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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/202 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020 ބަރުއޮކްޓޫ 12 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ނޮވެންބަރު 21 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އަޙްމަދު ނަޖާޙު ރަފީުޤ )ހުސްނުހީނާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި(  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A126778: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ލިމިޓެޑް  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-239/2009 ންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު)ކު
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ވިލިގިނލިގއ.  /    ހުސްނުހީނާގެ)  ރަފީުޤ  އަޙްމަދު ނަޖާޙު   މި މައްސަލައަކީ

ސީނިއަރ  ގައި 'ޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް އެއަރ  2005ޖަނަވަރީ    A123125)  05ނަންބަރު:  

  ޅި ޖިންސީ މުވައްޒަފަކު ހުށަހެ)ތިނެއް(    3  ' ގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިސް އޮފިސަރ

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްބުނެ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    ފުރައްސާރައިގެ

  ސްޓާފް ކުލަވާލާފައިވަނީ ާޤނޫނާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށާއި،  އެކޮމިޓީ  

ކީ  އަޙްމަދު ނަޖާޙު ރަފީަޤ  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ހިމެނޭގޮތަށް  ޕްރޮމޯަޝން  ވަޒީފާގެ   އޮތް  ލިބެން  އަދި  ފްލެޓް

 އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން
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-/269,250ޕިއުނިޓިވް ޑެމޭޖެސްގެ ގޮތުގައި  ،  ލިބިދިނުމަށާއި  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  އިޢާދަކޮށްދިނުމާ

ގެ  އަޙްމަދު ނަޖާޙު ރަފީޤު އެދި    ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް. )ދެ ލައްކަ  ރ

މޯލްޑިވްސް އެއަރފަރާތުން  ކޮމްޕެނީ    ރައްދުވާގޮތަށް  ޕޯޓްސް  ވަޒީފާއާބެހޭ    2020  އޮކްޓޫބަރު  12ލިމިޓެޑަށް  ގައި 

 .ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ގެ ރައުޔު ރިޝްފާ މަރްޔަމް  

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  ނަޖާޙުމައްސަލަ  ވިލިގިނލި/    ހުސްނުހީނާގެ)  ރަފީޤު   އަޙްމަދު  )ދިވެހި  ގއ.   )

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި    (A123125ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ފަރާތް(ޠަމުޚާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ބުކުރެވޭ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ނަޒަރުކުރުމުން ގޮސްފައިވަނީ   ،ކަންކަމަށް  އަދާކުރަމުން  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

އެއަރ ލިމިޓެޑްމޯލްޑިވްސް  ކޮމްޕެނީ  ނަންބަރ  ޕޯޓްސް  ރަޖިސްޓްރޭަޝން  )މީގެ   (C-239/2009:  )ކުންފުނީގެ 

"މައްސަލަ   ފަރާތް(  ރައްދުވިފަހުން  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  '  ފަރާތް"  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ގައި  ސީނިއަރ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ    ،މަޤާމުކަމަށާއި' ގެ  އޮފިސަރ

ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ   2005ޖަނަވަރީ    05  ތާރީޚަކީ

މަހަކު   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ރުފިޔާ(  ނުވަ)   ރ.9700/-މަާޤމުގެ  ހަތްސަތޭކަ  ޢިނާޔަތުގެ  ހާސް  އާއި، 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ،  ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި   ރ. )އަށް ހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ(8250/-ގޮތުގައި މަހަކު  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   ށްގައި ވަކިކޮށްފައިވާކަމަ  2020 އޮގަސްޓު 11ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

 . ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
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ވަނަ ހަފްތާގެ    4ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ    2019ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިތުރަށް   .2

ހު މައްސަލަ  އެންޑް  ށަދުވަހެއްގައި  ޑިސިޕްލިންގ  މެނޭޖަރ  ދިޔަފަހުން  ގެއަށް  ނިންމާފައި  އޮފީސް  ފަރާތް  ހެޅި 

ގަނީ ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެންތޯ ފީހަށް ބަޔާނެއް ދިނުމަށް އައުމަށް އެދުނުކަމަށާއި، ބަޔާންނައޮ هللا  ނަޒްރާ ޢަބްދުގްރީވަންސް

އެޗް.އާރު ޙާިޟރުވުމުން  ބަޔާންދިނުމަށް  ކަމަށާއި،  ތަފްޞީލެއްނުދޭ  އިތުރު  ޖެނެރަލް  ސުވާލުކުރުމުން  ގެ 

ރާ އެދުނުކަމަށާއި، އެކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު  މް އިންނަވާ ކޮޓަރިއަށް އައުމަށް ނަޒްމެނޭޖަރެއްކަމަށްވާ ޙުސައިން ނަޢީ

އިސްމާޢީهللاޢަބްދުނަޒްރާ   ގްރައިާޝ  ރިލޭަޝން  އެމްޕްލޯއީ  މެނޭޖަރ  އިތުރުން  ކައުންސެލް ގެ  ލީގަލް  އާއި،  ލް 

ހެޅި  ށަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޙާޟިރުކުރެވުނީ މައްސަލަ ހުއައިމިނަތު ނަސްރީނާ އެ ކޮޓަރީގައި ތިބިކަމަށާއި،  

މަސައްކަތްކުރާ   ދަށުން  ަޝކުވާތަކާ  މުވައްޒަ)ތިނެއް(    3ފަރާތުގެ  ފުރައްސާރައިގެ  ޖިންސީ  ހުށަހެޅި  ފަކު 

ޢަބްދު ނަޒްރާ  އެފަދަ    ބުނިهللا ގުޅިގެންކަމަށް  އިންކާރުކޮށް  ަޝކުވާތަކަށް  އެ  ބުނުމުން  އެފަދައިން  ކަމަށާއި، 

ތުގައި ވީޑިއޯ ހެޅި ތިން މުވައްޒަފުން ހެކީގެ ގޮށަކުވާ ހުަޝކަމަށާއި، އެފަދައިން ބުނުމުން    ންކަމެއްނުކުރާކަމަށް ބުނި

ފައިވާ  ގެ ސްކްރީން ޮޝޓްތަކެއް ހުށަހަޅާކޯލް، އޯޑީއޯ ކޯލް ރެކޯޑިންގ، ވައިބަރ ޗެޓް ލޮގް، އަދި މެސެޖްތަކެއް

މައްސަލަ   ހެކިތައް  އެ  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި،  ބުނި  ނަޒްރާ  ހިއްސާކޮށްފައިނުވާ    ހުށަހެޅިކަމަށް  ދައްކާ  ފަރާތަށް 

 ، ނުލިބޭ ވާހަކަ އާއި   ން ނެގުމުން ރަނގަޅަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުަޞތުކަމަށާއި، ކުއްލިއަކަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަޔާ

ޙާ ކޮމިޓީއަށް  ފުރުަޞތެއްދީ  ބޭނުންނަމަ ިޟއަލުން  ކަމަށާއި،  ދީފައިނުވާ  ފުރުަޞތު  އެ  އެދުމުން  ރުކޮށްދިނުމަށް 

ކަމަށާއި،   ޅާފައިވާނެދާނެކަމަށް ބުނުމުން ވަރަށް ތަފްޞީލީ ސިޓީއެއް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަހުށަހެޅިސިޓީއެއް ކޮމިޓީއަށް 

ލްތައްވެސް ީޞއިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތަފްއޭގައި ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮށްފަ

ގެންވާ ފުރުަޞތު ދިނުމެއްނެތި ގަޅަށް ޖަވާބުދާރީވެ، ދިފާޢުވުމުގެ އެކަށީނ ކިޔައިދީފައިވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރަ

ނު ކަމަށާއި، ގެ ނިންމުމެއް ލިބުދިފާޢުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކަށް ބެލުމެއްނެތި ކޮމިޓީ

  ކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ  ހުށަހެޅިއެ ސިޓީގައި މައްސަލަ  

هللا ވަނަ އަހަރު ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ނަޒްރާ ޢަބްދު   2018ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ތުހުމަތުކުރެވުނު އެއްކަމަކީ  

ވާއިރު، އެކަން މައްސަލަ  ށްބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރައަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޖިނާއީ ބޮޑު މައްސަލައަކަ
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ފައިނުވުމަކީ އަދި  ހަޅާށަހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރިކަމަށް ބުނާ މީހަކު އެކަމުގެ ަޝކުވާ ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ ޕޮލިހަށް ހު

އުފައްދާފައިވާ ކަމެއްކަމުގެ    ،ށަހެޅި ފަރާތާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހިނގާފައިނުވާފާއިތުވެ ދިޔަ ދެ އަހަރު މައްސަލަ ހު

އެ  އަދި  ކަމަށާއި،  އެކިފަހަރުމަތި  ހެއްކެއް  ފަރާތަކީ  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތް ަޝކުވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ން 

ކަމަށާއި،   ފަރާތެއް  ސަބަބަކަނަޭޞޙަތްތެރިވެފައިވާ  އުފެއްދުމަކީ  ކަމެއް  ކަމަށާއި، އެފަދައިން  ކަމެއް  ވެދާނެ  ށް 

ހުއެހާދު  ފިޔަވަށަ ވަސްފަހުން  އެކަމާގުޅިގެން  ބަލައި  ަޝކުވާއެއް  އެޅި ޅެހެޅުނު  ހުށަހެޅި  އް  މައްސަލަ  ކަމަށް  ދާނެ 

ފަރާތުން ނުދެކޭ ކަމަށާއި، އަދި ދެންކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތުތަކަކީވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރައަކަށް ބެލެވޭނެ ކަންކަން  

ނޫންކަމަށާއި، ހަމައެކަނި މުވައްޒަފަކު ބުނާ ބުނުމުގެ މައްޗަށް އެކަމެއް ކުރިކަން ސާބިތުކުރުމަކީ ާޤނޫނީ އަސާސެއް 

ޓެޑުން ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައި  މިޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިއޮތްކަމެއް ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް އެއަރ

އެއްކަމުގައި ބެލެވިގެންނުވާނެ ކަމަށާއި،  ރުލިބިފައިވާ ކޮމިޓީވުމާއެކު އެއީ ާޤނޫނީ ބާހަޅާފައިނުށަޓްރައިބިއުނަލަށް ހު

ކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް    ކަށްޣައިރު ާޤނޫނީ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ އެންމެހައި ނިންމުންތައްވާނީވެސް ބާޠިލް ނިންމުންތަކަ

ތްތައް ވަޒީފާއިން ބޭރުކުރަން ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރަކީ ވަކިކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާ ފާއިން  ވަޒީ   ގެޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އެއަރ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

   ވެ. ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވެއެ

 ،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ .3

 2018ދިސާ ހިނގާފައިވަނީ  ހުށަހެޅި ފަރާތާ ސުވާލުކޮށްފައިވާ ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ހާމައްސަލަ   .3.1

ވަނަ އަހަރުގައި ކަމަށްވުމުންނާއި، ދެން ސުވާލުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކަމަށް ބެލެވޭ  

ނޭޅޭނެ އަދި ޓީއަށް ހުށަކޮމިޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ  ންކަމުގައިވާތީ، އެ ަޝކުވާތަކަކީ  ކަންތައްތަކެއް ނޫ

ަޝކުވާއެއްކަ ނުބެލޭނެ  ކަނޑައަޅައި،  ކޮމިޓީއިން  ބާ އެ  މަށް  ނިންމުން  ޠިލުކަމަށް ކޮމިޓީގެ 

 ؛ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
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ނިންމުން ކޮމިޓީގެ    ވާތީ،އްގޮތަށް ނޫންކަމަށްކުލަވާލާފައިވަނީ ާޤނޫނާ އެ އެޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ކޮމިޓީ   .3.2

 ؛ޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްބާ

ގަވާއިދުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްުޤތައް ނާ  ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބަލާފައިވަނީ ާޤނޫ .3.3

 ؛ށްވާތީ، ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަށަވަރުކުރުމެއްނެތި ކަމަ

ނިންމުން  .3.4 ކޮމިޓީގެ  ފިޔަވަޅެއްކަމަށްވާތީ،  ނުވާ  އެއްހަމަ  ކަމާ  ތުހުމަތުކުރެވުނު  އަޅާފައިވަނީ  ކޮމިޓީން 

 ؛ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްބާޠިލު

ތުން އަޅަމުންދާ ސްޓާފް ފްލެޓް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ .3.5

ޓާފް ފްލެޓް އަދި ލިބެން އޮތް ވަޒީފާގެ ޕްރޮމޯަޝން  ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނޭތީ، ސް

 ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި،   ހިމެނޭގޮތަށް

އާއި  ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ

 ؛ށާއިޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަ

ރައާއި   ވަޒީފާ އަދާކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު މުސާޕިއުނިޓިވް ޑެމޭޖެސްގެ ގޮތުގައި .3.6

ލިބެމުންދިޔަ   ގޮތުގައި  ރުފިޔާ(-/17,950ޢިނާޔަތުގެ  ފަންސާސް  ނުވަސަތޭކަ  )ސަތާރަހާސް  ގެ    ރ. 

ރުފިޔާ( -/269,250ނިސްބަތުން   ފަންސާސް  ދުއިސައްތަ  ނުވަހާސް  ފަސްދޮޅަސް  ލައްކަ  )ދެ  ރ. 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ށްނަގައިދިނުމަ

ވަޒީފާއާބެހޭ   .4 ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

،  ށް ނަޒަރުކުރުމުންޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަ 

ހެޅި ފަރާތަށް ރައްދުވާ  ށަގައި މައްސަލަ ހު  2020  މާރިޗު   20 ވަޒިފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

އަނިޔާކުރުމުގެ  ޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި،  އަރގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އެ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
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ބަލާ ފުރައްސާރަކު  މައްސަލަތައް  ޖިންސީ  ހުށަހެޅުނު  އެ   އިރުމާކޮމިޓީއަށް  ގުޅިގެން  މައްސަލައްކާ  ގޯނާކުރުމުގެ 

ދެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް    ހެޅި މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން އެހެންށައެ ަޝކުވާ ހު  ކުރިއިރު،  މައްސަލަ ތަޙްީޤުޤކޮމިޓީން  

 2014/16ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޓީއަށް ަޤބޫލުކުރެވޭތީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ނަންބަރުގެ   6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    22ރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ  )ޖިންސީ ފުރައްސާރަކު 

މައްސަލަ  މި  ކަމަށާއި،  މައްސަލަ  ދަށުން  ދިފާޢުގައި  ވާހަކައެއް    ފަރާތް  ހުށަހެޅިއިގެ  ހުރިހާ  ބޭނުންވާ  ދައްކަން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ    އިދައްކަން ފުރުަޞތުދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ތަޙްީޤުޤގަ 

އިތުރަށް ހުށަ،  ދެއްކުމުގެ  ވާހަކަ  މައްސަލަ  ހުރި  ދައްކަން  ދިފާޢުގައި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެޅި  ލިޔުމުން 

ފޯމުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިކަމަށް  ކަމަށާއި،  އެފަރާތުންވެސް    7ފުރުަޞތުދީފައިވާނެ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރު ހިނގި ހާދިސާއެއް ކޮމިޓީން ބަލައި ފިޔަވަޅު ނޭޅެނޭ ކަމަށްބުނާއިރު   2018ރާފްވެފައިވާ ކަމަށާއި،  އިޢުތި

ގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން އެކަށީ

ހެޅުނު  ށަރާތުގެ މައްޗަށް ހުފަ  ހުށަހެޅިނު މަނާނުކުރާ ކަމަށާއި، މައްސަލަ  ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫ

ބަލަމުންދަނިކޮށް މައްސަލަ   ފަރާތުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ   ހުށަހެޅިޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ 

މުވައްޒަ ދެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު،  އެހެން  ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާކަން  ޖިންސީ  ޖިންސީ  ފަކަށް  އެކަންތައްތައް 

ނުބެލެވެންވީފުރައްސާރައިގެ   ފިޔަވަޅު    ގޮތުގައި  ބަލައި  މައްސަލަ  ކޮމިޓީން  ކަމަށާއި،  ނެތް  އެއްވެސް ސަބަބެއް 

މަދު ޙްއި، އަފަރާތްތަކުގެ ވާހަކައަށް އެކަނި ބަލައިގެން ނޫންކަމަށާ  ހުށަހެޅިމައެކަނި މައްސަލަ  ންމީ ހައަޅަން ނި

މުވައްޒަފުގެ ފޯނަށް ފޮނުވުމުން އެ ވީޑިއޯ    ހުށަހެޅިމަންޒަރު ަޝކުވާ    އަމިއްލަ ޖިންސީ ގުނަވަނާ ކުޅޭ  ރަފީުޤ  ނަޖާޙު

ބެހޭ  އާހެކިބަސް ހޯދާފައިވާނެ ކަމަށާއި، ކޮމިޓީ އުފައްދާ ވަޒިފާ  ފުންގެަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދެއްކި މުވައްޒަ

ގެ ލީގަލް  އޮތުން ކަމަށާއި، އެއީ ހަމައެކަނި ކޮމިޓީ  ފައިނުވުމަކީ އިދާރީ ކަމެއް ނުކުރެވިހަޅާށައިބިއުނަލަށް ހުރަޓް

ދަށުން    ޓީވެލިޑި ތިމާގެ  މިކަމަކީ  އަދި  ކަމަށާއި،  ނުދެކޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސިފަކަމަށް  ލިއްބައިދޭ 

މަންފާތަކެއް ޢެއްގެ ގޮތުގައި ނަގައި  މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންތަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ދިފާ 

ކަމެލިބިދި ލާޒިމްވާ  މޯނޫންކަމަށާ  އްނުން  އެއި،  ލިމިޓެޑްގެ    ސްޕޯޓްއަރ ލްޑިވްސް  ދިގު   53ކޮމްޕެނީ   އަހަރުގެ 
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ދެ   އެންމެ  ހަމަ  ކަނޑާލެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ސާބިތުވެގެން  ފުރައްސާރަކުރިކަން  ޖިންސީ  ތާރީޚުގައި 

ން މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަން ގެންގުޅޭ ހަތިޔާރެއްކަމަށް މައްސަލަ  މުވައްޒަފުންކަމަށްވާއިރު، މިހާރު މިކަމަކީ ކުންފުނި

ބުނާބުނު ފަރާތުން  މިއީ    މަކީހުށަހެޅި  ކަމަށާއި،  ވާހަކަތަކެއް  އޮޅުވާލުމަށްދައްކާ  އަހަރު    2014ޙަީޤަޤތް  ވަނަ 

ާޤނޫނަކަށްވާއިރު  ބީޠުތަ ާޤނޫނުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުުޤކޮށްފައިވާ  ކުންފުނީގެ އެއްވެސް  މި  ވަކިކޮށް  ވަޒިފާއިން  ން 

ވަޒީފާ ހުށަހެޅިފައިނުވާކަން  މިހާތަނަށް  އޮންނާނެ  ޓް ބެހޭ  އާމައްސަލައެއް  އެނގެން  ރެކޯޑްތަކުން  ރައިބިއުނަލުގެ 

ކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  ފާއިން ވަކިރާތް ވަޒީފަ ހެޅި  ށަކަމަށާއި، މައްސަލަ ހު

  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ކަމަށް  ފަހުގައިާޤއިމުކުރުމަށް

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒިފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލަ  ،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ .5

)ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި    2014/16ނޫނު ނަންބަރު  ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް ާޤ  ފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ)ވަޒީ  2008/2

ގެ   ާޤނޫނު(  ހުއްޓުވުމުގެ  ގެ    22ގޯނާކުރުން  )ހ(  މައްދާގެ  މޯލްޑިވްސް  ވަނަ    6ވަނަ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ 

އަރއައެ ކޮމްޕެނީ  ކަމަށްވާތީ،  ލިބިގެންވާ    ށްޕޯޓްސް  ދަށުން  ފަރާތަށްއިޚްތިޔާރުގެ  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާ   މައްސަލަ 

 ނަޖާޙު ޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު  މޯލްޑިވްސް އެއަރ  އަލުންދޭންޖެހޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށާއި،

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ    ރަފީުޤ  ރަފީަޤށް ދޭންޖެހޭނެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމަށާއި، އަޙްމަދު ނަޖާޙު

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަޅައި  މައްސަލަ ނިންމައި ދިނުމަށްޑައެއްގޮތަށް ކަމަށް ކަނ

ޅުމުގެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ ހުށަހެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .6

ގޮތުން އެދޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި   ޢީރަފީޤުގެ ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި މައުޟޫ  އަޙްމަދު ނަޖާޙު  ،ފޯމު' ގައި

އަޙްމަދު ނަޖާޙު ރަފީޤް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި އަދާކުރި 'ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ'  

ރިން އެ ނިންމުމުގެ ކު  މަޤާމު އަނުބރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާއިރު، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން މި މައްސަލަ

އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ ގެއްލި، އަލުން އަނުބރާ   މަދު ނަޖާޙު ރަފީޤުޙްއަ،  ޢައްޔަންކޮށްފިނަމައެހެން ފަރާތެއް    މަޤާމަށް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ މުގެ ފުރުޞަތު ނުލިިބދާނެކަމަށް ފެންނާތީއާއި،  ވުއެ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަ
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މުވައްޒަފުންނަށް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތަކަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލެވި، ފްލެޓް ލިޭބ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި  

 ކުރިން އަޙްމަދު  އަޙްމަދު ނަޖާޙު ރަފީޤުގެ ނަން ހިމެނިފައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައި މައުޟޫއީގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ

ނަޖާޙު ރަފީޤު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ނަގައިފިނަމަ، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން އަޙްމަދު ނަޖާޙު ރަފީޤަށް ގުރުއަތުން ލިިބފައިވާ ފްލެޓް 

ހެން ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް ނިންމައި އެހެން ފަރާތަކަށް ދީފިނަމަ، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން އަޙްމަދު ނަޖާޙު ރަފީޤު  އެ

ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި ޙާލަތެއްގައި، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމަށް  

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ މި މައްސަލަ ރައްދުވާ    މަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ނުނެގުމަށްމަޤާ  އެހުރަސްއެޅިދާނެތީ،  

އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  ލިމިޓެޑުގެ އަމުރަކަށް  އެދި    މައްޗަށް  ފަރާތުން    އެދިފައިވާއިރު،ވަގުތީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 /VTR/VA/2020-46200ބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައި 

ގޮތް'  ގު'ވަ(  2020ނޮވެންބަރު    26) ނިންމި  ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލައިގައި  އެދުނު  އަމުރަށް  މި ތީ  ގައި، 

،  އަންގަންދެންމައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް  

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި އަޙްމަދު ނަޖާޙު ރަފީޤު އަދާކުރަމުންއައި 'ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

ނުކުރުމަށާއި،  އޮފިސަރ' ޢައްޔަން  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ  ލިމިޓެޑުގެ   މަޤާމަށް  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް 

ތުން ޝަރުޠު ހަމަވެ ގުރުއަތަކުން ހޮވި އަޙްމަދު ނަޖާޙު ރަފީޤަށް ފްލެޓެއް ގަތުމަށް ލިިބފައިވާ  މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަ

ފުރުޞަތު، ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ސަަބުބގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޙްމަދު ނަޖާޙު ރަފީޤަށް ގެއްލިގެން 

މި މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން    މުމަށާއި،ހިނގައިދާނެފަދަ އެއްވެސް ނިންމުމެއް މި ހިނދަށް ނުނިން

ނިންމާ ނިންމުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅި، އެ ނިންމުމުގެ ޤާނޫނީ ާބރުވެރިކަން ގެއްލިދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  

 އެވެ. ށްފައިވާނެންގައި އަމުރުކޮމައްޗަށް އަމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ  މި މައްސަލަ ރައްދުވާ    ނުކުރުމަށް

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް   މި .7

 ؛ދެ ފަރާތުންވެސް ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން  ،ފުރުަޞތު ދިނުމުން



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
 VTR/2020/202މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަޖާޙު ރަފީޤު އަޙްމަދު
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( ހދ. ނޭކުރެންދޫ/    ސީސަންމާގެ)  ފްޙަސަން ޢާޠިމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި   .7.1

ގައި   2021  ސެޕްޓެންބަރު  28  (A062811)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި

މައްސަލަ    ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައިގައި    2021  ސެޕްޓެންބަރު  28 .7.2

 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެކިންގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ފަރާތްތައް ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  މާލެ/    14455ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ  )  ފީުޤއަޙްމަދު ޝަ  .7.2.1

 ؛(A287909އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

ނިޔާޒުމު .7.2.2 މާބިންހުރާ)  ޙައްމަދު  ކާޑު މާލެ/    ގ.  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި   )

 .(A054718ނަންބަރު: 

.  ހދ/    ސީސަންމާގެ)  ޢާޠިފް  ޙަސަން  ހެކިވެރިޔާ  ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މިވާ  ހުށަހެޅިފައި .8

)ނޭކުރެންދޫ ގައި    2021ސެޕްޓެންބަރު    A062811)  28:  ނަންބަރު   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި( 

 11  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި ދީފައިވާ ހެކިބަހަކީ ދޮގު ހެކިބަހެއްކަން ސާބިތުކުރުމަށް

 މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން  ގައި ސިޓީއެއް  2021އޮކްޓޫބަރު  

ޢާޠިފްހެކިވެރިޔާ   އެދިފައިވީ  އާ  ޙަސަން  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ފަރާތުގެ    ،ނަމަވެސްގުޅޭ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  ގުޅޭ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ހެކިވެރިޔާއާ

ނުފެންނާތީ ކަމެއްކަމަށް  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  މަޢުލޫމާތުތައް   ،ގޮތެއް  އެދިފައިވާ  ހޯދުމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2021ބަރު  އޮކްޓޫ  27ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް މެދުވެރިކޮށް ހޯދައިދެވެންނެތްކަމުގައި   ގައި 

 އަންގާފައިވާނެއެވެ. ފަރާތަށް 

ބަޔާންތަކާ ގުޅިގެން ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށްއަދި  .  8.1 ގެ   2021އޮކްޓޫބަރު    10  މި މައްސަލައިގައި ހެކިވެރިންގެ 

ރައްދުވި ފަރާތުގެ    މައްސަލައެ މުއްދަތުގައި  ދެ ފަރާތަށް ވެސް ފުރުަޞތު ދެވިފައިވީނަމަވެސް،  ގެ ނިޔަލަށް    12:00



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
 VTR/2020/202މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަޖާޙު ރަފީޤު އަޙްމަދު
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ތީ، ގެ ހެކިބަހާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ބަޔާނެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ޙަސަން ޢާޠިފްހެކިވެރިޔާ  

 ަޞތުދެވިފައިނުވާނެއެވެ. ރު ފުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅިގެން އިތުރުކަމެއް ހުށަހެޅުމަށް ކިބަހާ ހެ

 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު   .9

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ގައި  އެކަށީ،  ާޤނޫނު(  ސަބަބަކީ  ަޝކުވާ  އެ  ޙާލަތުގައި  ނުފެންނަ  ސަބަބެއްކަމަށް  ގެންވާ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙައްުޤ  ލިބިދީފައިވާއިރު  28އުފުލުމުގެ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  މާއްދާއިން  އެކަށީގެންވާ  ،  ވަނަ 

ވަޒީފާދޭ   ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ޒިންމާއެއްގެ  ސަބަބެއް  ފަރާތެއްގެ 

ހުށަހަޅާފައިވާ މި    އަޙްމަދު ނަޖާޙް ރަފީުޤ  ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން  27ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި 

 މުގައި ދެކެމެވެ. ޒިންމާއެއްކަ ޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ޑިވްސް އެއަރމޯލްމައްސަލަ ރައްދުވި 

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ   ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއ .10

ޮއެވެގްނޯތ  ެއީއ    ،  ބެލުުމަގިއ ެދ ުއްނުޞެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ ެއކީަށގްެނާވ ަސަބެބއް 

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

 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ޭދ    ، ިމޮގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމކީ ،  ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ   ުކާރަފާރަތުކްނ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދ

ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ އްެނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  

ުމަމަކށް  ުމަވްއޒަފުަކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމށް ޢަދުުލެވިރ ިންނ  ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތއް  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގއި  ބުެލނަްތއް  ބަަލްނޖޭެހ   ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ޯކުޓން ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއ 

 ން ޮއެވެއެވ. އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
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ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަފިއަޞާލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ   .11

 procedural)އިަދ ިއުޖާރއީ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ އަދުުލެވިރަކްނ  

fairness) ) ިމ މްައސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނާނއި  ، ެހެއެވ. ެއޮގުތްނާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވތޯ ބަަލްނެޖ

  ިއ، ަމްއސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ ދްެއިކ ވަާހަކަތކާަށ،  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ ިލެޔިކުޔްނތަަކާށިއ

 ައނަްނިނިވ ަކްނކަން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ  ެހީކްނެގ ެހިކބުަހެގ ަމްއަޗށް  

ިލިމެޓުޑގެ  ޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ  މޯލްޑިވްސް އެއަރ  ، ިއން ެފިށެގްނ  2005  ަޖަނަވީރ  05،  ަފރަާތީކ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 11.1

ަގިއ   ސަރިވްސ  ެސްކޝްަނ/ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނ  ެމޭންޖަމންްޓ  ިޑިވަޝްނ/ެއްސޓްޭޓ  ޮއަޕޭރަޝްނ 

ްގޭރްޑ  'ެއްޑިމިންސްޓޭރިޓވް   ަމާޤުމަގިއ  2އިޮފަސރ  ެގ  ަކްނ     ެއްއަވޒާީފާދއީިމ  '  ަފާރެތްއ  އާަދުކަރުމްނައިއ 

 ިއްނ އެނެގްނ ޮއެވެއެވ. '  ެއްއބްަސުވްނދަެފާރުތެގ ެދމުެދ  ެއްއަބްސެވ ޮސިއުކެރވަިފިއާވ 'ަވޒާީފެގ  

،  ގައި ވަކިކޮށްފައިވާކަމާއި   2020  އޮގަސްޓު  11  ވަޒީފާއިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 11.2

ވަނަ   22 ސަބަބަކީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ

 ވަޒިފާއިން ވަކިކޮށް އެފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްޔަތްކޮށްކަން  ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާ  6)ހ( ގެ  މާއްދާގެ  

 ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. ށް ލިޔުމަ( 2020 އޮގަސްޓު 11) ”TERMINATION SLIP“ދީފައިވާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    ، ލިޔުމުގައި  ވަކިކުރިކަން އެންގި   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ   11.3

ނަޒަރުކުރުމުން ކަންކަމަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި  ސަބަބުގެ  ފަރާތް    ،ވަކިކުރެވުނު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުނު ސަބަބުތައް އެންގުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

“as per Anti-sexual Harrasement act section 22, (a), (6). (Ref:K-

NT/2020/578” 

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
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އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ނޯޓިހެއް    މި ޢިބާރާތުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ކުރެވެއެވެ. ދިނުމަކާނުލައިކަން ވެސް އިސްވެ ދެންނެވުނު ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަ

  :"މައްސަލަ   ،ލިޔުމުގައިސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި "ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށައަޅާ ޚުލާާޞ ބަޔާން"  މައް 11.4

މަސައްކަތްކުރާ   ދަށުން  އޭނާގެ  ކުރުން"    03ސްޕަވައިޒަރު  ފުރައްސާރަ  އަދި  ގޯނާ  ޖިންސީ  މުވައްޒަފަކަށް 

ކަމާއިފަދަ މި ބަޔާންވެގެންވާ  ތަފްީޞ  ،އިން  މައްސަލައިގެ  މައްސަލައަކީ  ލު އަދި  "މި  މުގައި  ޙައްމަދު  ުޝޒާނާ 

ކަރީމް  ،ސަޢީދު ޢަބްދުލް  މި  އަޙްމަދު ރަޒީނާ    ،ަޝމީމާ  ފަރާތުން  ނަޖާޙްގެ  އަޙްމަދު  ސްޕަވައިޒަރ  ގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ އަދި ޖިންސީ ގޯނާ އެކިފަހަރު މަތީން ތަކުރާރުކޮށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 

މުވައްޒަފު  ،މައްސަލައެއްކަމަށާއި ތުންނަޖާޙްއާމެދު  ތެރޭގައި  ހުކޮށްފައިވާ  ގަޑީގައި  މަތުތަކުގެ  "ނުރަސްމީ 

ކުރުމާއި  ،ފޯނުކުރުމާއި ކޯލް  ދިނުމާއި  ،ވީޑިއޯ  ދައުވަތު  ދިއުމަށް  ހައުސްތަކަށް  އެދުން   ، ގެސްޓް  ޖިންސީ 

އެދުމާއި ކިބައިން  މުވައްޒަފުންގެ  އެ  ފުއްދައިދީފި  ،ފުއްދައިދިނުމަށް  އެދުން  ފައިސާ  ޖިންސީ  ބަދަލުގައި  ނަމަ 

އަދި ފޯނުން    ،އުރަމަތީގައި ހިފައި ކޮލަށް ދޮންދީ ފޫކޮޅުގައި ހިފާފައިވާ ކަމާއި  މުވައްޒަފުންގެ  ،ދޭނެކަމަށް ބުނުމާއި

ބުނުމާއި ބޭނުންވާކަމަށް  ޓެސްޓްކޮށްލަން  ބޭނުންވެޔޭ   ،ގުޅައި  ސެޓްކުރަން  ވަރަށް    ،ވަރަށްފައްކާވާނެއޭ  މިއީ 

ހްގެ ޖިންސީ ގު ނަވަނުން  ނަޖާވީޑިއޯކޯލް ކޮށްގެން  ،ފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކައި  ،ހިނގާށޭ ރޫމަކަށްދާން  ،ސަޅިރެއެކޭ

އަދި އެކޯލްގައި އެ މުވައްޒަފުގެ އުރަމަތި   ،އެދުން ފުއްދާތަން ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯކޯލް އެއް ކޮށްފައިވާ ކަމާއި

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އެދިފައިވުން ހިމެނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އްކުމަށްދެ

ފަރާތާގުޅޭ    ތަޙްީޤަޤށް  ފާހަގަކުރެވުނު  އިސްވެ 11.5 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރައްސާމަޢުލޫމާތުދީފައިވާ  ރައިގެ ޖިންސީ 

ބަލާ ބަޔާންތަކަށް  މުވައްޒަފުންގެ  ހުށަހެޅި  މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވާ   ،އިރުަޝކުވާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ބަޔާނުގައި،   ފައިވާގައި ދީ  2020މާރިޗު    20މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ތަޙުީޤަޤށް    އްމަދު ސަޢީދުޙަމު  ސުޒުނާ

ޗެޓްކޮށް ކުލީކޮޓަރި    ،ގައިގައި އަތްލާ  ،ރޭގަނޑު ވައިބަރއިން ގުޅާ ހަދާ ކަމަށާއި  ފަރާތް  ހުށަހެޅިމައްސަލަ  

މައްސަލަ    ،ހެދުން ބަލާފައި ދައްކަން ބުނާ ކަމަށާއި  ،ނުވަތަ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ދާން ދަޢުވަތު ދޭކަމަށާއި



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
 VTR/2020/202މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަޖާޙު ރަފީޤު އަޙްމަދު

                                             

 

28 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

އެ    ،ފަރާތް އަމިއްލައަށް ޖިންސީ އެދުން ފުއްދާ މަންޒަރު ފެންނަ ގޮތަށް ވީޑިއޯ ކޯލް ކުރާ ކަމަށާއި  ހުށަހެޅި

ދެ އާޠިފްއަށް  ސްޕަވައިޒަރ  ގެންގޮސް  ރެކޯޑްކޮށްގެން  ސްކްރީން  ކަމަށާއިމަންޒަރުގެ  ގުޅު  ،އްކި  ން  ޖިންސީ 

ރ. )އެއްހާސް  1000/-އޭގެފަހުން    ،ނުލާ ކަމަށާއިފުރަތަމަ އެދުނީ ލާރިއާ  ހިންގަން ނަޖާޙު އެދުނުކަމަށާއި،  

ރ. 25000/-ރ. )އެއްހާސް ރުފިޔާ( އަކަށްނޫނޭ  1000/-ރުފިޔާ( އަށް ދޭމަތިން އެކަން ކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން  

ބުނި ކޮށްދެވޭނޭކަމަށް  އަށް  ރުފިޔާ(  ހާސް  ރިއޭގެފަހުން    ،ކަމަށާއި  ން)ފަންސަވީސް  ސެޕްަޝން  އެއްދުވަހު 

ކަން   ބުނެ ބަޔާންދީފައިވާއުރަމަތީގައި ހިފާފައި ކޮލަށް ބޮސްދީފައި ދިޔަ ކަމަށް  ޙު އައިސް އޭރިޔާގަ ހުއްޓާ ނަޖާ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 ފޯނަށް  ބަޔާނުގައި،  ގައި ދީފައިވާ 2020 ޖުލައި 20މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ތަޙުީޤަޤށް   އަޙްމަދު ރަޒީނާ 11.6

  ފޯނުކޮށް  ރޭގަނޑުވެސް  ކަމަށާއި،  ބުނެފައިވާ  ހިނގާށޭ   ބައްދަލުކުރަން  ގޮސް  ރޫމަށް   ންމަތި  އެކިފަހަރު  ގުޅައި

އުނދަގޫ ހުށަހެ  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  ވާހަކަދައްކާފައިވާ  ޓްކޮށްރފްލާ ފަރާތުގެ  ވާހަކަ    ޅި  އަށް   ަޝމީމާބޮޑު 

 ، އަށްވެސް އެފަދަ އުނދަގޫތައް ނަޖާހްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ޝަމީމާ ހިއްސާކުރުމުން  

 ރަޒީނާ އަޙްމަދުމީހަކާ އިންނަ ވާހަކަ ބުނުމުން މިހާރު އުނދަގޫ ނުކުރާކަމަށް ބުނުމުން ހަމަ އެފަދައިން    ޝަމީމާ 

އްމުލަކުން ތަންކޮޅެއް  ވައެހެން ބުނުމުން ފު  ،ކަމަށާއިންވާހަކަ ބުނިސް އޮފީހުގެ އެހެން މުވައްޒަފަކާ އިންނަން އުޅޭވެ

ގެ ކޯލްތައް ރެކޯޑް ނުކުރެވި ހުއްޓާ އެއްދުވަހަކު  ޙުނަޖާ  ،ދީބަލާށޭ ބުނިކަމަށާއިއަންހެން ކުއްޖެއް ހޯދަފޫކޮޅު ބޮޑުކޮށް  

އޭގެ ކޮޕީއެއް    ،ގުޅުމުން އެކޯލް ރެކޯޑްވެފައި އިންނާނެ ކަމަށާއި  ގުޅައިގެން ހުރި ވަގުތެއްގައި ނަޖާޙު  ޢަލީ ާޤސިމް

ބަރަހަނާ   ،ކައިރީގައި ބުނެފައިވާނޭ ކަމަށާއި ޠިފްޢާ ގެ އުނދަގޫތަކުގެ ވާހަކަ  ޙުނަޖާ ، އަތުގައިވާނެ ކަމަށާއި ފްޠިޢާ

ފޯނުން ގުޅައިގެން ވާހަކަދައްކަނީ ކަމަށާއި، ހަމައެކަނި    ،ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ގައިގައި އަތްލާ ހަދާފައިނުވާ ކަމަށާއި

 ، ނުވަތަ ތަނަކަށްދާން ހިނގާށޭ ފަދަ ބަސްތައް ބުނާ ކަމަށާއި ،ވަރަށް ރީތިވާނޭމިރޭ  ށް ދާން،  ހިނގާބަލާށޭ ކޮޓަރިއަ

ނަމަވެސް އެ މާނަ ދޭހަވާ ގޮތަށް ރޫމަށް ގޮސް    ، ޖިންސީ އެދުން ފުއްދައިދިނުމަށް ނުބުނާ ކަމަށާއި   ކޮށްޑައިރެކްޓް

 ހިނގާށޭ ކޮށްލަން މިރޭ ވަރަށް ފައްކާވާނޭ ފަދަ ބަސްތައް ބުނާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
 VTR/2020/202މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަޖާޙު ރަފީޤު އަޙްމަދު
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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 ބަޔާނުގައި، ގައި ދީފައިވާ    2020ޖުލައި    20މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ތަޙުީޤަޤށް    ކަރީމް  ޢަބްދުލް  ޝަމީމާ 11.7

ކޮންމެހެން ތިމަންނަމެން    ބުނާ ކަމަށާއި،  ދައްކާލަން  ވާހަކަ  ހިނގާބަލާށޭ  ގުޅައި  ފޯނުން   ގިނައިން  ވަރަށްނަޖާޙު  

 ، ޅޭނެ ނޫންހެއްޔޭއެހެންބުނުމުން މީހުން އު   ،މަށާއިކިޔާފައި އަންނާނެކަމެއް ނެތްކަމަށް ބުނިންކަ  އަކަށޭފީގެއަށް ކޮ

ނޫންހެއްޔޭ  އެހެންވެ ނުދާނެ  ބުނެފައިވާކަމަށާއި  ،ކަމަކު  ނަޖާހު  ނަގަންހެއްޔޭ  ތަނެއް  ދޭތެރެއަކުން    ،ތިމަންނަ 

ވަރަށް ގިނައިން ނަޖާހު ގުޅާފައި އޭ ނެތްހެއްޔޭ ކޮފީއަކަށް އެރޭކަށް އެބައޮތޭ ވަރަށް ވާހަކަ ދައްކާލަން ފަދަ  

 ، ތެދުކޮށްލަން   ަޝމީތިމަންނަ ވަރަށް ބޭނުންވެޔޭ    ، ހުންނަކަމަށާއިއަބަދުވެސް  ނަޖާހުގެ ވާހަކަތައް    ރާގުތަކަށް

 ، ކޮށްލަން ވަރަށް ބޭނުންވެޔޯޓުމަންނަ ތެދުކޮށްލަން ޓެސްތި  ،ނަޖާހު ބުނިކަމަށާއި  ، ނެހެންވަރަށް ހީވެޔޭ ރަނގަޅުވާ

 ނަޖާހު ބުނިކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  މިގޮތަށް،  ވަރަށް ހީވެޔޭ ފައްކާވާނެ

 ނާސުޒުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި،  2020ޖުލައި  20މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ތަޙުީޤަޤށް  ޙަސަން ޢާޠިފް 11.8

ބުނިކަމަށާއި،   ސުޒުނާ ކައިރީ    ޙަސަން ޢާޠިފް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމުގެ ވާހަކަ  އަށް ނަޖާޙުގެ ފަރާތުން ނޭދެވޭ

އަށް ވީޑިއޯ ކޯލްއެއް   ސުޒުނާއިންނަނީ    ދެއްކި ކަމަށާއި، ނަޖާޙު  ސުޒުނާޙުގެ ވީޑިއޯ ވެސް  އަށް ނަޖާ ޢާޠިފް

އަށް ދައްކައިގެން އަމިއްލައަށް  ސުޒުނާޑިއޯ ކޯލްގައި ފެންނަނީ ނަޖާޙުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން  ކޮށްފައި ކަމަށާއި، އެ ވީ

މަންޒަރުކަމަ ދެއްކުމަށްފަހު  ށާއި،  ކުޅޭ  މޭމަތި  މޭމަތި   ސުޒުނާ ނަޖާޙުގެ  ބުނާގެ   ސުޒުނާ ކަމަށާއި،  ދެއްކުމަށް 

ކައިރީ    ސުޒުނާށޭ  ށާއި، މައްސަލަ ޖައްސަން ހިނގާބޭނުމެއް ނޫނޭ ދައްކާކަށް ކިޔާފައި ފޯނު ކަނޑާލަނީ ކަމަ

ނޫންހެއްޔޭ   ބޮޑުމީހާ  އޭނައަކީ  ކަނޑާލާނީއޭ،  ތިމަންނަ  އޭރަށް  ބުނެފައިވާކަމަށް   ސުޒުނާ ބުނުމުން، 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގައި    2020ޖުލައި    21މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ތަޙުީޤަޤށް    އަޙްމަދު ނަޖާޙް ރަފީުޤ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 11.9

ރޫމަށް ދާން    ،ގެސްޓްހައުސްއަށް ދާންރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް މީހެއް ކައިރީގައި   ،ބަޔާނުގައި  ދީފައިވާ

 ، ތިމަންނަމެން މަޖަލަށް ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ވާހަކަތައް ހިމެނޭކަމަށާއި  ،ބުނެފައިނުވާނެކަމަށާއި

ބަދަލުގައި  ކޮޓަރިއަށް   ވާހަކައިގެ  ބުނިދާ  ދާން  ދެކެވުނު  ކައިރީގައި    ރަޒީނާ  ،ކަމަށާއިންގެސްޓުހައުސްއަކަށް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
 VTR/2020/202މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަޖާޙު ރަފީޤު އަޙްމަދު

                                             

 

28 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ގެ  ސުޒުނާވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު    2019  ،ފުވައްމުލަކު ކުއްޖަކު ދީބަލާށޭ ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި ވާހަކައިގައި  

ފާޑެއްގެ    ،ނާޅާކަމަށާއިނަ ހުރީ ބުރުގާވެސް  އޭކޯލް ނެގިއިރު    ،ކަމަށާއިންފޯނު ނެގިފަރާތުން ވީޑިއޯކޯލެއް އައުމުން  

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    އޮތީ އޮށޯވެގެންކަމަށް  ނަޖާޙުއެގަޑީ    ،ތުވާލި ގަނޑެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް އަނދެގެންކަމަށާއި

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

(  މާލެ / 14455ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ )އަޙްމަދު ޝަފީުޤ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި  11.10

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2021  ސެޕްޓެންބަރު  28  (A287909)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ހެކިބަސް   އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޖިންސީ    ،އަދާކުރަމުންޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ނަޖާޙުގެ 

ޢަމަލެއް   ކަހަލަ  އެއްވެސް  ފެނިފައިނުވާކަމަށާއި،  ފުރައްސާރައިގެ  މާހައުލުން  އިޝާރާތުން އަކީ   ސުޒުނާއޮފީސް 

ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް ގައިގަ    އުޅޭ ކަމަށާއި،ވަރަށް ގައިގޯޅިކޮށް  ،  ކުއްޖެއް ކަމަށާއި  މަނުކޮށް ހުންނަ މަންވާހަކަދައްކާ  

ނޭދެވޭ  ންސީ ކަންތައްތަކާ ެބހޭގޮތުން  ވާހަކަ ދައްކާއިރު ޖި  ސުޒުނާކުންފުނީގެ އެހެން މީހުންނާ  ކަމަށާއި،  އަތްލާ ހަދާނެ

ވަރަކަށް އެއްވެސް  ނުވާކަމަށާއި،    ވާހަކަތައް  ފާހަގަކުރެވިފައި  ތަންކޮޅެއް ދައްކާކަން  ދައްކާއިރު  ވާހަކަ  ނަމަވެސް 

ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،  ގައިގޯޅި އިރެއްގަ  ވާކަން  ޢާޠިފްއެއްވެސް  އަޑު  ޙަސަން  ުބނި  ލަނޑެއްދޭނަމޭ   ނަޖާޙުއަށް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ނާހަންކަމަށް

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ގ. މާބިންހުރާ / މާލެ(  )މުޙައްމަދު ނިޔާޒު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި   11.11

  ބޭއްވުނު   ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2021  ސެޕްޓެންބަރު  A054718)  28އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އާ ހަމައަށް ވަޒީފާ   2021އި ޖޫން  ކުންފުނީގަމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ    އަދާކުރަމުން،ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި

ގެ  ހަމައަށް އަޙްމަދު ނަޖާޙުހެކިވެރިޔާއާ    ކަމަށާއި،ވަރަށް ސީނިއަރ ވަޒީފާތަކެއް އަދާކުރިން އަދާކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  

ޖިންސީ  ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ނަޖާޙުގެ   ކަމަށާއި،  ނުވާއެއްވެސް މައްސަލައެއް އައިސްފައިންސީ ފުރައްސާރައިގެ  ޖި

ކަމަށާއި،  ކޮމިޓީއަކުން ނޫންއެ މައްސަލަ ަބލާފަވަނީ    ނަމަވެސް  މަށާއި،ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނު ކަ

އެޅި   ފިޔަވަޅު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގަމައްސަލަ  ކުރިން  ފޯމެއް   އިފޯމަކީ  އެނގިފައި އޮންނަ  ކަން 

ކޮމިޓީއަށް އަޙްމަދު ނަޖާޙްގެ މައްސަލަ ގެނެވުނީ އަޙަމްދު ނަޖާޙްގެ މައްސަލަ ހެރޭސްމަންޓް ޑިސިޕްލިނަރީ    ނުވާކަމަށާއި،



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
 VTR/2020/202މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަޖާޙު ރަފީޤު އަޙްމަދު

                                             

 

28 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

އި ކަމަށާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ގެނެސް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން  ކޮމިޓީން ެބލުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކަ

ވަކިކުރެވުނީކަމަށާއި ވަޒީފާއިން  ނަޖާޙު  އަޙްމަދު  ކޮމިޓީއަށް  ،  ފާސްކޮށްގެން  ޑިސިޕްލިނަރީ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން 

މަންޓް ކޮމިޓީން އޮތީ  ސްހެރޭއެންޓި    ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް އައުމުގެ ކުރިންގެނެވުނީ މި މައްސަލަ އެކަނިކަމަށާއި،  

ނިންމާފައިވަނީ ނަޖާޙު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން އެންޓި ހެރޭސްމަންޓް ކޮމިޓީން  ކަމަށާއި،  ގޮތެއް ނިންމާފައިނަޖާޙުއާމެދު  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކަމަށް

( )ދިވެހި  ސީސަންމާގެ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ)ޙަސަން ޢާޠިފް  ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި    ރައްދުވިމައްސަލަ   11.12

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ   ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2021  ސެޕްޓެންބަރު  A062811)  28ރައްޔިތެއްކަން 

އަށް   ސުޒުނާ މުޙައްމަދު ސަޢީދުއަޙްމަދު ނަޖާޙު  ،  އަދާކުރަމުން ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި

އެ   ދެއްކީމަ ކަމަށާއި،ގެ ފޯނުން   ސުޒުނާއެ ވީޑިއޯ ހެކިވެރިޔާއަށް    ސުޒުނާވީޑިއޯ ކޯލެއް ކޮށްފައިއޮތްކަން އެނގުނީ  

 މަންޒަރު  ޖިންސީ ގުނަވަންނެރެ އަމިއްލައަށް ކުޅޭ  އިވީޑިއޯއިން ނަޖާޙު އެނދެއްމަތީ އޮށޯވެ އޮވެގެން ސޯޓު ތިރިކޮށްލާފަ

މޭމަތި  އަށް އަންގަނީ އޭނަގެ   ޒުނާސު  ،ފައިގެ މޭމަތި ދައްކާނަޖާޙު  އިޓީޝާޓު ހިއްލާފަ  އެއަށްފަހު  ފެންނަކަމަށާއި،

  ސުޒުނާއޮފީހުގައި އެ މައްސަލަ ޖައްސަން  އި،  ކަމަށާ  ފޯނު ކަނޑާލަނީ  އިނުދައްކާނަމޭކިޔާފަ  ސުޒުނާ  ން ކަމަށާއި،ދައްކަ

ޚު މާޮބޑަށް ކަމަށާއި، ތާރީ  ދޭތެރެ ހިސާެބއްގައި  2019،  2018އެކަން ހިނގާފައިވަނީ  ކައިރީ ބުނިން ކަމަށާއި،  

  ނަޖާޙު ކަމަށްއަޙްމަދު  ހަނދާނެއް ނެތް ކަމަށާއި، އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތްގޮތުގައި އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހަކީ  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 

ަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ ަވިކކޮށަްފިއަވނީ  ިއށެަހޅަިފިއ ިމާވ ަމްއސަަލުހ .12

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

 ، ަޤިޟއްޔާގައި

ހިމެނޭ މުވައްޒަފަކު، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި   ރޭގައި... ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު، އެޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެ]

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި އެމާއްދާގައި    23ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

 [ އެނގޭކަމާއި، ... ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަން



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
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ވަނަ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ާޤަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނޮއްނަކާމިއ،    މިފަަދިއްނ

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

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

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

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

ޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން އިތުރަށް ބެހެއް

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަމްއސަަލެއްއަގިއުމ .13 ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ    ، ަވްއޒަަފުކ  ަވޒާީފިއްނ  ދުުލެވިރ ަޢުމަވްއޒުަފ 

ެއކީަށ ުނވަަތ  ުއްނިންނުމަމުކްނޯތ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއުޞގްެނާވ  ެއީއ    ، ެރްއ 

ިއުޖާރ  (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ަޢަމުއޟީޫޢ    (procedural fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ަޢ  ީޢއިަދ 

 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ަމުއޟީޫޢ   ިމޮގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ޭދ    ، ދުުލެވިރަކަމީކަޢަޤިޟްއާޔިއްނ  ަވޒާީފ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ 

ދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމގެ  ަޢފަަދ   ުކާރާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދިޚަފާރަތުކްނ  

ުރަތްއ ުފރިހަަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  ުޞާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނިޚ ިއުތުރްނ އެ  

ަވިކުކުރަމށް    ، ިއުމުކުރަމީކާޤދުުލެވިރަކްނ  ަޢ  ީޢިއުޖާރ  ، ެއނޭގަކާމިއ ަވޒާީފިއްނ  ިންނަޢ ުމަވްއޒަަފުކ  ުމަމަކްށ  ދުުލެވިރ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނަޢާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރ

ެއ  ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  ެދްނެނުވނު  ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  އެެހން   ަހިއޯކުޓްނ  ިމާބވުަތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން 

 ްނ ޮއެވެއވެ. ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގ

ހައިކޯޓުގެ    (substantive fairness)  މާދުލުވެރިކަޢަ  މައުޫޟޢީ   އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ .14 ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/88/2014ނަންބަރު 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
 VTR/2020/202މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަޖާޙު ރަފީޤު އަޙްމަދު
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ވަޒީފާ  ] ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ބެހެއްޓުމުން  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  މުވައްޒަފަކު  ގެއްލުންތަކެއް   ...  ތަނަށް  އަދާކުރާ 

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

އެނިންމުމަށް   ވަޒީފާދޭ ނިންމުމުގައި،  ހަމައެއްކަމަށް  ވާސިލުވުމަށް  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ތަޠްބީޤުކުރި  ފަރާތުން 

ފެންނަ ފެނުމެއްގެ މައްޗަށް އެކަނި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރެވޭނެކަމަށް،   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   ގެންވާ ހަމަތަކަށްވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީ 

އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުނު ހަމައަކީވެސް   ފުރިހަމަވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި

 މުން އެނގޭކަމާއި، ... ހަމައަކަށް ވެގެންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލު އެކަށީގެންވާ

  ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި

ވަޒީފާއިން    މައްސަލަ .15 މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ  ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  

 ، ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ

 ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި  2020  މާރިޗު  20  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 15.1

 ، ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި ާޤއިމުކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއިސް ޕޯޓްއަރއެ  މޯލްޑިވްސް ގޮތަށް ރައްދުވާ 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލައަކާ    އަނިޔާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ

ކޮމިޓީން   އެ  އިތުގުޅިގެން  މުވައްޒަފުގެ  ހުށަހެޅި  ަޝކުވާ  އެ  ތަޙްީޤުޤކޮށް  އެހެންދެ  މައްސަލަ  ރުން 

 2014/16ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،މުވައްޒަފަކަށްވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޓީއަށް ަޤބޫލުކުރެވޭތީ

ނަންބަރުގެ    6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    22)ޖިންސީ ފުރައްސާރަކރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ  

 ރެވެއެވެ. ދަށުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކު 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
 VTR/2020/202މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަޖާޙު ރަފީޤު އަޙްމަދު

                                             

 

28 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

އެއަރ 15.2 މޯލްޑިވްސް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ނަންބަރު  މައްސަލަ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޮމްޕެނީ  -ERޕޯޓްސް 

DC/2020/30    ީޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށައަޅާ މައްސަލައިގެ ޚުލާާޞ ބަޔާން' ގައި އެ މައްސަލަ ބަލާފައިވަނ'

އެންޓި ހެރަސްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި   ،އެންޓި ހެރެސްމަންޓް ކޮމިޓީއިން ކަމާއި

   ރަފީޤު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަހްމަދު ނަޖާޙު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައު  22ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 އޯގަސްޓު   05ޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ޖިންސީފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީން  މޯލްޑިވްސް އެއަރ 15.3

 ،އިށާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ތަޙްީޤްޤކޮށް ނިންމާފައިވާކަމަ  2020

 ، އި ށާހެޅުނު ކަމަށައޭގެފަހުން އެ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާަޞ ބަޔާނެއް ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ހު

އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވުނީ އެ މައްސަލައަކީ ކުންފުނީގައި ާޤނޫނުގެ ދަށުން އަލަށް ބެލުނު މައްސަލައަކަށްވުމުން  

ނަމަވެސް އެ މައްސަލައަކީ ސެކްުޝއަލް    ،ށާއިމަކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ރަނގަޅަށް އޮޅުން ނުފިލުމުގެ ސަބަބުން ކަ

އަދި ކޮމިޓީންވަނީ މައްސަލަ    ،ން ތަޙްީޤުޤކޮށް ބެލެވެނު މައްސަލައެއް ކަމަށާއިގެހުށަހެޅި ހެރެސްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް  

  ،ރައްދުވި މުވައްޒަފާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުވެސް ނިންމާފައި ކަމަށާއި

ގޮތުގައި 15.4 ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރައިބިއުނަލުގެ  ޓްވަޒީފާއާބެހޭ    ،ނަމަވެސް  

145/VTR/2020   ްވަނަ ނުކުތާގައި  15ރިޕޯޓްގެ    އްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާާޞމަ   ،ސަލައިގައިވަނަ މައ ، 

ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ    ،ގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  2019ފެބުރުވަރީ    27ރާތުން  ފަ   މައްސަލަ ރައްދުވި 

ރާތުން ފަ ދުވާ  ރައް  ނަމަވެސް މައްސަލަށް ބަޔާންކުރިމައެކުލަވާލާފައިވާ ކަމިޓީއެއް  ދަށުން ަޝކުވާ ކޮ  ގެާޤނޫނު

 ،މިޓީއެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއިމިޓިއަކީ އެ ާޤނޫނާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮއެކުލަވާލާފައިވާ ކޮ

ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޢަމަލުކުރަންވީ   ޖިންސީ  ބެލުމުގައި  މައްސަލަ  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ 

ާޤނޫނުގައްޔާއި އެ  އެކުލަވާލާ  ، އުޞޫލުތައް  ބާރުލިބިގެން  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ގަވާއިދުގައިފައެ  ސާފުކޮށް   އިވާ 

ަޤިޟއްޔާގައިވާ މުވައްޒަފަކު ވަޒިފާއިން    HC-A/208/2010  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން

 ވެ. އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެ  ،ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރކަމާއި



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
 VTR/2020/202މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަޖާޙު ރަފީޤު އަޙްމަދު

                                             

 

28 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ގެ ވަނަ މާއްދާ   2ާޤނޫނު( ގެ  މުގެ  ހުއްޓުވު  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ)  2014/16  ނަންބަރު  ާޤނޫނު 15.5

  ،ގައި)ށ( 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މީހަކާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން ކަމުގައި  "

މަލު ހިންގާ މީހާ ދައްކާ ވާހަކައަކުން، ނުވަތަ ބުނާ ބަސްތަކަކުން، ނުވަތަ ލިޔާ ލިޔުމަކުން، ނުވަތަ ދައްކާ  ޢަބެލޭނީ، އެ  

ރާތަކުން ނުވަތަ ކުރާ ހަރަކާތަކުން ނުވަތަ  ޝާކުން ނުވަތަ އިއްވާ އަޑަކުން، ނުވަތަ ކުރާ އިކުރެހުމަކުން ނުވަތަ ތަސްވީރަ 

މަލު އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ މީހާއަށް ޖިންސީ ނިޔަތެއް  ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން އެ  ޢަބަލާ ބެލުމަކުން ކުރާ އެނޫންވެސް  

 " އެނގިގެން ދިއުމަށެވެ. ސިފަކުރެވިގެން ނުވަތަ ވިސްނިގެން ނުވަތަ ދޭހަވެގެން ނުވަތަ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި، 2އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

ގޯނާކުރުމުގެ   ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ޖިންސީ  ދެކޮޅަށް  ބޭނުމަށްޓަކައި  ޢަ"މީހަކާ  މާއްދާގެ  މި  ކަމަށް  ހިންގައިފި  މަލެއް 

އެ   ކަމުގައިވާނީ،  މިންގަނޑު  ބަލާނެ  ހާލަތްތަކަށް  ޢަކަނޑައެޅުމުގައި  އެންމެހައި  ވަށައިގެންވާ  ހިންގުމުގައި  މަލު 

އެ   ސަބަބުން،  އަމަލުގެ  އެ  ސިފަކުރެވިގެ ޢަރިއާޔަތްކުރުމާއެކު،  ނިޔަތެއް  ޖިންސީ  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  ނުވަތަ  މަލު  ން 

ގައި އުޅޭ ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި މީހަކަށް  ޢުވިސްނިގެން ނުވަތަ ދޭހަވެގެން ނުވަތަ އެނގިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް މުޖުތަމަ

 " ބޫލުކުރެވޭ މިންގަނޑެވެ. ޤަ

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

 ، ވަނަ މާއްދާގައި 17ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނުގެ   ޖިންސީ 15.6

 30ކުާވތައް ބަލައި ތަހްީގުގކޮށް ފިޔަަވޅު އެޅުމަށްޓަކައި،   ޝަޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުމާ ބެހޭޮގތުން ހުށަހެޅޭ  )ހ(

ކޮްނމެ ތަެނއްަގއި އަދި، ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި "ޖިންސީ   )ތިރީސް( މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ ިގނަ މުަވއްޒަފުން ަވޒީފާ އަދާކުރާ

 .ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުން ހުއްޓުުވމުެގ ކޮމިޓީ" ެގ ަނމުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަްނާވެނއެެވ

އަދަ) މަދު  މިްނަވރަށްވުރެ  އުފެއްދޭ  ކޮމިޓީއެއް  ީވނަމަެވސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  އެފަދައިން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ދެއްެގ  ށ( 

ުނަވތަ އެ ތަަނކީ  ުނަވތަ މައި ކުންފުނީަގއި  މުަވއްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަުނަގއި، އެ ތަެނއްެގ މައި އިދާރާަގއި 

 .ޑިޕާޓްމަންޓެއްަނމަ، ކަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީގައި އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަާވލާފައި އޮތުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެެވ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
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 އޮފީހާއި،   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ުވޒާރާއަކާއި،  ކޮންމެ   ސަރުކާރުެގ  ަނމަެވސް،  އެހެންއޮތް(  ށ)  އަދި(  ހ)  މާއްދާެގ   މި   ނ()

މާއްދާެގ )ހ( ގައި   މި  ކޯޓެއްަގއި  ކޮންމެ  އުފައްދާފައިާވ  ާގޫނނުން  މަޖިލީހާއި،  ރައްޔިތުްނެގ  މުއައްސަސާތަކާއި،  މިނިަވން

 . ލާޒިމުކުރެއެެވބުނާ ކޮމިޓީ އުފެއްދުމަށް މި ާގނޫނު

މުވައްޒަފުން ހަމަުނާވ ކޯޓުތަކުގައި ހިނާގ ޖިްނސީ    30ރ( މި މާއްދާެގ )ނ( ގައި އެހެންއޮތް ނަމަެވސް، ކޯޓުތަކުެގ ތެރެއިން  )

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުމުެގ އަމަލުތައް ބެލުމަށްޓަކައި މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ކޮމިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީށަލް 

 .ނިސްޓްރޭށަންަގއި އުފައްދަންާވނެއެެވއެޑްމި 

ކުާވ  ޝަބ( މި މާއްދާެގ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ެގ ދަށުން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަންތަުނަގއާއި މަރުކަޒުތަކުގައި އެކުލަާވލަންޖެހޭ  )

 .ނިްނމަްނާވނެއެެވ)ހައެއް( މަސްދުަވހުެގ ތެރޭަގއި އެކުލަާވލައި  6ކޮމިޓީ، މި ާގޫނނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ކުާވ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައިުނާވ ތަންތާނަގއި ހިނާގ  ޝަޅ( މި މާއްދާެގ )ހ( ުނަވތަ )ށ( ުނަވތަ )ނ( ަގއިާވ ޮގތުެގމަތިން )

 .' މަލުތަކާބެހޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ، ސީދާ ޓްރައިބިއުނަލަށެެވޢަޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯގނާކުރުމުެގ 

 ،  ކަމާއިންކޮށްފައިވާމި ޢިބާރާތުން ބަޔާ

)ތިނެއް(    3ނީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި، ަޝކުވާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާ  18އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ  

އޮތުމުން، ބަޔާންކޮށްފައި  މައްޗަށްކަމަށް  ލިމިޓެޑްގައި    މެންބަރުންގެ  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް 

ކޮމި ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ާޤނޫނުގައިޖިންސީ  ޢަދަދަށް    ޓީއެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އި،  ރަވެވޭކަމާށް ބުޖެހޭކަމަ  ންއެކުލަވާލަ  ކޮމިޓީ  މެންބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް

ފުރައްސާ ޖިންސީ  ހުށަހަޅާ  މުވައްޒަފުން  ބަލަންޖެހޭނީ ލިމިޓެޑްގެ  މައްސަލަތައް  ގޯނާކުރުމުގެ  ރައާއި 

ން ާޤއިމުކޮށްފައިވާ ޖިންސީ  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި ާޤނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތި

  ،ޓީންކަމުގައި ބުރަވެވޭ ކަމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނަކުރުން

 ޖިންސީ   ރައްދުވި   މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހެޅިށަހު   މައްސަލަ  މިޓީއަކުންކޮ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް

ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަން ބެލިފައިވާ  މައްސަލައެއް  ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  ގޮތުގައި    ހެކިވެރިއެއްގެ 

ހެކިބަސްދެމުންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި   މުޙައްމަދު ނިޔާޒު  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުކުރެވުނު



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
 VTR/2020/202މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަޖާޙު ރަފީޤު އަޙްމަދު
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އެއް ކޮމިޓީއަކުން ބަލައި އެ  ފަރާތަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުނު ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ މައްސަލަ

 ފަރާތް  ހުށަހެޅި މައްސަލަ    ،މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ބަލާއިރުވެސް    ށްބަޔާނަ   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހިންގި ތަޙުީޤަޤށް ދީފައިވާ

ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ރޫމަށް ދާން ބުނެފައިނުވާނެކަމަ  ،ގެސްޓްހައުސްއަށް ދާންއެއްވެސް މީހެއް ކައިރީގައި  

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،   ނޫންގޮތަށް "ފަރާތް  ހައިސިއްޔަތު  ފަރާތް   " ރަސްމީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތަށް 

ކުރުން )ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާ   2014/16ާޤނޫނު ނަންބަރު  ބުނެފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭ ކަމާއި،  

ބެލެވޭނީ ހަމައެކަނި    ކޮށްފައިވާކަމަށްރައްސާގެ ޢަމަލެއްޖިންސީ ފުމުވައްޒަފަކަށް  ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު( ގައި  

 2014/16ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ނާއިގައި ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންވެފައި ނެތުމުންވަޒީފާގެ މާހައުލު

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ   2)ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ  

މައްސަލަ  ޖިންސީ   ސީދާ  ކުރިކަމަށް  އިޢުތިރާފު ތުފަރާ  ހުށަހެޅިޢަމަލުތަކެއް  ކަމަށް ންވެސް  ވެފައިވާ 

ހުށަހެޅި      ،ބުރަވެވޭތީ ނަންބަރު  މައްސަލަ  ާޤނޫނު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން   2008/2ފަރާތް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާފަދަ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން    ،ތީވޭބުރަވެ  ހަމައަކުންކަމަށް

(substantive fairness)  ްވެ. ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކެމެޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށ 

ޢަދުލުވެރިކަން   .16 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (procedural fairness)މައްސަލަ 

 އިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ާޤ

،  ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  16.1

 ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އަންނަނިވި،  ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ

 ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.  HC-A/208/2010ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުީޞލަކާއެކު،  މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު .1

 ؛ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ 
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އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރުަޞތެއްގައި  .2

 ؛ އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛ މަށްފަހުއެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤޤުކުރު .3

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

ފެނި ތަޙްީޤަޤކަށް  ނިންމައިފިނަމަ ،  ކުރެވޭ  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  މުވައްޒަފަކު  ،  އެ  އެ 

 ފައިވުން. ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިޖުރާއަތުތައް  އަދި    16.2 އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް 

އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް    (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ 

 (unfair dismissal)ބެލެވޭނެކަމާއި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުން އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން 

ގޮތުން   އިދާރީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ކަންތައްތަކާ  ތުހުމަތުކުރެވުނު  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .17

ބަޔާންތަކުންނާއިށްތަޙްީޤުޤކޮ މުވައްޒަފުންގެ  ހުށަހެޅުނު  ހު  ،ފައިވާކަން  ކޮމިޓީއަށް  ޚުލާާޞ  ށަޑިސިޕްލިނަރީ  ހެޅުނު 

އޮންނާތީއާއި  ތުހުމަތުކުރެވުނު  ،ބަޔާނުން އެނގެން  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  ކޮބައިކަން ވަރަށް    މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ 

ސާފުކޮ އެކަންށް ރަނަގަޅަށް  އަދި  ޖަވަބުދާރީދީ  ދީކަމަށް  ފުރުަޞތުވެސް  މައްސަލަ    ،ކަމާއިފައިވާވުމުގެ  މި 

މައްސަ މަރުޙަލާއެއްގައި  އެއްވެސް  އެހީތެރިކަން   ހުށަހެޅިލަ  ތަޙްީޤުޤކުރެވެމުންދިޔަ  ވަކީލެއްގެ  ާޤނޫނީ  ފަރާތުން 

މި މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ،ބޭނުންވާތީ އެފަދަ ފުރުަޞތެއް ދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ

ފުރިހަމަވެފައިވާ ކަމަށް    އެކަށިގެންވާ މިންވަރަށް  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  23

  ން )ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރު   2014/16ނަމަވެސް މި މައްސަލައަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ބުރަވެވޭ ކަމާއި

ބަލަންޖެހޭ މައްސައަކަށްވުމުން މި ފައިވާ ކޮމިޓީއަކުން  އެކުލަވާލާދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ    18ގެ  ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު(  

ޖިންސީ ކުރި  އިސްވެފާހަގަ  ބަލަންޖެހޭނީ  ާޤ  މައްސަލަ  ގޯނާކުރުންހުއްޓުވުމުގެ  ނޫނުގައި  ފުރައްސާރަކުރުމާއި 
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ކަމާއި ކޮމިޓީއަކުން  ބެލުމުން    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ވާޤިޢާތުތަކަށް  ވަށައިގެންވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލައިގެ  މައްސަލަ 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މަ،  މައްސަލަ ބަލާފައިވަނީ ާޤނުނުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ކޮމިޓީއަކުން ކަމަށް ނުފެންނާތީފަރާތުގެ  

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި   (procedural fairness)ވަޒީފާއިން 

  މަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަ 

 ، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުވާނަމަ  ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި .18

އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ ނަގައިދެވޭ    ،އެ މުވައްޒަފަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްކަމާއި

ވާންވާނީ ބާވަތަށާއި  ،ބަދަލު  ޢަދުލުވެރިކަން    ،މައްސަލައިގެ  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެ 

އުނަލަށް ފެންނަ މިންވަރެއްގެ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްކަމަށް ޓްރައިބި  ،ޤާއިމުވެފައި އޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ބަދަލަކަށްކަމާއި  ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ  ބިނާކޮށް  އަދަބެއް   ،މައްޗަށް  ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް  މިއީ  އެހެންނަމަވެސް 

ނޫންކަމާއި ބަދަލެއް  ނަގައިދެވޭ  ގޮތުން  ޚިލާފަށް  ،ދިނުމުގެ  ވަޒީފާއިން    ،އެއާ  ބޭނުމަކީ  ނަގައިދިނުމުގެ  ބަދަލު  މި 

ނަންބަރު ވަކިކުރުމު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފޫބައްދައިދިނުންކަން  ގެއްލުން  ލިބުނު  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ގެ 

2013/HC-A/142  ްއެހެންކަމުނ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އޮންނަކަށް  އެނގެން  ހުށަހެޅިފައިމިވާ    ،ަޤިޟއްޔާއިން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ، ތުންގޮލުމުގެ ބަދަލެކެވެ. އެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއް  ،މައްސަލައިގައިވެސް

ކަންކަން   އަންނަނިވި  ބަލާއިރު  ހިސާބުކުރުމަށް  މިންވަރު  ނަގައިދޭނެ  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ފަރާތަށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ާޤއިމުވެފައި، އިޖުރާއީ ޢަ  .19 ާޤއިމުނުވާ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  ދުލުވެރިކަން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަގައިދެވޭ ބަދަލުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަން    ޙާލަތުގައި

 އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  HC-A/142/2013ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 އަދި  ؛މުވައްޒަފުގެ އުމުރުވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު  .1

 އަދި  ؛އަދި އެ މަާޤމުގެ ޒިންމާތައް ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މުވައްޒަފު ހުރި މަާޤމު .2



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
 VTR/2020/202މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަޖާޙު ރަފީޤު އަޙްމަދު

                                             

 

28 ގެ  25 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާ .3

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ މުއްދަތު .4

 އަދި  ؛ ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާާޤބެހޭ ރެކޯޑުވަޒީފާއިން .5

  ާޤއިމުކޮށްފައިވާ   ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން .6

 . މިންވަރު

ޢަދުލުވެރިކަން   .20 އިޖުރާއީ  އޮވެމެ،  ާޤއިމުވެފައި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

އަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  މައްސަލަތަކުގައި  ޢަދަދު،  ބަދަލުގެ  ނަގައިދެވޭ  ނުވާނަމަ  ާޤއިމުކުރެވިފައި  ފުރިހަމައަށް 

އްލުމުގެ ބަދަލުގެ ޢަދަދަށްވުރެ ކުޑަވާންޖެހޭނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ޙާލަތުގައި ނަގައިދޭ ގެ 

)އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން    SC-A/27/2014ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 ވަނަ ނަންބަރުން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   45ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާާޞގެ    ލިމިޓެޑް(

މައްސަލަ   .21 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނުކުތާތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި ާޤނޫނު    (procedural fairness)ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ގެ    2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  ބަދަލު    87)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެއްލުމުގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް  އަށް  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވަޒީފާ  ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއް ގޮތުގައި  

އް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ހަތެ)  7( އަހަރާއި  ފަނަރަ)  15އަދާކޮށްފައިވާ  

މިންވަރަށް އޮތް  ބައިވެރިވުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުތަކުގައި  މެދުވެރިވި  ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަކިކުރުމަށް   

އިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުހިމަނައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުންދިޔަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    އް( މަސްދުވަހަށްވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަކީދޭ)  02މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ނިްޞބަތުން،  

 ވެ. ގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށް ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެ ލު ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
 VTR/2020/202މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަޖާޙު ރަފީޤު އަޙްމަދު
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ރިޢާޔަތްކޮށް .22 ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހައި  އަންނަނިވި    ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވާިޞލުވެވިފައިވަނީ  މައްސަލައިގައި  މި 

 ނިންމުމަށެވެ. 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ   2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީމައްސަލަ   22.1

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމުގައި    23

ވެރިކަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލު  ،މި ސަބަބަށްޓަކައި  ،ބުރަވެވޭތީއާއި

(substantive fairness)  ީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން    ،ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތ

  ދެކެމެވެ. ކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރެއް

 

ޢަދުލުވެރިކަން   22.2 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާ    (procedural fairness)ވަޒީފާއިން 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ   2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ސަބަބަށްޓަކައި ނަގައިދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް ގޮތުގައި

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އިތުރުގަޑީގެ    މައްސަލަ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  87

ނިްޞބަތުން ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  ލިބެމުންދިޔަ  މައްޗަށް  މަހެއްގެ  ނުހިމަނައި  އް( ދޭ)  02  ،ފައިސާ 

ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި    މަސްދުވަހަށްވާ 

 މައްޗަށް އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
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 ނިންމުން:  މައްސަލައިގެ 

ރައްދު  ދެންފަހެ،  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ހުށަހެ  ވި މައްސަލަ  މައްސަލައިގެ    ،ލިޔުންތަކަށާއި  ޅިފަރާތުން 

، ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރުހެކިންގެ ހެކިބަހަށާއި،    ،ވާހަކަތަކަށާއި  އްކިދެ ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  

އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ   2005ޖަނަވަރީ    05  އަޙްމަދު ނަޖާޙު ރަފީުޤ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި

)ތިނެއް(    3  މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،' ގެ  ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިސް އޮފިސަރގައި 'ލިމިޓެޑް

ވަޒީފާއިން   ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް  ކަމަށްބުނެ  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ފުރައްސާރައިގެ  ޖިންސީ  ހުށަހެޅި  މުވައްޒަފަކު 

ނޑައަޅައި،  ކުލަވާލާފައިވަނީ ާޤނޫނާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް ކައެވަކިކޮށްފައިވާތީ، ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ކޮމިޓީ  

 ވަޒީފާ   ހިމެނޭގޮތަށް  ޕްރޮމޯަޝން  ވަޒީފާގެ  އޮތް  ލިބެން  އަދި  ފްލެޓް  ސްޓާފްކޮމިޓީގެ ނިންމުން ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށާއި،  

ރަފީަޤކީ    އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ   ނުބެލުމަށާއި،   ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިންއަޙްމަދު ނަޖާޙު 

  މުސާރައާއި   ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  އިޢާދަކޮށްދިނުމާ  އަނބުރާ   ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން

ރ. )ދެ ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް  -/269,250ޕިއުނިޓިވް ޑެމޭޖެސްގެ ގޮތުގައި  ،  ލިބިދިނުމަށާއި  ޢިނާޔަތްތައް

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ  

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލާގައި، 

ރަފީުޤ   ނަޖާޙު  ކޮމްޕެނީ  އަޙްމަދު  އެއަރޕޯޓްސް  ވަޒީފާއިން  މޯލްޑިވްސް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ލިމިޓެޑުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަކިކުރެވިފައިވަނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ޙު އަޙްމަދު ނަޖާވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި، މި ސަބަބަށްޓަކައި،  

ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް   (substantive fairness)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  ރަފީުޤ  

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް  އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރުމަށް    އަޙްމަދު ނަޖާޙު ރަފީުޤ  ބުރަވެވޭތީ،  

އެހެންނަމަވެސް    ކޮމްޕެނީ ކަނޑައަޅައި،  ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  އަމުރުކުރާނެ  މައްޗަށް  މޯލްޑިވްސް  ލިމިޓެޑުގެ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު    އަޙްމަދު ނަޖާޙު ރަފީޤު ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން    އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް ޕެނީމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމް 
 VTR/2020/202މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަޖާޙު ރަފީޤު އަޙްމަދު
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ގެ    2008/2 ާޤނޫނު(  ދަށުން    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާގެ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަނަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

 ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެން ނެތަތީ،   (procedural fairness)ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

އެއްކަމަށް    (unfair dismissal)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ 'އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް'    އަޙްމަދު ނަޖާޙު ރަފީުޤ

ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާ    (procedural fairness)ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް   87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ސަބަބަށްޓަކައި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ   އަޙްމަދު ނަޖާޙު ރަފީޤު ،  ނަގައިދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް ގޮތުގައި

އް( މަސްދުވަހަށްވާ  ދޭ)  02ނުހިމަނައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ނިްޞބަތުން،  

(  އެކާވީސް)  21އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދު ނޫން(    (2021  ނޮވެންބަރު  21)މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މިއަދު  

  3އެކަން ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދު ނޫން(  ، އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު  އަޙްމަދު ނަޖާޙު ރަފީަޤށްދުވަހުގެތެރޭ  

ރައްދުވި   މައްސަލަ  މި  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދުވަހުގެތެރޭ  ޑިވްސް  މޯލް)ތިނެއް( 

 ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ 

 1443 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
 2021 ނޮވެންބަރު 21

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ                                             

 

                     

 ރިޝްފާ މަރްޔަމް                                                 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު                                          


