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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/216 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020އޮކްޓޫބަރު  20 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021އޮކްޓޫބަރު  20 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 މާލެ ، މ. ސީޑް، ޙަސަން ޙަލީމް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A214228)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0350/2011ޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: )ކުންފުނި ރަ

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

( A214228( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  މާލެ/    މ. ސީޑް)  ޙަލީމްޙަސަން   ،މި މައްސަލައަކީ

 މަޤާމުގައި  އެކައުންޓް އޮފިސަރސީނިއަރ    ގެލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  އިން ފެށިގެން  2014ޖަނަވަރީ    06

އާއި ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި  ޙަލީމްޙަސަން    އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ވަޒީފާ

މުވައްޒަފެއްވެސް   ކޮންމެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ޗުއް  30ކުންފުނީގައި  ކުރިން  ދުވަސް  އެދެންޖެހޭކަން  ޓީ)ތިރީސް(  އަށް 

އެދުމުންވެސް ނުދީ އޮންނަކަމަށާއި، އެގޮތުން     2019އަދި    2018އެނގެންއޮތްނަމަވެސް، އެގޮތުގެ މަތިން ޗުއްޓީއަށް 

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން  ޗުއްޓީއަށް އެދުމުން، ޗުއްޓީ ނަގަން އެދުނު ތާރީޚު ފާއިތުވިއިރުވެސް    ޙަލީމްވަނަ އަހަރު ޙަސަން  

 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙަސަން ޙަލީމް  VTR/2020/216މައްސަލަ 
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ދީފައިނުވާ އޮންނަ  ޖަވާބެއް  ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ  ޗުއްޓީ  އަހަރެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ކަމަށާއި، 

ޗުއްޓީއަށް އެދި ކުންފުންޏަށް އެނގިގެން ޗުއްޓީގެ   ޙަލީމްވަނަ އަހަރު ޙަސަން    2020އިޖުރާޢަތްތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި،  

ގައި ވަޒީފާއިން    2020ސެޕްޓެންބަރު    10އަށް ދިނުމަށްފަހު  ޙަލީމް ން  ދުވަސްތައް ގުނަމުންދަނިކޮށް ނޯޓިސް ލެޓަރއެއް ޙަސަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން   23ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ޙަލީމް ޙަސަން    ވަކިކޮށްފައިވާތީ،

ކުންފުނީގައި   ޙަލީމް ދަށުން ޙަސަން ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ 22ނޯޓިސް ނުދީ ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތަކަށްނުވާތީ، އެ ާޤނޫނުގެ 

އަށް ދޭންޖެހި ކުންފުނިން  ޙަލީމް )ދޭއް( މަސްދުވަސް ޙަސަން    02)ހައެއް( އަހަރުވެފައިވާތީ،    06މަސައްކަތް އަދާކުރާތާ  

ދޭއް(  )  02ސަން ޙަލީމަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޗުއްޓީގައި ހުރި މުސާރައާއި، އިތުރު  ޙަދީފައިނުވާތީ،  

މުސާރައިގެ އިތުރުން މި މައްސަލައަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމަށްޓަކައި ވަކީލެއް ޢައްޔަންކޮށް  މަހުގެ  

ލައިފް  ފަރާތުން    ގެޙަލީމްޙަސަން  އެދި    )ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް  ރ.-/30,000ވަކީލު ފީގެ ގޮތުގައި ޙަރަދުވި  

ޕްރައިވެޓް   ހުށަހެޅުމުން    2020  އޮކްޓޫބަރު  20ރައްދުވާގޮތަށް    ލިމިޓެޑަށްސަޕޯޓް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ގެ ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

   އިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން މައްސަލަ 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  (  މާލެ/    މ. ސީޑް )  ޙަލީމްޙަސަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ވަޒީފާއާބެހޭ   )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް((  A214228ނަންބަރު:  

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް   މައްސަލަ    ،ކުރުމުންރު ޒަނަޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 

ރަޖިސްޓްރޭަޝން    ގެ)ކުންފުނީ  ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  

މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( ގައި  )  (C-0350/2011:  ނަންބަރު

ގެ މަާޤމު ކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  '  ސީނިއަރ އެކައުންޓް އޮފިސަރ'

ތާރީޚަކީ   ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ  މައްސަލަ    2014ޖަނަވަރީ    06ފަރާތް  ވަޒީފާއިން  ކަމަށާއި،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙަސަން ޙަލީމް  VTR/2020/216މައްސަލަ 
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މަހަކު   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  )-/4,500ވަކިކުރެވުނުއިރު  ހާސް ހަތަރުރ. 

ރުފިޔާ(   ފަންސާސްސަތޭކަ  ހަތްހާސް  ހަތް)ރ.  -/7,750ރުފިޔާ( އާއި، ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ    ސަތޭކަފަސް

 ގައި   2020ސެޕްޓެންބަރު    10ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

 ކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ވަކި

އަ ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  ،  ސާސަކީމައްސަލަ  މައްސަލަ 

ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ 

)ތިރީސް( ދުވަސް ކުރިން ޗުއްޓީއަށް އެދެންޖެހޭކަން އެނގެންއޮތްނަމަވެސް، އެގޮތުގެ މަތިން   30މުވައްޒަފެއްވެސް  

ވަނަ އަހަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2019އަދި    2018ސް ނުދީ އޮންނަކަމަށާއި، އެގޮތުން  ޗުއްޓީއަށް އެދުމުންވެ

ޖަވާބެއް  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ފާއިތުވިއިރުވެސް  ތާރީޚު  އެދުނު  ނަގަން  ޗުއްޓީ  އެދުމުން،  ޗުއްޓީއަށް  ފަރާތް 

ހަމަ  ޗުއްޓީ  އަހަރެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އޮންނަ  ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  ޖައްސައިދީފައިވަނީ 

ވަނަ އަހަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޗުއްޓީއަށް އެދި ކުންފުންޏަށް   2020އިޖުރާޢަތްތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި،  

  10އެނގިގެން ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް ގުނަމުންދަނިކޮށް ނޯޓިސް ލެޓަރއެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހު  

 ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   2020ސެޕްޓެންބަރު 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ،މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް ކަމުަގއި ބުނެފަިއވަނީ .2

ާޤނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޯޓިސް ނުދީ ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތަކަށްނުވާތީ، އެ    23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ޙަސަން    22 ދަށުން  ގެ  )ނ(  މާއްދާގެ  އަދާކުރާތާ    ޙަލީމްވަނަ  މަސައްކަތް  )ހައެއް(   06ކުންފުނީގައި 

)ދޭއް( މަސްދުވަސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހި ކުންފުނިން ދީފައިނުވާތީ، މައްސަލަ    02އަހަރުވެފައިވާތީ،  

ގެ ގޮތުގައި ޗުއްޓީގައި ހުރި މުސާރައާއި، އިތުރު ދެމަހުގެ މުސާރައިގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު

އިތުރުން މި މައްސަލައަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާިޟރުވުމަށްޓަކައި ވަކީލެއް ޢައްޔަންކޮށް ވަކީލު 

 ރެވެއެވެ.ފާހަގަކު)ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށްކަން  ރ.-/30,000ފީގެ ގޮތުގައި ޙަރަދުވި 

  ަވޒާީފއާބޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ   ަމްއސަަލ  ގުޮތްނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .3

  ުކުރުމްނ، ުރަޒަނޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ފުޯމ' ަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވ ކްަނކަަމްށ  ުހށަަހ  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް
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ިމ   ޚިލަާފްށަކމާަށއި  ަޙީޤަޤާތއި  ަމއްސަަލ ުހށަަހޅަާފިއަވީނ  ްޓަރއިިބުއނަަލށް  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފާއބޭެހ 

ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރުތްނ ަތްއާޔުރޮކށަްފއާިވ ތުަޙީޤުޤ ިރޯޕޓު  ުހށެަހޅަިފިއާވ ަމްއސަަލައްށ ަޖވާބިުދުނުމެގ ޮގުތން  

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކރެެވެއެވ. ަޖާވުބ ޯފާމެއުކ ިހަމނަާފިއާވެނކަަމްށ  

ކަންކަން    ،ބުނެފައިވަނީ  އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4 އެދިފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުކަމަށް  އިޖުރާއަތްތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ބާތިލްކުރުމަށާއި، 

ފުރުސަތު   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޖަވާބުދާރީވުމަށް

ދިނުމަށްފަހުކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް އުޖޫރައެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް  

ނެތްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކީލެއް ޢައްޔަންކުރުމަށް ހޭދަވި ޙަރަދަކީ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޒިންމާ  

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މަށް ނަގަންޖެހޭ ފީއެއް ނޫންކަ 

ވި ފަރާތަށް  ރައްދު   މައްސަލަ   ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  މި .5

އޮތްނަމަވެސް، ަޝފަހީ ހެކިން ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެކަނިކަމާއި، ފުރުަޞތު  

 އެގޮތުން އަންނަނިވި ފަރާތްތައް ަޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާިޟރުކުރެވި ހެކިބަސް ނެގިފައިވާނެއެވެ. 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: (  ގދ. ފިޔޯރީ/    ގުލްފާމްގެ)  މައުމޫންهللا ޢަބްދު .5.1

A032605)  

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: (  ޅ. ހިންނަވަރު/    ނިާޝން)  މަރްޔަމް ވަސީމާ .5.2

A090042). 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ރު  ނަންބަ  ާޤނޫނު  އޮވެގެންކަމަށް  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު .6

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

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

މުވައް އޮވެގެން  ޒިންމާއެއްގެ  ސަބަބެއް  ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  ޒަފަކު 

ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި    ޙަސަން ޙަލީމް  ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން  27ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް
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ންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެ

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ    ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .7

ެއކީަށެގ  ުނަވތަ  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއިންނުމަމުކްނތޯ  ުއްނުސެރއް  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގންތޯ  ެއީއ    ، ްނާވ ަސބެަބްއ 

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

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

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ޭދ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، މޮިގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ

ފަދަ ޢަދުުލެވިރ ަސަބބަަކްށުވުމެގ   ުކާރަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދ

ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  

ުމަމަކށް  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނ  ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތއް  ބަަލްނޖެހޭ   ،ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ކުޯޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއ

 ން ޮއެވެއެވ. އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގ

ްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަމިމ    މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުން، .8

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ، ަފިއޞާަލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓކިައ

 procedural)އިަދ ިއުޖާރއީ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  މެދުވެރިވެގެން  

fairness)  ންނާއި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުބަަލްނޖެެހެއެވ. ެއޮގުތްނ، މި ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ    ުރަމށްފުަހޯތާޤިއުމުކ

ރައްދުވި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ހެކިބަހަށާއި،  ،  ފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި ހެކިންގެ  ބެލި  މައްސަލަ 

 ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ ައްނަނިނވި ަކނަްކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް 

( ސިޓީއަށް 2020އޮގަސްޓު    17)  LS/HRD-38/2020ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު   .8.1

 ބެލުމުން، 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙަސަން ޙަލީމް  VTR/2020/216މައްސަލަ 
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Dear Hassan, 

Reference is made to the Employment Agreement number LS-HR/EA/2020/12 
entered between you and this company on February 1, 2020.  

You have been on unauthorized leave starting July 25, 2020 and have failed to 
attend your work duties for a total of 24 (twenty-four) days as of date, without 
any justifiable reason. This is a clear violation of Clause 10.1 and Clause 14.2.4 
of the Employment Agreement. Therefore, your employment at this Company is 
subject to immediate termination as per clause 14.2 of the Employment Agreement.  

While you have applied for your leave, we have tried to communicate with you 
the difficulties we are facing in terms of manpower and the workload. Since these 
days due the pandemic announced by HPA, travel restrictions have been imposed 
thorough out unless for certain categories of people prevalent to authorizations 
from HPA, no one could go out of Male’. For this reasons we have requested 
you to go for option of 15 (fifteen) days leave to which you refused to accept 
nor have come to discuss further. As such without approval you have decided to 
go on leave despite it not being approved. 

Hence, we hereby give you a period of 03 (three) working days to send in your 
written justification in response to above violations before the Company taken any 
action regarding your employment. Please note that the period to respond will 
expire after 03 (three) working days and your failure to submit a written response 
within the period will be treated as waiver to respond. 

Sincerely, 

Abdulla Maumoon 

General Manager- HR 

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްގެ   2019ޑިސެންބަރު    14މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .8.2

  2019ނޮވެންބަރު    07ސްކްރީންޮޝޓަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް  

މުގެ ޗުއްޓީއަށް އެދެން ބޭނުންވާނަމަ  ގައި އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވާނެކަމާއި، ނަމަވެސް އިތުރަށް ސަލާ 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙަސަން ޙަލީމް  VTR/2020/216މައްސަލަ 
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ކެންސަލްކުރަންޖެހޭ ސަބަބަށްޓަކައި    ”entry“ގައި އެދިފައިވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ    2019ނޮވެންބަރު    07

ޢަމަލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،   ޗުއްޓީއަށް    2019ޑިސެންބަރު    02އެފަދައިން  އަހަރީ  އަލުން  ގައި 

މު މިވީހާ  ނަމަވެސް  ފަރާތުން  އެދިފައިވާނެކަމަށާއި  ކުންފުނީގެ  މެދުވެރިކޮށް  ތެރޭގައި ސިސްޓަމް  އްދަތުގެ 

 15މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،ކޮށްފައިނުވާތީ  ”approve“މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ  

ކުރިން ސިސްޓަމް    2019ޑިސެންބަރު   ތާރީޚުގެ  އެ  ހަމަޖެހިފައިވާތީ،  ދިއުމަށް  ޗުއްޓީއަށް  އަހަރީ  ގައި 

 ކުރުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.   ”approve“ރިކޮށް އެ ފަރާތުގެ ޗުއްޓީ މެދުވެ 

މައްސަލަ  ގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅި    2020އޮކްޓޫބަރު    20މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .8.3

ޕޯޓަލް  ”Ras HRMS“ރައްދުވި ފަރާތުގެ   ކިޔާ  ބެލުމުން މައްސަލަ  ނަމަކަށް  ގެ ސްކްރީންޮޝޓްތަކަށް 

ގެ   2020އޮގަސްޓު    31އިން ފެށިގެން    2020ޖުލައި    25މެދުވެރިކޮށް    ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ޕޯޓަލް

ބުނެ އަހަރީ   ލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް އެދެން ބޭނުންވާކަމަށްސަ   އަލުން  ނިޔަލަށް އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދުމަށްފަހު

އަލު ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި،  އަނބުރާ  އެދުން  އެދިފައިވާ  ޕޯޓަލް    ”Ras HRMS“ން  ޗުއްޓީއަށް 

އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް  ގެ ނިޔަލަށް    2020އޮގަސްޓު    31އިން ފެށިގެން    2020ޖުލައި    25މެދުވެރިކޮށް  

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސްކްރީންޮޝޓްތަކުން  އެ  އެހެންނަމަވެސް  އޮވެއެވެ.  އެނގެން  އެދިފައިވާކަން 

 ކުރަމެވެ. ޗުއްޓީއަށް އެދުނު ތާރީޚުތައް އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަ 

( އިންވޮއިސްއަށް  2020އޮގަސްޓު    18)  TLS-2020/08/113ޓޯޓަލް ލީގަލް ސޮލިއުަޝންސްގެ ނަންބަރު   .8.4

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ޚިލާފާ ގުޅިގެން  ބެލުމުން 

ށަހެޅި ފަރާތުން ޓޯޓަލް ލީގަލް ސޮލިއުަޝންސް ލޯ  މައްސަލަ ހުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ތަމްސީލުކުރުމަށް 

 )ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ( ޙަރަދުކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮވެއެވެ.  ރ. -/30,000ފާމަށް 

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް   2020އޮގަސްޓު    31މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .8.5

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޙައްުޤވާ ޗުއްޓީއަކަށް   30ބެލުމުން  

ފަރާތް ޗުއްޓީއަށް އެދުމުން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ވަނަ އަހަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2019އަދި    2018ވެފައި،  

އެ މުއްދަތުގައި ޗުއްޓީ ނެގިކަމުގައިވީނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ށާއި،  އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާކަމަ
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ވަނަ އަހަރުގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2020ފަރާތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާކަމަށާއި،  

އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ގެއްލުމެއް    ފަރާތުން

 ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.   ލިބިދާނެކަމުގެ އުންމީދުގަ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ގައި ލައިފް ސަޕޯޓް    2020އޮގަސްޓު    09ޓޯޓަލް ލީގަލް ސޮލިއުަޝންގެ ފަރާތުން   .8.6

ގައި މައްސަލަ    2020އޮގަސްޓު    31ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް ނަޒަރުކުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާތީ، ޖަވާބެއް ދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅި    2020ނޮވެންބަރު    10ވި ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދު .8.7

( ތަޙުީޤުޤ 2020އޮގަސްޓު    29)  SC/HRD/041/2020ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު  

 ރިޕޯޓަށް ނަޒަރުކުރުމުން، 
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1. 1. Mr. Haleem applied for annual leave on 28th June 2020 through the RAShrms. 

2. 2. The company did not approve his leave request due to pending audit work in the 
department and was given the option of going for 15 days. 

3. 3. Mr. Haleem ignored this option and did not further come to discuss his leave 
options.  

4. 4. Mr. Haleem then took unauthorized leave which began on 26 July 2020. 

5. 5. Subsequent to this, when Mr. Haleem didn’t report to work starting 26 July 2020, 
the Company through the Human resources Department contacted him to inquire 
about his absence to work. 

6. 6. The general manager of Human resources met with Mr. Haleem on 28th July 2020 
to inquire about his unauthorized leave of absence. During this meeting, the General 
Manager highlighted on the procedures of the Company regarding application and 
approval of leave which was published within the company through Internal Memo 
number LS/HR/2020/007 (dated 19 January 2020). 

7. 7. The leave approval procedure was further explained at the meeting which is, once 
on annual leave application is received the immediate supervisor of the employee 
has to authorize said leave. If such approval is not received that the employee has 
the right to appeal this to the Human resources Department. If the Human resources 
Department does not approve the leave then the employee has the right to appeal 
that decision to the Managing director of the company as well. 

8. 8. At this meeting, Mr. Haleem was advised to commence reporting to work and to 
settle the unauthorized leave matter. This request was denied by Mr. Haleem. 

9. 9. Mr. Haleem then requested to meet the Managing Director of the Company. 

10. 10. Mr. Haleem’s request to meet the Managing director was also provided to him, 
and subsequently Mr. Haleem met with the Managing Director on 30th July 2020. 
Mr. Haleem was given the option to opt for a 15 (fifteen) days annual leave, since 
the Company was undergoing yearly audit and the Company required all hands on 
deck to complete the audit on time. 

11. 11. Mr. Haleem denied this request too and the meeting ended. 
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 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

( 'އިންޓަރނަލް  2020ޖަނަވަރީ    19)  LS/HR/2020/007ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު   .8.8

ފަހު، ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ  މެމޯ' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން، އެޗް.އާރު ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ޗުއްޓީއަށް އެދުމަށް

އެޗް.އާރުގެ   އަދި  ސުޕަވައިޒަރ  މުވައްޒަފުންނަށް    ”approval“ކުރިން  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ލިބިފައިވޭތޯ 

 އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

)ދިވެހި  (  ގުލްފާމްގެ / ގދ. ފިޔޯރީ)  މައުމޫންهللا ޢަބްދުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި   .8.9

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި   2021  މާރިޗު  A032605 )  29ރައްޔިތެއްކަން 

މެނޭޖަރގެ   އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި ޖެނެރަލް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ސަޕޯޓް  ލައިފް 

މައްސަލަ    2020ޖުލައި    28އަދާކުރަމުން،  ހެކިބަސް    ޙައިސިއްޔަތުން އޮފީހަށް   ހުށަހެޅިގައި  ފަރާތް 

ގުޅާފައިވާނެކަމަށާއި، ގުޅުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރީ    ފޯނަށް  ޙާޟިރުނުވުމާއި ގުޅިގެން އެ ފަރާތުގެ

ބުނިކަމަށާއި،  ކަމަށް  ހުށަހެޅި    ޗުއްޓީގައި  ދީގެން މައްސަލަ  ހުއްދަ  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ޖަވާބުގައި  އޭގެ 

ޗުއްޓީއެއް ނަގާފައިވާ  ނޫންކަމަށްފަރާތް  އެދުމުގެ    ހެކިވެރިޔާ    ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނިކަމަށާއި، 

12. 12. Further, the Human resources Department of the Company for a final time 
offered Mr. Haleem the option to take 15 (fifteen) days annual leave on 16th August 
2020. These briefs were given as a general reminder to comply with HR procedures.  

13. 13. Due to repetitive action of employees, including Mr. Haleem who has been 
taking unauthorized leave the company has issued Internal Memo number 
LS/HR/2020/007 (dated 19 January 2020) as well. 

14. 14. Over past 2 years, the Company has not recorded Mr. Haleem’s violations of 
taking unauthorized leaves in writing in order to not tarnish his employee file, yet 
the Company have advised him in person on several occasion to rectify this action. 

15. 15. Mr. Haleem’s attendance and absent days has been recorded on multiple times 
and he has been advised to rectify this on numerous occasions.  
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މަތިން އެ ފަރާތާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތުގެ 

ފަދައިން،   ބުނެފައިވާ  ފަރާތްކަމުގައިވާ ސީ.އެފް.އޯ  ހުރި  އިސްވެރިއަކަށް  ދުވަހުގެ    30އެންމެ  )ތިރީސް( 

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ    15ތް ބޭނުންކަމުގައިވާނަމަ  ޗުއްޓީއަކީ ދިގު މުއްދަތެއްކަމާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ޗުއްޓީއެއް ދެވިދާނެކަމަށާއި، އޮޑިޓް މަސައްކަތްތައް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަރާތުގެ އެހީ ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަން 

)ދިވެހި  (  މަރްޔަމް ވަސީމާ )ނިާޝން / ޅ. ހިންނަވަރު ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވިމައްސަލަ   .8.10

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި   2021  މާރިޗު  A090042 )  29ރައްޔިތެއްކަން 

ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ   އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ، އެޗް. އާރު    2020ޖުލައި    30  އަދާކުރަމުން،ހެކިބަސް    އިސިއްޔަތުންޙަ

އެޗް.އާރު  ބޭފުޅަކާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސުޕަވައިޒަރ މީޓިންގ ރޫމްގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  

މުވައްޒަފުގެ    ޗުއްޓީއަށް ދެވޭނީއެޕްލިކޭަޝން މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީއަށް އެދުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް،  

ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ   ޙަލީމްސުޕަވައިޒަރގެ ހުއްދަ ލިބިގެންކަމަށާއި، ސުޕަވައިޒަރގެ ހުއްދައާ ނުލައި ޙަސަން  

ސަބަބުން އެޗް.އާރުން އެ ފަރާތަށް ފޯނުން ގުޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރީ ޗުއްޓީގައި ކަމަށް ބުނި 

ގޮތުން    މަސައްކަތްތައް ހުރި  ދުވަސްވަރުގެ  ދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ އެ   )ތިރީސް(  30ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތުގެ ޗުއްޓީއަކަށް ނުވާތީ، އެޗް.އާރު ޕޮލިސީގައި  

 ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅިއޮންނަ ގޮތުގެ ތަފްސީލު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބުނެދީފައިވާނެކަމަށާއި،  

ސުޕަވައިޒަރާ އަލުން ޗުއްޓީއަށް ދާނެ މުއްދަތު މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު އެޗް.އާރު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޗުއްޓީއަށް  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   އެދުމަށް އިރުާޝދު ދިންމަކަށް

ނަންބަރު   .8.11 ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  (  2020ސެޕްޓެންބަރު    10)  SC/HRD/041/2020ލައިފް ސަޕޯޓް 

“Notice of Dismissal from Employment”  ،ްއަށް ނަޒަރުކުރުމުނ 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙަސަން ޙަލީމް  VTR/2020/216މައްސަލަ 
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Dear Hassan Haleem, 

Reference is made to the Employment Agreement number LS-HR/EA/2020/12 

entered between you and this Company on February 1, 2020 and Notice Respond 

re: Termination of Employment reference number LS/HRD-38/2020 dated 17 August 

2020. 

The company, after internally investigating and deliberating on your decision to 

take and remain on an unauthorized leave, for which you haven’t submitted any 

justifiable reason, finds that you have violated clause 10.1 and clause 12.1 of the 

Employment Agreement, and have caused a serious breach of clause 14.2.1 and 

clause 14.2.4 of the Employment Agreement.  

Hence, you are hereby dismissed from Employment with immediate effect under 

clause of 14.2 of the Employment Agreement.  

You are required to handover all works assigned to you and return any Company 

property in your possession within 03 days.  

Sincerely, 

Shahiubigkb 

Managing Director 

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން   .9

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  

 ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ، 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙަސަން ޙަލީމް  VTR/2020/216މައްސަލަ 
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ން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ވަޒީފާދޭފަރާތު .9.1

(substantive fairness)  ީ؛ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  

ުމަވއްޒަަފުކ   .1 ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ 

 ؛ ަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރ

ުއްނުސރަުތްއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަފާރުތން   .3 ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ 

 ؛ީބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ ަތްޠ 

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

 ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަފާރތް      .9.2 ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި  ިމާވ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅަިފއި 

ޮއނަްނަކާމިއ،   ެއނެގން  ެނިތކްަނ  ިދނެުމްއ  ނޯޓެިހްއ  ދިނުމަކާނުލައި  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ނޯޓިހެއް 

 23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/ 2008މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  އެ  އެގޮތުން،  ޙާލަތުތަކުގައެވެ.  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  

ކުރާ ފަރާތެއް އޭާނެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނީ، އޭާނެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގްނ  ]ނޯޓީހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ަވޒީފާ އަދާ

ަވޒީފާދޭފަރާތަށް ،  ނުވުމާއެކު  ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް  އެކަށީެގންާވ  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް  ަވޒީފާަގއި  އޭނާ 

 ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  23ނޫނުގެ އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ

]މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނެފައިާވ ޮގތުެގމަތިން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގންުނާވކަމަށް ބެލެޭވީނ 

 އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް
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ތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް  ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާ (1)

 ؛ފެނުން

 ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން.[   (2)

މިފަދައިން ކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

  ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 23

 SC-A/27/2014ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

މަސްޢޫދު  ލިމިޓެޑް(  )އިސްމާޢީލް  ކޯޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ަޤިޟއްޔާގެ    ވ. 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ގައި    23'ނޯޓިސްނުދީ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

ލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާލަތެއްަގއެެވ.  ބުނެފައިާވ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދު

 އެއީ: 

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

ޢަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ދިުނމެއްެނތި    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ނޯޓިސް  މުަވއްޒަފަކު  ޢަމަލެއްެގ ސަބަބުން  އެ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހިނގައިދާެނއެެވ.    23ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  

ަވކިކުރުން ހުއްދަާވީނ   ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން  23ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

ކަމަށް ާވނަމައެެވ. އެ އަމަލީ   (gross misconduct)މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  

އަލަމެއްކަމަށް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ  ަވކިކުރުން  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިުނމެއްނެތި  ނޯޓިސް 

ޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮްނނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންަވރުެގ  ބެލެޭވީނ، މުަވއް

ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ 1ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވނަމައެެވ. މުވައްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ ) ( ދެ 

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި 2ށް ާވަނމަ، ުނަވތަ )އެއްބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަ

ދެމެދުަގއި އޮްނނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުަގއި ހިމެނޭ އޮްނމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި އޮންަނންޖެހޭ  

 އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް  ( އެ ކަމަކ3ީއިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙަސަން ޙަލީމް  VTR/2020/216މައްސަލަ 
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އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ުނަވތަ ސީދާޮގތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، އެ ޢަމަލަކީ 

 'ދާނެއެެވ.ނޯޓިސް ދިުނމެއްެނތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެިވ

   ިމ ޢާިބާރުތްނެނެވ.       

ނަންބަރު   .9.3 ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ސަޕޯޓް  ސެޕްޓެންބަރު   SC/HRD/041/2020  (10ލައިފް 

2020 )“Notice of Dismissal from Employment”    ާގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތ

އަދި    14.2.1 ,12.1 ,10.1ދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  މައްސަލަ ރައް 

 2020ސެޕްޓެންބަރު  10މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ  މާއްދާއާ 14.2.4

 އިރު، ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް 

ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލން ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ހުށެަހޭޅ ަމއްސަަލެއްއަގިއ ޮގެތްއ ިންނަމްނ ޖޭެހީނ   .9.4

ސަަބބަުތަކށް   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ޗުިޓަގިއ   / ިލުޔުމަގއި  ައްނގާ  ަވިކުކރަިކްނ  ަވޒާީފިއން  ަހަމެއަކިނ 

ަންނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަޤިޟްއާޔިއްނ    HC-A/280/2012ރާިޢަޔްތޮކްށަކމްަށ 

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ  ،  ަކނަޑައޅަާފިއާވީތ

ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ    ،ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް

(                   2020ންބަރު  ސެޕްޓެ  10)  SC/HRD/041/2020ނަންބަރު  

“Notice of Dismissal from Employment”    ިކަންތައްތައް ގައ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް 

 ދެކެމެވެ. 

( 2020  ފެބުރުވަރީ  01)  LS-HR/EA/2020/12ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު   .9.5

“Employment Agreement” ެގައި 10.1 ވަނަ މާއްދާގެ 10 ގ ، 

“The Employee shall not absent himself/herself from his/her scheduled duties 

without written permission of the Employer, except in case of illness or other 

similar cause as provided under this Agreement.” 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙަސަން ޙަލީމް  VTR/2020/216މައްސަލަ 
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 ، އާއި 12.1  ވަނަ މާއްދާގެ 12 އެއްބަސްވުމުގެއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އަދި 

“The Employee shall at all times comply with the rules, policies and procedures 

of the Employer. The employer reserves the right to enact rules, policies and 

procedures of the company regarding, not being limited to, staff appraisal, 

attendance, code of conduct, disciplinary action, dress codes, etc.” 

 ގައި،   14.2.1ވަނަ މާއްދާގެ  14               

 “Willfully disobeys a lawful and reasonable order” 

 ގައި، 14.2.4 އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެއަދި              

“Is deliberately neglectful in his/her duties” 

       މިފަދައިން ބަޔާންވެގެންވެއެވެ.    

 ވަނަ މާއްދާއާއި،  39)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު  .9.6

އަހަރަކު،   ކޮންމެ  އަހަރުވުމުން،  އަދާކުރާތާ  ވަޒީފާ  ނުވާނަމަ،  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނުގައި  "މި 

މަދުވެގެން   މުވައްޒަފަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ގޮތުގައި    30މުސާރަލިބޭގޮތަށް  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ޗުއްޓީއެއް،  ދުވަހުގެ 

 ންވާނެއެވެ." ދޭ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި   41އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ  

ޤާނޫނުގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ    39"މި  ތިރީގައި  ދެވޭނީ،  ޗުއްޓީ  އަހަރީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ."   

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،   1އިސްވެދެންނެވުނު މާއްދާގެ )ހ( ގެ 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙަސަން ޙަލީމް  VTR/2020/216މައްސަލަ 

                                              

26 ގެ  17 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:  

 

ހު، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނެވެ.  ޚު ކަނޑައަޅާނީ، އެ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ މުވައްޒަފަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަ ޗުއްޓީ ފެށޭ ތާރީ " 

މަސްދުވަހަށްވުރެ ފަހުގެ    12މިގޮތުން ޗުއްޓީ ދޭ ތާރީޚަކީ، ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ އަހަރު ނިމުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  

 "   ތާރީޚަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮވެއެވެ. 

ާޤނޫނުގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   .9.7 ކޮންމެ ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަލާއިރު،  މަފްޙޫމަށް  މާއްދާތަކުގެ 

)ތިރީސް(   30  އްގައިކޮންމެ އަހަރެ  އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރުވުމުން،  މުވައްޒަފަކަށްވެސް

ކަމުގައިވީނަމަވެސް،   ޙައްުޤވި  ޗުއްޓީ  މުވައްޒަފަކާ  ދުވަހުގެ  އެ  ކަނޑައަޅާނީ  ތާރީޚު  ފެށޭ  ޗުއްޓީ 

މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުންކަން ވަރަށް ސަރީޙަކޮށް އެނގިގެންދެއެވެ. އެ މާއްދާތައް މި 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަށް ތަތުބީޤުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ 

ގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާ އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   2020ފެބުރުވަރީ    01

ޖަނަވަރީ    06މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަން ފެށި ތާރީޚަކީ  

ބަލާއިރު،   2014 އަސްލަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ނެގުމުގައި  ޗުއްޓީ  އަހަރީ  އޮވެމެ،  އެނގެން  ކަން 

ޖަނަވަރީ    06ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ އައުވާނެ ތާރީޚަކީ    2021ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މައް

 30އިން ފެށިގެން   2020ޖުލައި  25ކަމަށް ބުރަވެވޭހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  2021

ގެ   2021ޖަނަވަރީ    06)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް،  

ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮންމެ މަހެއްގައިވެސް އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން 

 އެނގިގެންދެއެވެ.  

ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް   ”Ras HRMS“  މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން .9.8

ޗުއްޓީއަށް   ޢައަހަރީ  ފަރާތުން  އެ  ނަގާފައިވާ  އެދުމަށްފަހު  ގުޅިގެން  ގޮތާ  ދިފާޢަކީ، މަލުކޮށްފައިވާ 

ވަނަ އަހަރު އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދުނުއިރުވެސް،   2019އަދި    2018މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

އަހަރީ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،  ޖަވާބެއް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ތާރީޚުގަ އެދުނު  ގުޅިގެން ޗުއްޓީއަށް  އެކަމާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިއުމުން  ޗުއްޓީއަށް  އި 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް
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)ދޭއް( އަހަރުގައި މައްސަލަ    02އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  

ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ،   އެފަދައިން  ފަރާތުން  ޕޯޓަލް   2020ހުށަހެޅި  އެޗް.އާރު  އަހަރުވެސް  ވަނަ 

ށް އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދުމަށްފަހު އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ދިޔުމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ކޮމެދުވެރި

ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާނުކުރާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ރުކުރުމުން، ( 'އިންޓަރނަލް މެމޯ' އަށް ނަޒ2020ަޖަނަވަރީ    19)  LS/HR/2020/007ނަންބަރު  

އެޗް.އާރު ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ޗުއްޓީއަށް އެދުމަށްފަހު، ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ސުޕަވައިޒަރ 

އެޗް.އާރުގެ   އަންގާފައިވާކަން   ”approval“އަދި  މުވައްޒަފުންނަށް  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ލިބިފައިވޭތޯ 

މެމޯ އެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ލިބިފައިވާކަމަށް އެނގެންއޮތްއިރު  މަޢުލޫމާތު   ގައިވާ 

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މެދުވެރިކޮށް   ”Ras HRMS“އިންކާރުކޮށްފައިނުވާހިނދު،  ޕޯޓަލް 

އަންގާފައިވާކަމަށް  ކުރިއާލާ  އިޖުރާއަތް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  މުވައްޒަފުން  އެދުމުގައި  ޗުއްޓީއަށް 

 ބުރަވެވެއެވެ.  

ގައި ހުށަހެޅި އެ ފަރާތުގެ ބަޔާނަށް ނަޒަރުކުރުމުން،   2021އެޕްރީލް    04މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .9.9

 28ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވަނީ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެޗް.އާރު

ގައި ކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ    2020ޖޫން  

އެދުން   އެދިފައިވާ  ޗުއްޓީއަށް  އަހަރީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ”cancel“ކުރިން 

އެޗް.އާރު ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އަހަރީ    ށަހެޅި ފަރާތުންމައްސަލަ ހު   ،ކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަލުން 

ގައި އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް    2020ޖުލައި    28ގައި ކަމަށާއި،    2020ޖުލައި    28ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވަނީ  

ގެ   2020ޖުލައި    25މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދުނުނަމަވެސް، އެ ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވަނީ  

ފެށި ހުށަހެޅި   ކަންގެންނިޔަލުން  މައްސަލަ  ރައްދުގައި،  މިކަމުގެ  ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ފަރާތުން އެއްވެސް ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ، އެކަމަށް އިންކާރުނުކުރާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ގޮތުގައި  މައްސަލަ   .9.10 ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ   ގައި  2021  މާރިޗު  29މައުމޫން،  هللا ޢަބްދުރައްދުވި 

ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޖެނެރަލް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި   ވަޒީފާއާބެހޭ 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙަސަން ޙަލީމް  VTR/2020/216މައްސަލަ 

                                              

26 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:  

 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި   2020ޖުލައި    28އަދާކުރަމުން،  ހެކިބަސް    މެނޭޖަރގެ ޙައިސިއްޔަތުން

ނެކަމަށާއި، ގުޅުމުން މައްސަލަ  ފަރާތް އޮފީހަށް ޙާިޟރުނުވުމާއި ގުޅިގެން އެ ފަރާތުގެ ފޯނަށް ގުޅާފައިވާ

ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރީ ޗުއްޓީގައި ކަމަށް ބުނިކަމަށާއި، އޭގެ ޖަވާބުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުއްދަ  

ބުނިކަމަށާއި، މައްސަލަ    ހެކިވެރިޔާ   ދީގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނަގާފައިވާ ޗުއްޓީއެއް ނޫންކަމަށް

ން އެ ފަރާތާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތި 

ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތުގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކަށް ހުރި ފަރާތްކަމުގައިވާ ސީ.އެފް.އޯ ބުނެފައިވާ 

ފަރާތް  30ފަދައިން،   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތެއްކަމާއި  ދިގު  ޗުއްޓީއަކީ  ދުވަހުގެ   )ތިރީސް( 

މަސައްކަތްތައް   15ބޭނުންކަމުގައިވާނަމަ   އޮޑިޓް  ދެވިދާނެކަމަށާއި،  ޗުއްޓީއެއް  ދުވަހުގެ  )ފަނަރަ( 

ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެހީ ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި، 

ރައްދުވި ގޮތުގައި    މައްސަލަ  ހެއްކެއްގެ  ވަސީމާ،  ފަރާތުގެ   ގައި   2021  މާރިޗު  29މަރްޔަމް 

ލިމިޓެޑުގެ   އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި   ވަޒީފާއާބެހޭ ޕްރައިވެޓް  ސަޕޯޓް  ލައިފް 

ގައި މައްސަލަ    2020ޖުލައި    30  އަދާކުރަމުން، ހެކިބަސް    މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ޙައިސިއްޔަތުން

ފަރާތުގެ ސުޕަވައިޒަރ މީޓިންގ ރޫމްގައި ހުށަހެޅި ފަރާތާ، އެޗް. އާރު ބޭފުޅަކާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ޗުއްޓީއަށް   މުވައްޒަފަކު  މެދުވެރިކޮށް  އެޕްލިކޭަޝން  އެޗް.އާރު  ބައްދަލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، 

އެދުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް، ޗުއްޓީއަށް ދެވޭނީ މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރގެ ހުއްދަ ލިބިގެންކަމަށާއި، 

ސަބަބުން އެޗް.އާރުން އެ ފަރާތުގެ ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ    ޙަލީމްސަން  ސުޕަވައިޒަރގެ ހުއްދައާ ނުލައި ޙަ

ގުޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރީ ޗުއްޓީގައި ކަމަށް ބުނި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް    ފޯނަށް

ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   މަސައްކަތްތައް ހުރި  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ އެދުވަސްވަރުގެ  30

ފަރާތަށް ދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތުގެ ޗުއްޓީއަކަށް ނުވާތީ، އެޗް.އާރު ޕޮލިސީގައި އޮންނަ ގޮތުގެ 

ބުނެދީފައިވާނެކަމަށާއި،   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުގެ ތަފްސީލު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު އެޗް.އާރު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ސުޕަވައިޒަރާ އަލުން ޗުއްޓީއަށް ދާނެ މުއްދަތު  

ދިން އިރުާޝދު  އެދުމަށް  ފަރާތަށް    ށްކަމަޗުއްޓީއަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   15ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، 

ހުށަހެޅުމަށް  އައު  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިއުމަށް  ޗުއްޓީއަށް  އަހަރީ  ދުވަހުގެ  )ފަނަރަ( 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙަސަން ޙަލީމް  VTR/2020/216މައްސަލަ 

                                              

26 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:  

 

މި މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާއިރުވެސް،  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ   

ދައްކާފައިވާ  މަޖިލީހުގައި  ަޝރީޢަތުގެ  ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަޤބޫލުކޮށް،  ހުށަހެޅުން  އެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާހަކަތަކުން 

ޗުއްޓީއަށް  ސުޕަވަ އަލުން  މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް  އެޗް.އާރު  މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު  އިޒަރާ 

އެންގުމާ   އެނގި  ކުންފުނިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭހިނދު،  އެދިފައިނުވާކަމަށް 

 ވެފައިވާކަން އެނގިގެންދެއެވެ. ޚިލާފު

 ”Ras HRMS“މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން،   .9.11

ގެ ނިޔަލަށް އަހަރީ    2020އޮގަސްޓު    31އިން ފެށިގެން    2020ޖުލައި    25ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް  

އެދުމަށްފަހު،   ޗުއްޓީއަށް    2020ޖުލައި    25ޗުއްޓީއަށް  އަހަރީ  އޮފީހަށް  ދިއުމަށްފަހު  ގައި 

 ސާބިތުވާ ސަބަބަށްޓަކައި،ހޯދުމެއްނެތިކަން    ދަޙާޟިރުވެފައިނުވަނީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހުއް 

އިން ފެށިގެން އެ ފަރާތަށް ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް   2020ޖުލައި    25މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ނަންބަރު   ތާރީޚ2020ުއޮގަސްޓު    LS/HRD-38/2020  (17ލިމިޓެޑުގެ  ލިބުނު  ސިޓީ   ގެ( 

އެ   ށާއިއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެފައިނުވާކަމަ  )ފަނަރަ( ދުވަސް  15ލަށް  ނިޔަ

   ބުރަވެވެއެވެ. ވެފައިވާ ދުވަސްތަކެއްކަމަށް  ”Absent“ދުވަސްތަކަކީ އެ ފަރާތުން 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  .9.12

ވަކިކޮށްފައިވަނީ،   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އޮފީހަށް   15މައްސަލަ  ދުވަހު  )ފަނަރަ( 

ދުމަށްފަހު މައްސަލަ  ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެ  ”Ras HRMS“ޙާޟިރުވެފައިނުވަނީ  

އަދި މައްސަލަ    އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުން ބުރަވެވޭތީކަމުގައި ވާއިރު  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހުއްދައާނުލައިކަން

)އިސްމާޢީލް    SC-A/27/2014ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކީ  

ާޤނޫނު  ަޤިޟއްޔާގައި  މަސްޢޫދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް(  

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

ހުއްދަވާ  ޢަމަލެއް  ފަދަވަކިކުރުން  ޣައިރުސުލޫކީ  ކަމުގައި   (gross misconduct)  ފާޅުކަންބޮޑު 
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 2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު    ބުރަވެވޭހިނދު،

ގެ   ާޤނޫނު(  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބުރަވެވޭތީ، އޮވެގެންކަމުގައި  ސަބަބެއް  ވަޒީފާއިން    އެކަށީގެންވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް   (substantive fairness)ވަކިކުރުމުގައި 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .10 އިޖުރާއީ   (procedural fairness)  ވަކިކުރުމުގައި 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން   ނޯޓިސް .10.1 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް 

ގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާއްމު ޙާލަތުތަކު

-HC/2010އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

A/208  .ެަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވ 

ޢަދުލުވެރިކަން މުވައްޒަފަ  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް .10.2 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކު 

ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން 

-HC/2010އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

A/208 ިން އެނގެން އޮވެއެވެަޤިޟއްޔާއ . 

 ހުރިހާ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،   ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ .1

 ؛ދިނުމަށްފަހު ފަރާތުން ދޭ ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށް އެ ތަފުޞީލަކާއެކު،

އެ ދިނުމަށްފަ  މުވައްޒަފަށް  އެ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ .2 އަދި  ފަދަ ހު 

އެ  އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފުރުަޞތެއްގައި 

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު އިދާރީގޮތުން މައްސަލަ އެ .3



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް
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ކަމަށް، ފުރިހަމަވާ  ަޝރުޠު  ދެ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .4

މުވައްޒަފަކު  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ  އެ 

 . ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

މައްސަލަ .10.3 ޕްއިގައި،  ހުށަހެޅިފައިވާ  ސަޕޯޓް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ރައިވެޓް މައްސަލަ 

( ސިޓީއަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ  2020އޮގަސްޓު    17)  LS/HRD-38/2020ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތުހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ތުޙުމަތު ކުރެވިފައިވާ  

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެނގެންއޮންނާތީއާއި،  ދީފައިވާކަން  ފުރުސަތު   10ޖަވާބުދާރީވުމުގެ 

ގައި މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅި ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް   2020ނޮވެންބަރު  

ނަންބަރު   ރިޕޯޓަށް  2020އޮގަސްޓު    SC/HRD/041/2020  (29ލިމިޓެޑްގެ  ތަޙުީޤުޤ   )

ގޮތުން  އިދާރީ  މައްސަލަ  ކުރެވިފައިވާ  ތުހުމަތު  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަޒަރުކުރުމުން، 

ލޯ ތަމްސީލުކުރާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާބިތުވާތީއާއި،  ފާރމްއާއި -ތަޙުީޤުޤކުރެވިފައިވާކަން 

ލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ވަކީލުއާ ދެމެދު އީމެއިލްގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް އެ ފަރާތް ތަމްސީ

ހިނގާފައިވާ   ފަރާތާމެދު    ، ނަޒަރުކުރުމުން   މުޢާމަލާތްތަކަށްޒަރިއްޔާއިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ހޯދުމަށް  މަށްވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަާޤނޫނީ  ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް  

ދީފައިވާ އެނގެންއޮންނާތީއާއި،  ފުރުސަތު  ނަންބަރު ކަން  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ސަޕޯޓް 

SC/HRD/041/2020  (10    ު2020ސެޕްޓެންބަރ                                    )

“Notice of Dismissal from Employment”    ްްށ ަފާރަތ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅމެދުވެރިކޮށ  

އަެފާރަތްށ ަސަބބު  ަވިކުކެރުވުނ  ރައްދުވި    ބުރަވެވޭހިނދު،  މަށްއަންގާފައިވާކަ  ަވޒާީފިއްނ  މައްސަލަ 

ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ަމްއސަަލ    (procedural fairness)ވަކިކުރުމުގައި 

 އި ެދެކެމެވ. ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ާޤިއުމޮކށަްފއާިވަކަމްށ ުބަރެވެވން ޮއްތަކުމަގ
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)ހައެއް(    06މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާތާ   .11

ފާއިތުވެފައިވާއިރު،   ނިޔަލަށް    2020އަހަރު  މަހުގެ  ފެބުރުވަރީ  އަހަރުގެ  ނަންބަރު  ވަނަ   2008/2ާޤނޫނު 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ   ގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާ ބަޔާން   15އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ  ދެމެދު އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމަށާއި،  

ހާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މިވީ

ފަރުވާއަކަށް  ާޤނޫނީ  އެއްވެސް  ގުޅިގެން  ކަންތައްތަކާ  އެ  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް،  ަޝކުވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

ގޮތެއް  ވަކި  ޓްރައިބިއުނަލުން  މި  ގުޅިގެން  އެކަމާ  އެދިފައިނުވާތީ،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ފައިނުވާނެއެވެ.  ކަނޑައަޅާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާިޟރުވުމަށްޓަކައި .12

ހާސް  ތިރީސްރ. )-/30,000ޖުމްލަ    ވިާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންޖެހުމުން، އެކަމަށް ޙަރަދު  ފަރާތުން

އިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި ދެމެދު އުފެދޭ ނަގައިދިނުމަށް އެދިފަރުފިޔާ(  

ޚުސޫމާތަކާ ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަކަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ޙާލަތުގައި ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ  

ކީލު ފީ ނެގުމަށް ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަން  އެހީތެރިކަން ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކިގޮތަކަށް ވަ

ގަވާއިދު    R-20/2015ނެތަތީއާއި، ގަވާއިދު ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގެ  2015)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ    48( 

 މާއްދާގެ )ނ( ގައި  

ޙަރަދު   ހިނގާ  ގުޅިގެން  ހުށަހެޅުމާ  މައްސަލައެއް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ނަގައިދޭގޮތަށް  "ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ 

 ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ." 

މައްސަލަ   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  މިފަދައިން 

ޙަރަދު އެކަމަށް  ހޯދަންޖެހުމުން،  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ާޤނޫނީ   ރ. -/30,000ޖުމްލަ    ވިހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 

ހާސް ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ާޤނޫނީ  ތިރީސް)

 ހަމައެއް އޮތްކަމުގައި ބުރަވެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ރާއިރު، މައްސަލަ މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުމި   .13

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  

އެދިފައިވާފަދަ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބުނު  ބުރަވެވޭތީ،  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެ  އިން 

މައްޗަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެއަމުރެއް މި މައްސަލަ ރައްދުވި    ލު ނަގައިދިނުމުގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަ

 ކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 
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 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  

މައްސަލަބެލި    ދެންފަހެ،  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  ޙަސަން ޙަލީމް   ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާ

 އިން ފެށިގެން  2014ޖަނަވަރީ    06(  A214228( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  މާލެ/    މ. ސީޑް)

ލިމިޓެޑުގެ ޕްރައިވެޓް  އޮފިސަރ  ލައިފް ސަޕޯޓް  އެކައުންޓް  ޙަސަން އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ވަޒީފާ މަާޤމުގައި  ސީނިއަރ   

އިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ޙަލީމްއާއި ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ވެފަ

)ތިރީސް( ދުވަސް ކުރިން ޗުއްޓީއަށް އެދެންޖެހޭކަން އެނގެންއޮތްނަމަވެސް، އެގޮތުގެ މަތިން   30ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްވެސް  

ސަން ޙަލީމް ޗުއްޓީއަށް ވަނަ އަހަރު ޙަ  2019އަދި    2018ޗުއްޓީއަށް އެދުމުންވެސް ނުދީ އޮންނަކަމަށާއި، އެގޮތުން  

ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  ޖަވާބެއް  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ފާއިތުވިއިރުވެސް  ތާރީޚު  އެދުނު  ނަގަން  ޗުއްޓީ  އެދުމުން، 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ އޮންނަ އިޖުރާޢަތްތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި، 

އަ  2020 ގުނަމުންދަނިކޮށް ވަނަ  ދުވަސްތައް  ޗުއްޓީގެ  ކުންފުންޏަށް އެނގިގެން  އެދި  ޗުއްޓީއަށް  ޙަލީމް  ޙަސަން  ހަރު 

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ޙަސަން    2020ސެޕްޓެންބަރު   10ނޯޓިސް ލެޓަރއެއް ޙަސަން ޙަލީމްއަށް ދިނުމަށްފަހު  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޯޓިސް ނުދީ ވަކިކުރެވޭ   23ނުގެ  ޙަލީމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ޙަސަން ޙަލީމް ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް އަދާކުރާތާ   22ޙާލަތަކަށްނުވާތީ، އެ ާޤނޫނުގެ  

ސަން  ޙަފުނިން ދީފައިނުވާތީ،  )ދޭއް( މަސްދުވަސް ޙަސަން ޙަލީމްއަށް ދޭންޖެހި ކުން  02)ހައެއް( އަހަރުވެފައިވާތީ،    06

)ދޭއް( މަހުގެ މުސާރައިގެ    02ޙަލީމަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޗުއްޓީގައި ހުރި މުސާރައާއި، އިތުރު  

ޢައްޔަންކޮށް ވަކީލު ފީގެ   އިތުރުން މި މައްސަލައަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާިޟރުވުމަށްޓަކައި ވަކީލެއް 

ޙަރަދުވި  ގޮތު ނަގައިދިނުމަށް    ރ.-/30,000ގައި  ރުފިޔާ(  ިލިމޓަެޑްށއެދި  )ތިރީސްހާސް  ްޕަރިއވްެޓ  ަސޯޕްޓ    ަލއްިފ 

ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި    ލީމްގެޙަޙަސަން  ގައި    2020  އޮކްޓޫބަރު  20ރައްދުވާގޮތަށް  

 މައްސަލާގައި، 

ގެ ނިޔަލަށް   2020އޮގަސްޓު    31އިން ފެށިގެން    2020ޖުލައި    25ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް    އެޗް.އާރު  ޙަސަން ޙަލީމް

އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެފައިނުވަނީ،    ގައި އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ދިއުމަށްފަހު  2020ޖުލައި    25އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދުމަށްފަހު،  



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙަސަން ޙަލީމް  VTR/2020/216މައްސަލަ 

                                              

26 ގެ  26 ޞަފްޙާ      
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އިން    2020ޖުލައި    25ޙަސަން ޙަލީމް  ހުއްދަ ހޯދުމެއްނެތިކަން ބުރަވެވޭހިނދު،  ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  

(  2020އޮގަސްޓު    17)  LS/HRD-38/2020ފެށިގެން އެ ފަރާތަށް ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  

ތާރީޚު ލިބުނު  ނެތި  ގެސިޓީ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ދުވަ  15  ނިޔަލަށް  ޙަލީމް)ފަނަރަ(  ޙަސަން  އޮފީހަށް   ހު 

ޙަސަން  ކަނޑައަޅައި،  ވެފައިވާ ދުވަސްތަކެއްކަމަށް    ”Absent“ށާއި އެ ދުވަސްތަކަކީ ޙަސަން ޙަލީމް  ޙާޟިރުވެފައިނުވާކަމަ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ،   ޙަލީމް

ކުރާނެ    ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް މި މައްސަލަ ރައްދުވި    ޙަސަން ޙަލީމްގެ

 އި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަ 

 1443އްވަލް އަ ރަބީޢުލް 14
 2021ރު އޮކްޓޫބަ 20

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ   

                     

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު     

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ                                                   

 

 


