަސްމީ  ސަސްޕެންޑް ދުވަހުގެ 

ހުށްކޮ މައްސަލަ  އަދިށަފައިވާކަން  ކަމާއި،  އަންގާފައިވާ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި    ހެޅި  މައްސަލަ 

ފެބުރުވަރީ   02( ސިޓީއިން،  2020ޖަނަވަރީ    30)  K2-NT/2020/92ފަރާތުގެ ނަންބަރު  

މައްސަލަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  )ހަތެއް(   7ތަޙްީޤުޤ މުއްދަތަށް އިތުރު    ފެށިގެން  އިން  2020

 ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ހުށަހެޅި ފަރާތް 

  6.1ވަނަ މާއްދާގެ  6ގެ   ގެ 'ސިޔާސަތު ބެހޭ  އެޅުމާ ފިޔަވަޅު އިދާރީ ކަންކަމުގައި  ސުލޫކީ' .11.3.2

 ގައި 

"ތަޙްޤީޤަށްޓަކައި ނުވަތަ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ސަސެްޕންދްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ  

 އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ."  
 

 މިފަދައިން ބަޔާންވެގެންވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 ހަމަ އެކުށުގެ މައްޗަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން ސަސްޕެންޑްކުރުމަށްފަހު .11.3.3

ދިނުންކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި    އަދަބު  ދެ  ކުށަކަށް  ބަލައި ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުމަކީ އެއް

ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އިދާރީ ތަޙްީޤަޤށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނިފައިވާ ކަމެއްކަމުގައިފަރާތުގެ އުޫޞލުތަކުގެތެރޭގައި  

ސިޓީތަކަށް  ފޮނުވާފައިވާ  އެފަރާތަށް  ގޮތުން  އެންގުމުގެ  ކުރެވިފައިވާކަން  ސަސްޕެންޑް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ލަޠީފްއްޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣަނީ  VTR/2020/198މައްސަލަ 
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ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވަނީ އިދާރީ ތަޙްީޤަޤށްކަމަށް  

ވަޒިފާއާބެ  ބުރަވެވޭތީ، ާޤނޫނުގެ  އެއީ  ބަޔާންވެފައިވާފަދައިން    19ހޭ  މައްދާގައި  ވަނަ 

ސާބިތުވާތީ، ފިޔަވަޅެއްނޫންކަން  އިދާރީ  އެޅުނު  ހު  މުވައްޒަފާމެދު  ފަރާތް  ށަމައްސަލަ  ހެޅި 

ނިންމި   ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  ބެހެއްޓުމަށްފަހު  ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި  މުއްދަތަށް  ތަހްީޤުޤ 

   ވެވެއެވެ.ނުބުރަ ދިނުންކަމަށްނިންމުމަކީ އެއްކުށަށް ދެ އަދަބު 

ހުށަހެޅި   .11.4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  )  10A1-IF/2009/99ނަންބަރު  މައްސަލަ   03"އިންޒާރުކުރުން" 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 'ސުލޫކީ ކަންކަމުގައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ޔުމަކީ  ( ލ2009ިސެޕްޓެންބަރު  

ސިޔާސަތު'ގެ   ވާ  01އެނެކްސް  ބެހޭ  ސަބަބުން  ފަދަގައި  ކުރުމުގެ  ކުށެއް  ކުށެއް  އެފަދަ   ،

ނަމަ    ތަކުރާރުނުކުރުމަށާއި،   ތަކުރާރުވެއްޖެ  ކުށެއް  ފަރާތް  އެފަދަ  ހުށަހެޅި  ފާއިން  ވަޒީމައްސަލަ 

   ހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީފައިވާ ލިޔުމެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.ވަކިކުރަންޖެ 

ހެޅި ފަރާތާމެދު ކުރެވުނު ތުހުމަތު އިދާރީ ގޮތުން ތަޙްީޤުޤ ކުރެވިފައިވާ ކަމާއި، އެގޮތުން ށަމައްސަލަ ހު .11.5

 ، ނުގައިގައި ދީފައިވާ ބަޔާ  2020ޖަނަވަރީ    13މުޙައްމަދު ިޝޔާމްގެ ފަރާތުން  އިސްވެފާހަގަކުރި ތަޙްީޤަޤށް  

މައްސަލަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރުޅިގަދަ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވާ ކަމާއި،  

ފަރާތަކީ އެ  ދިމާލަށް  އަދުނާންއާ  ިޝޔާމް  ފަރާތުން  އަޑު    ހުށަހެޅި  ބުނާ  މީހެކޭ  ހުރި  މަރާލަންވެފައި 

 ސާފުކޮށް އިވުނުކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަން  ސާފުކޮށް އެހިންތޯ ސުވާކުރުމުން މުޙައްމަދު ިޝޔާމަށް އެއަޑު 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި އިދާރީ ތަޙްީޤަޤށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، އަޅުގަނޑުމެން    2020ޖަނަވަރީ    02ޢަލީ ަޝމީމްގެ ފަރާތުން   .11.6

މައްސަލަ އެގޮތުން    ގަދަޔަށް ރުޅިއައިމާ ސީދާ ސާފުބަހުން ވާހަކަ ނުދެއްކިދާނެކަމާއި،   ވީމާއިންސާނުން

ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ކިޔަމުންދިޔަ ކަމަށް ބުނެ    ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި، ިޝޔާމް އަދުނާންއާ ދެމީހުންވެސް

 ބަޔަންދިފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާިފިއްނ ަވިކުކިރުކުރަމީކ މަަދީނ އިަދ އާިދީރ ިފަޔަވޅަަކްށާވިއުރ، އިެފަޔަވެޅއް ެއުޅުމގިައ ަކެމއް   .11.7

ެހކިތާަކިއާސ ންިނާމީނ  ބާަލ   ިބުތާވަކމްަށ  ަވަޒްނކޮށް  ަމްއަޗްށ  ާޤީރާނަތއް  ޮގެތްއގެ  ުބަރެވވޭ  ޮބޑަށް  ިއުރ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ލަޠީފްއްޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣަނީ  VTR/2020/198މައްސަލަ 
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ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބރު    (Balance of probabilities)ިބާނޮކްށގްެނަކްނ   -HC/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

A/24  ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވއެެވ. ްނަނ ަކމްަށ ަމްއސަަލ ރައުްދިވ  ަވަނ ަޤިޟްއާޔިއްނ އެނެގްނ ޮއ 

ަމްއސަަލ  ެގ ޭރަގނުޑ  ުދވުަހ  ީވ  2020ަޖަނވީަރ    06ެހިޅ ަފާރްތ ަވޒާިފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއާވީނ  ަށަމްއސަަލ ުހ .11.8

ަމރާާލޭނ ަކަމްށ ުބނެ  ެއ ަފާރްތ  ެހިޅ ަފާރާތިއ އެެހްނ ުމަވްއޒަަފާކ ެދމުެދ ަހޑުިހުތުރބުަހްނ ުޒާވުބޮކްށ  ަށުހ

ަކްނ  ދަީފިއާވ  ކުނުްފީނެގ  ަތުޙ  ިއްނާޒުރ  ެއަކަމކީ  ސިާބުތުވުމްނަކމާަށިއ،  ިމްނަގނުޑން  މަަދނީ  ޤަީޤްށ 

ާފިއްނ ަވިކުކެރވާިދނެ ުކށްެއަކުމަގިއ  ަވީޒ  ުއޞުޫލަތުކަގިއާވ ޮގުތެގ މީަތން އެފަަދ ުކެށްއ ަތުކާރުރކޮށިްފަނަމ

ުކެށއަްކަމާށިއ،   ަފާރުތެގ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ    ަމްއސަަލ  ަސަބުބން  ަޢމުަލެގ  އުްދިވ  ަރިމ 

ަމްއސަަލ  ަވަނ ާމއާްދެގ ދުަށން    23ަފާރަތްށ ެގއުްލނަްތެކްއ ިލބާިދޭނ ަކަމްށ ެފްނނީާތ، ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ަފާރްތ   ަވިކ ަވީޒުހށެަހިޅ  އިަދ  ާފިއން  ިބާނޮކށް  ަވީޒުކީރަކަމާށިއ،  ެއަކިނ  ތުުހަމތަުތކްަށ  ަވިކުކީރ  ާފިއން 

އަދި  ޫންނަކަމާށ ަކަމށިާއ،  ހަޯދއަިފިއާވެނ  ަބސް  ަފާރތެުގ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ުގޅެިގްނ  ތުުހަމުތތާަކ  ިއ، 

ެނގަިފިއާވ ަބާޔނެްވްސ  ވަާހކަަދްއަކިއ  ަވޒާީފިއްނ    ެނދިފުާޢަގިއ  ަވގުުތްނ  ިހނުގުމްނ  ޙިާދާސ  ަކަމާށއި، 

ަސްސެޕްނޑް ކެުރވަިފިއާވ  ޅި ަފާރތް  ަމްއސަަލ ުހށެަހީޤުޤޮކށް ިނެމނެްދން  ަވިކުކުރުމެގ ބަދުަލަގިއ ަމްއސަަލ ަތުޙ

ިއުޖާރ ަވިކުކީރ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  އެެހްނަކުމްނ  ޢަދުުލެވިރަކްނ    ީއަކަމާށިއ، 

ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރުތން    ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކްނ ާހަމޮކްށ ޮބޑު ޮގެތްއަގއި ެއނެގން ޮއނާްނޭނ ަކމްަށ  

   ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ. 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ    ައުއުގާރްނ ޮގުވާމިއ، ަހޑިހުުތުރބުަހން ވަާހކެަދްއުކަމީކ  އުުލަގިއަހާމ  ަވޒާީފއާަދުކާރ .11.9

ެގ ިހެމޭނ ކެުށްއަކާމިއ،    1ެއެންކްސ    ގެ' ސިޔާސަތު  ބެހޭ  އެޅުމާ  ފިޔަވަޅު  އިދާރީ  ކަންކަމުގައި  ސުލޫކީ'

ޮގުތްނ ިފަޔަވެޅްއެގ  އާިދީރ  ުކެށްއޮކށިްފަނަމ  ީދ  އެފަަދ  ިއނާްޒުރ  ްނ  ިކުކުރަވ  އިަދ   ިއްނަވޒާީފ  ފުަހެގ 

 ގެ'ސިޔާސަތު  ބެހޭ  އެޅުމާ  ފިޔަވަޅު  އިދާރީ  ކަންކަމުގައި  ސުލޫކީ'ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ  ިހެމޭނަކްނ  

ޮއްނާނީތާއިއ ެގ    01ެއެންކްސ   އެނެގްނ  ބުެލުމްނ  ައއިސަްފިއާވަކްނަކަމްށ  ެއެންކސް  ަދުށްނ  ެގ    01، 

ަވީޒ ުމވްައޒުަފ  ުކށްެއޮކްށެގން  ަތުކާރުރުކރުުމްނަކަމްށ  ަދުށަގިއާވ  ަޢމެަލްއ  އެފަަދ  ަވިކުކެރޭވނީ  ާފިއްނ 

މި ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ  ަވަނ ުނކާުތަގިއ ަބާޔްނެވެގްނވީާތާއިއ،    4.4.2ިއްސވެފަާހަގުކިރ ުއޞުޫލެގ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
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ާޅ ޯފމު' ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ  ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ުހށެަހިޅ 'ަމއްސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހ

  17ގެ    1އެންކްސް    ގެ'ސިޔާސަތު  ބެހޭ  އެޅުމާ  ފިޔަވަޅު  އިދާރީ  ކަންކަމުގައި  ސުލޫކީ'ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،   ޚިލާފުވެފައިވާތީކަމަށް  ތަކުރާރުކޮށް  ނަންބަރާ  ފަރާތުން ވަނަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޢަމަ އެކަށިގެންވާފަދަ  ކޮށްފައިވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ނޫނީ  ކުރުމުން  ތަކުރާރު  ޢަމަލެއް  އެފަދަ  ލީ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޢަމަލެއްކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަލާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި،  

ަގިއާވ ަޢމެަލްއ ަތުކާރުރޮކށް    01ެއެންކްސ    ގެ'ސިޔާސަތު  ބެހޭ  އެޅުމާ  ފިޔަވަޅު  އިދާރީ  ކަންކަމުގައި  ސުލޫކީ'

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ކޮށަްފިއާވތީ  ަގިއ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވ ުކެށއް    01ޮކށަްފިއޭވޯތ ބިެލިއުރ، ެއެންކްސ  

ިއނާްޒުރ ދަީފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނ ިހނުދ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ަގއި    2009ެސޕެްޓްނަބުރ    03

ިއްނާޒަރީކ   ާތީރުޚެގ ަމެއ  ަވކުިކިރ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށަހިެޅ  އަަހުރުކިރްނ    )ދަިހެއްއ(   10  ްއސަަލ 

ިއްނާޒަރަކްށާވ ދަީފިއާވ  ުކްނިއުރުމަވްއޒަަފްށ  ަވނެްދްނ  ިދުގުމއަްދެތްއ  ފުަހްނ  ޭއެގ  ުމަވްއޒުަފ  ުފީނެގ  ، 

ެދމުިހުރ ަންނަބުރ  ަވޒާީފަގިއ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިއުތުރްނ،   HR/PS/2018/191ުމެގ 

ަމާޤުމެގ  2018ެއްޕރްީލ    01'ްޕޮރޯމަޝްނ ސިްލްޕ' ިއން   ަފާރތަށް  ެފިށގްެނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ( ިއން 

ިފަޔަވޅު   ިއޞާްލީޙ  ަފާރތަށް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ެއަކަމކީ  ެއނގްެނޮއްނާނީތ،  ދަީފިއާވަކްނ  ުކިރެއުރްނ 

ަފާރުތގެ   ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ުޙްއަޖެތްއ  ަމަސްއަކުތގެ  ެއުޅނުފުަހްނ  ދަލަާލުތޮކށްދޭ  ަރަނަގުޅަކން  ައޚްލުާޤ 

ެކނިޑ  ަވަނ  2009ުމްނ  ަކަމާށިއ، އެެހްނަކ ޭއެގ މުޢާާލތް  ިއްނާޒަރކީ  ުމަވްއޒަަފށްދަީފިއވާ  ިއާވ  ަފއަަހުރ 

  އެޅުމާ   ފިޔަވަޅު  އިދާރީ  ކަންކަމުގައި  ސުލޫކީ'ީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ  ިއްނާޒެރްއަކަމްށ ބަަލްނޖޭެހ

  ، ަގިއ ވާފަދަ ުކެށއް ަތުކާރުރޮކށަްފިއާވ ަކަމށް ުބަރުނެވވޭ ަސބަބްަށަޓަކިއ   01ެއެންކްސ    ގެ'ސަތުސިޔާ  ބެހޭ

 އެ  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަޒީފާއިންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ

  ހަމައެއްކަމަށް   އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ކުރިުޤބީޠުތަ  ފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ލުވުމަށްޞި ވާ  ނިންމުމަށް

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ    ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިންފް  ޠީލައް ޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣަނީ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ވެވޭތީ،ނުބުރަ

ިއުމޮކށްފިައާވަކަމްށ  ާޤަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ެވިރަކްނ  ދުުލަޢޟީޫޢ  ަމުއ

 ނެުދެކެމެވ.  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ލަޠީފްއްޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣަނީ  VTR/2020/198މައްސަލަ 
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 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރައީ ޢަދަލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު،  .12

ޢަދުލުވެރިކަން   .12.1 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން   substantive)މުވައްޒަފަކު 

fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާޢީ   (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ 

 HC-A/209/2010ތޯ ބަލަން ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ   ،ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ފަރާތުން  ނަޒަރުކޮށް   (procedural fairness)ރައްދުވި  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ 

 ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ިއްސެވަބާޔނުްކެރވަިފިއާވ  އެެހްނަނަމ .12.2 ާވސުިލުވުމަގިއ  ިންނުމަމަކށް  ޢަދުުލެވިރ  އިަދ  ިއްނސުާފެވިރ  ެވްސ، 

ާޤިއުމކޮށަްފިއޭވޯތ ޚާުލާސކްޮށ ަނަމެވްސ ަނޒުަރުކުރްނ  (  procedural fairness) ިއުޖރީާޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  

 ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  މިުހްނުމަކުމަގިއ ުބަރެވވިޭހނުދ،  

ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ  މި މާ  ،ވަކިކުރުން" 

  (substantive fairness)އަދި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި ވަޒީފާއިން  ، ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި  ނެތި  ދިނުމެއް  ވަކިކުރެވޭ  ނޯޓިސް 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޢާއްމު    (procedural fairness)ޙާލަތުގައި،  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، 

 ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:

ހުރިހާ  .1 ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،  ކަމާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ 

 ؛ޞީލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހުތަފު

އެފަދަ  .2 އަދި  ދިނުމަށްފަހު  މުވައްޒަފަށް  އެ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ 

ފުރުަޞތެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު  

 ؛ހުދިނުމަށްފަ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ލަޠީފްއްޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣަނީ  VTR/2020/198މައްސަލަ 
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 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ަޝރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެ   23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .4

މުވައްޒަފަކު   އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ 

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިސްވެބަޔާންކޮ ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  އިޖުރާއަތުތައް ށްނޯޓިހެއް  ފައިވާ 

މުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ާޤއި  (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތެއްގައި  އެފަދަ              ބެލެވޭނެކަމާއި 

(unfair dismissal)    ްއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަނ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ީކ ޮކެމީޓައށް ާޙިޞުރުކެރުވުނަކާމިއ، ކެޮމީޓއަށް  ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ސޫުލިމ   .12.3

ާޙިޟުރޮކްށ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރުތެގ ަމްއޗްަށ ުތުޙމަތު ުކރުެވުނ ަކނަްތުކެގ މަޢޫުލާމތު އެ ަފާރަތށީްދ،  

ަޖނަަވީރ ަގިއ    30ީރުވުމެގ ުފުރަޞުތ ެދުވުނަކްނ  ެއ ތުުހަމތު ަތކާ ުގިޅެގްނ ދިފާޢަުގިއ ވަާހކަަދްއާކ ަޖާވބާުދ

ްޓާރްންސކިްރްޕްޓިއްނ   ަބއްދުަލުވުމެގ  ޮކމީެޓގެ  ސޫުލީކ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދވި  ަމްއސަަލ  ޭބްއުވުނ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި  ްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތ ެއނެގްނޮއްނާނތީ،  

ެގ ބެަހްއ ހަޯދިއ ަޖާވބާުދީރާވްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތަމއެކަމާ ގުޅޭގޮތުން  ،  ދީހުރިހާ ތަފުީޞލަކާއެކު 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއްނ ަވކޮިކށް އަެފާރަތށް ދަީފިއާވ    ދަީފިއާވަކަމްށ ުބަރވޭެވަކާމިއެތްއ  ަޞުފުރ

ިލުޔުމަގިއ ެއ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ަސަބުބ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ  

މި    އެެހނަްނަމެވްސ،  ިއަވިކުކެރުވުނަކްނ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކެރުވުނ ަސބާަބެއުކ ައްނގަާފިއވަާކަމްށ ުބަރެވޭވަކާމ

ަބޔްާނަނަގިއ،  ުމަވްއޒުަފންތެަކްއެގ  ަފާރުތގެ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ުގިޅެގްނ  ުހށެަހޅި    ަމްއސަަލާއ  ަމްއސަަލ 

ޮކެމީޓައްށ   ަފާރްތ  ުގިޅެގްނ އެ  ަކްނަތއަްތާކ  ުކރުެވުނ  ތުުހމުަތ  ަމްއަޗްށ  ަބާޔެންއ  ާޙިޟުރޮކށް  ަފާރުތެގ 

ަތްޙީޤުޤ ރޯިޕެޓއް ެއކަުލވާލަާފިއުނާވީތާއިއ،    ެނުގުނަކުމަގިއ ީވަނަމެވްސ، މްައސަަލ ަމްއސަަލ  ަތްޙީޤުޤޮކށް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ލަޠީފްއްޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣަނީ  VTR/2020/198މައްސަލަ 
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  ަދުށްނ  ާމއްދެާގ  ަވަނ  23  ާޤޫނުނެގ   ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރަމްށ ިންނމަާފިއަވނީ ަވޒާީފއާބޭެހ

ުބަރެވެވ   ތްަޙީޤަޤްށ  އާިދީރ  ުފރަިހަމާވަކަމްށ،   ަޝުރުޠ  ެދ  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ   ްނެނތީަތ، ެފުނުމްނަކުމަގިއ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   23ކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ވަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި   (procedural fairness)މުވައްޒަފަކު 

 ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމްށ ުބރުަނެވެވެއެވ. 

 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .13

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

އެއީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ    ،ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާނަމަާޤއިމުކުރުމެއް

 ދެކެމެވެ. އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި  (unfair dismissal)އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  ،ގޮތުގައި

ވަޒީފާއިން    ،އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށް  އެދިފައިވާ ފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .14

ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ މުސާރައާއި  

 ވަނަ   29  ގެ(  ާޤނޫނު  ބެހޭވަޒީފާއާ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ،ނަޒަރުކުރާއިރު  ނަގައިދެވިދާނެތޯޢިނާޔަތްތައް  

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ާޤނޫނީ   ،ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ

 ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/555/2016ޙައްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންާވނީ އެމުވައްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރު ހުރި ަވޒީފާގައި އަލުްނ " ... އަމުރެއްނެރުމުަގއި  

 ... " ،ބެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އެަވޒީފާއާުގޅޭ ނުަވތަ އެނޫންެވސް އޭނާއާ އެކަށީެގްނާވ ަވޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި

މައުޟޫޢީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ،އޮތަތީއާއިންމި ޢިބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެ

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

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރ    ،ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ

އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް    ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ގެ  

ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ    ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސްއެފަރާތް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ލަޠީފްއްޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣަނީ  VTR/2020/198މައްސަލަ 
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 15ަޤިޟއްޔާގެ    HC-A/111/2018މަށްކަނޑައަޅައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ނުބެލު  ފަރާތެއްކަމުގައި

 ވަނަ ނަންބަރުގައި، 

މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިނުން ލާޒިމް  'މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރުމާއި ަވޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު ހިނާގ މުޅި

ޚިލާފުިވ ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތުެގ ެވސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް   ކުޑަކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާ  ނޫން ކަމަށާއި، ލިބޭ ެގއްލުން

ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭއިންޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ޮގތަށް އަމުރު ކުރުމަކީ އިންޞާފުވެރި ޮގތެއް   ކަމަށާއި، މުަވއްޒަފަށް ދެޭވ ބަދަލު

އިނާ މުސާރައާއި  ުނަވތަނޫންކަމަށާއި،  ނަމަ  އަދާކޮށްފައިާވ  ަވޒީފާއެއް  ތަނެއްގައި  އެހެން  ކަނޑައެޅުމުގައި  ޮގތަކަށް   ޔަތް  އެނޫން 

ކޯޓުެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް  ކަމަށް  ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނެ  އެކަމަށް  ނަމަ  ހޯދާފައިާވ   SC-A/36/2019ނަްނބަރު   އާމްދަީނއެއް 

ކުރެިވފައިާވ މައްސަލައިަގއި، ކަންހިާގފައިާވ ޮގތަށް ބަލައި،   ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އިސްތިއުނާފުފާހަަގކޮށްފައިާވ   ޤަޟިއްޔާަގއި

ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ދުަވހުން ފެށިެގން، އޭނާއަށް އަބުރާ ަވޒީފާ ދިން ދުަވހާއި ހަމައަށް  ހަމައެކަނި އުނިކުރެޭވީނ، ޢާއިޝަތު ިނޝާނާ

ޮގތަކަށް އާމްދަީނއެއް ލިބިފައިާވކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަްނއަށް ަވޒީފާއެއް ޢާއިޝަތު ނިޝާާނއަށް   އަދާކޮށްެގން ނުަވތަ އެނޫްނެވސް 

 ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނވަރެއް އެކަްނޏެެވ.' 

ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   ޢިބާރާތުން  ފެށިގެން   މިމި  ހިސާބުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  މައްސަލައިގައި 

އެ ވެސް  ފަރާތުން  މިއަދާހަމައަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަން  މުސާރައެއް  އަދާކޮށް  ވަޒީފާއެއް  އްވެސް 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން  

މަ ހަމައަށް،  ދުވަހާ  ރުޖޫޢަކުރެވޭ  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ވަޒީފާގައި ފެށިގެން،  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އްސަލަ 

މުސާރައާއި   ލިބޭނެ  އެހެންނަމަވެސް    ޢިނާޔަތްތަކަށްވާހުރިނަމަ،  ކަނޑައަޅައި،  ަމްއަސަލ ފައިސާނަގައިދިނުމަށް 

މަރާލާނެކަމަށްބުނެ ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި އެހެން މުވައްޒަފާކާ ދިމާލަށް ހަޑިހުތުރުބަހުން ވާހަކަދައްކާ    ުހށެަހިޅ ަފާރްތ 

މަސައްކަތުގެ އަޙްލާުޤ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތެގ  މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެނގެން އޮތުމުން    އިންޒާރުދީފައިވާކަން

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2، ާޤނޫނު ނަންބަރު  މަށް ބުރަވެވޭތީއެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިނުވާކަ 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ  29

ފައިސާގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ޢިނާޔަތްތަކަށްވާފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ، ލިބޭނެ މުސާރައާއި  

)އަށެއް(    8ގެ ނިްޞބަތުން  ރުފިޔާ(    ށް ހާސްއަ)  ރ.8،000/-އަދާކުރި މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ލަޠީފްއްޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣަނީ  VTR/2020/198މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
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ފައިސާގެ  އުނިކުރުމުން ޖެހޭ    ހާސް ރުފިޔާ(  ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުރ. )64،000/-     މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ

 ޢަދަދަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒިފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ނުނަގާ ބަކީ ހުރި ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާ  .15

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި،  41ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ، ނަޒަރުކުރާއިރު  ނަގައިދެވިދާނެތޯ

ނުކޮށް އޮތުމުން އެ ޗުއްޓީއަށް ލިބެންާވ   އަހަރީ ޗުއްޓީއެއްެގ ބޭނުންމުަވއްޒަފަކު، ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރާަނމަ، އެމުަވއްޒަފަކަށް ލިބިދޭ "

އޮތްކަމަށްާވަނމަ، ަވޒީފާއިްނ ަވކިކުރާއިރު، އެ ފައިސާ އެމުވައްޒަފަކަށް ަވޒީފާދޭ   ފައިސާ، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ނުދީ

 ".ދޭްނާވެނއެެވ ފަރާތުން

އަދާކުރަމުން ދިޔަ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  ކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަރާތަކީ  ވަޒީފާއަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ    ވަޒީފާއިން   ޙާލެއްގައި  އެއްވެސްއެފަރާތް 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި،   41، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ އިވާއިރުނުބެލުމަށްކަނޑައަޅާފަ ފަރާތެއްކަމުގައި ވަކިވެފައިވާ

ޤާޫނނުެގ    )ނ(މާއްދާެގ  "މި   މި  މެނުީވ،  ޙާލަތުަގއި  މުަވއްޒަފަކަށް  39ަގއިާވ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ޗުއްޓީެގ   ަވނަ  އަހަރީ  ޙައްޤުާވ 

 ".ބަދަލުގައި، އެއްެވސް ފައިސާއެއް، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ދީެގން ުނާވެނއެެވ
 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން އެ ފަރާތް ވަކިކުރެވުނު އިރު އަހަރީ ޗުއްޓީގެ  

  މި   މޭރުމުން   މިނުނަގާ ބަކީ ހުރި ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ ަޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި  

 ލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. މައްސަ 

 

 މައްސަލައި ގެ ނިންމުން: 

  މަޖިލީހުގައި   ބެލިލިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަ  ޅިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެ  ދެންފަހެ، 

.  ގދ /    މަދީނާ)ޢަބްދުއްލަޠީފް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޢަބްދުލްޣަނީރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،    ވާހަކަތަކަށް  ދެފަރާތުން ދެއްކި

)ހޯނޑެއްދޫ  ކޮމްޕެނީ   އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް (  A023754:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި( 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ލަޠީފްއްޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣަނީ  VTR/2020/198މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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  ދުވަހު   ވަނަ  2020  ޖަނަވަރީ  15  ކުންފުނިން  އަތުލުމަށްފަހު  ފާސް  އެއަރޕޯޓް  ދަނިކޮށް  ވަޒީފާއަދާކުރަމުން  ލިމިޓެޑްގައި

 ފިޔަވަޅުއަޅައި  ބުރަވެ،  މައްޗަށް  މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ  ދޮގު  ސަސްޕެންޑްކޮށް،  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ(  ސާދަ)  14  ސިޓީން  ދީފައިވާ

  އަނގަބަހުން   ވަކިކުރިކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ދުވަހު  ވަނަ  2020  ފެބުރުވަރީ  16  ކުރުމަށްފަހު   ސަސްޕެންޑް  ފަހަރަށް  ދެވަނަ

 ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން   ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ވާތީ،ވަކިކޮށްފައި   ވަޒީފާއިން   އަންގައި

  އެންމެހައި   މުސާރައާއި  ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ވަކިކުރި   ވަޒިފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ނޫންކަމަށާއި،  ފަރާތެއް

  އައިބަދަލު   އައިސްފައިވާނަމަ  ބަދަލެއް  މުސާރައަށް  މުއްދަތުގައި  އެ  ޙައްުޤތަކާއި،  އެންމެހައި  ޗުއްޓީތަކުގެ  ޢިނާޔަތްތަކާއި،

 އެންމެހައި  މާލީ  މުސާރައާއި  ދޭންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ނެރޭ  ވަޒީފާއަށް  ފެށިގެން  ޚުންރީތާ  ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން  ހިމަނައިގެން

  ޢަބްދުލްލަޠީފްގެ   ޢަބްދުލްޣަނީ   އެދި  ށްއަމުރުކޮށްދިނުމަ  ދިނުމަށް  އެއްފަހަރާ   ޙައްުޤތައް  އެންމެހައި  ވަޒީފާގެ  ޢިނާޔަތްތަކާއި،

  ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2020  ސެޕްޓެންބަރު  27  ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ފަރާތުން

   ގައި،އި މައްސަލަމި  ހުށަހެޅި ޓްރައިބިއުނަލަށް

 substantive)  މާއިޢަދުލުވެރިކަ  މައުޟޫޢީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ޢަބްދުއްލަޠީފް   ޢަބްދުލްޣަނީ

fairness)  ިޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދ  (procedural fairness)   ުބަރެވެވްނނަެތީތ   ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ 

  އެކަށީގެންވާ   ވަކިކުރި ވަކިކުރުމަކީވަޒީފާއިން  ލިމިޓެޑްގެ    ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ަޢބުްދއަްލޠްީފ   ަޢބްދުލަްޣީނ

  އަންފެއަރ   ، ޚިލާފު  ހަމަތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ )  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ،ނެތި  ސަބަބެއް

 ،ކަނޑައަޅައި  ކަމުގައި އެއް (unfair dismissal)ޑިސްމިސަލް 

އަދި އިޖުރާއީ    (substantive fairness)މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ަޢބުްދއަްލޠްީފ  ަޢބްދުލަްޣީނ

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ   2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރ    ،ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ   (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން  

އެފަރާތް  އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް    ަޢބުްދއަްލޠްީފ  ަޢބްދުލަްޣީނވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29

  ފަރާތެއްކަމުގައި   ފައިވާވަކިވެ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސްަޢބުްދއަްލޠްީފައީކ    ަޢބްދުލަްޣީނއަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފަށައިގެން، އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ    ަޢބުްދއަްލޠްީފ  ަޢބްދްުލަޣީނ  ނުބެލުމަށްކަނޑައަޅައި،

މުސާރައާއި   ލިބޭނެ  ހުރިނަމަ،  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމައަށް،  ދުވަހާ    ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ ރުޖޫޢަކުރެވޭ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް އަށް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު ލަޠީފްއްޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣަނީ  VTR/2020/198މައްސަލަ 
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ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި އެހެން މުވައްޒަފާކާ    ަޢބުްދއަްލޠްީފ  ަޢބްދުލަްޣނީ ފައިސާނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، އެހެންނަމަވެސް  

 މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެނގެން އޮތުމުން   ދިމާލަށް ހަޑިހުތުރުބަހުން ވާހަކަދައްކާ މަރާލާނެކަމަށްބުނެ އިންޒާރުދީފައިވާކަން

އަަޢބުްދއަްލޠްީފެގ    ަޢބްދުލަްޣީނ ބަހައްޓާފައިނުވާކަ ޚުމަސައްކަތުގެ  ގޮތުގައި  އެދެވޭ  އެންމެ  ބުރަވެވޭތީލާުޤ  ާޤނޫނު މަށް   ،

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

ފައިސާގެ ތެރެއިން    ޢިނާޔަތްތަކަށްވާއްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ، ލިބޭނެ މުސާރައާއި  ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރަ

ގެ ރުފިޔާ(    އަށް ހާސް)  ރ. 8،000/-މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރި މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  

އުނިކުރުމުން ޖެހޭ    ރުފިޔާ(  ފަސްދޮޅަސްހަތަރު ހާސް)  ރ.64،000/-)އަށެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ    8ނިްޞބަތުން  

ަޢބުްދއަްލޠްީފައްށ ޭދްނޖެހަޭފިއާސަކުމަގިއ    ަޢބްދުލަްޣީނލިމިޓެޑްއިން    ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ މޯލްޑިވްސް

 ަކނަޑައަޅިއ، 

އެކީ  އަށް  ަޢބުްދއަްލޠްީފ  ަޢބްދުލަްޣީނ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ސާދަ)  14  ފެށިގެން   އިން(  2021ޖޫން    24)  މިއަދު   މި ފައިސާ

ދިނުމަށްފަހު،   ލިޔުމުން   ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން   އެއްފަހަރާ 

  މައްސަލަ   މި  ،އަމުރުކޮށް  އަންގައި   ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް ރައްދުވި  މައްސަލަ،  އެންގުމަށް

 .ނިންމައިފީމެވެ

 1442ޛުލްޤަޢިދާ  14

 2021ޖޫން  24

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މަރިޔަމް ރިޝްފާ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

 


