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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/221 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  29 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022މޭ  11 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 (ރ. މަޑުއްވަރި/   ލުނބޯމާގެ) މަރްޔަމް ސަމީޙާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A255918)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭަޝން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-2001/0186)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 

 ޞާ މައްސަލައިގެ ޚުލާ 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ލުނބޯމާގެ / ރ. މަޑުއްވަރީ)  މަރްޔަމް ސަމީޙާ   މި މައްސަލައަކީ

A255918)  09    ީއޯގަނައިޒޭަޝން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ އެސް.ޓީ.އޯ  ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ   އިން ފެށިގެން    2020ފެބުރުވަރ

ވަނަ ދުވަހު އެސް.ޓީ.އޯ    2021ޖޫން    28  ދަނިކޮށް،ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންއެއްގެ    މަސިސްޓް'ރ'ފަ   ސީގައިހެންވޭރު ފާމަ 

ދޫކޮށްފައިވަނީ   ބޭހެއް  ނުބައި  ކަސްޓަމަރަކަށް  ފާމަސީއިން  ސަމީޙާގެހެންވޭރު    އިހުމާލުންކަމަށާއި،   މަރްޔަމް 

ވާތީ، ވަނަ ދުވަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި  2021ޖުލައި    01  މަރްޔަމް ސަމީޙާ  ންހިނގާފައިވާގޮތް ރަނގަޅަށް ބެލުމެއްނެތިކަ

މުވައްޒަފަކާ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި،    މަރްޔަމް ސަމީޙާ

މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރްޔަމް ސަމީޙާއާބަލަންޖެހޭ މިންވަރަށް ބެލުމެއްނެތި މަ  މެދު ހުށަހެޅޭ ަޝކުވާއެއް

 



 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2021/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޙާ މަރްޔަމް ސަމީ ރައްދުވާގޮތަށް
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ލިމިޓެޑްގެކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި،   ޕަބްލިކް  އޯގަނައިޒޭަޝން  ޓްރޭޑިންގ  ސްޓޭޓް  ސަމީޙާއަށް  ފަރާތުން   މަރްޔަމް 

މާހައުލުގެ  ފޯ ވަޒީފާގެ  ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި،  ރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ދެވިފައިނުވާކަމަށް  ފޯރުކޮށް  މަރްޔަމް  ރައްކާތެރިކަން 

ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،   މަރްޔަމް ސަމީޙާގެވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި،    ސަމީޙާއަކީ

ވަޒީފާ    މަރްޔަމް ސަމީޙާއަށް  ދިނުމަށާއި،ޒީފާ އަނބުރާދޭ ދުވަހާއި ހަމައަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  ވަމަރްޔަމް ސަމީޙާއަށް  

އަމުރުކޮށްދިނުމަށްއެދި  އަނބުރާ ދެވެން ނެތްނަމަ، އެއްބަސްވުމުގެ ބާކީވާ މުއްދަތައް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް  

 ސެޕްޓެންބަރު  29ރައްދުވާގޮތަށް    ގަނައިޒޭަޝން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށްސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯމަރްޔަމް ސަމީޙާގެ ފަރާތުން  

 .ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ 2021

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ގެ ރައުޔު ރިޝްފާ މަރްޔަމް  

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ލުނބޯމާގެ / ރ. މަޑުއްވަރި)  މަރްޔަމް ސަމީޙާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ނަންބަރު:   މުޚާ  (A255918ކާޑު  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ފަރާތް( ޠަ)މީގެ   ބުކުރެވޭ 

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުންވަޒީފާއާބެހޭ     ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގޮ 1.1 އަދާކުރަމުން  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޓްރޭޑިންގ    ސްފައިވަނީމައްސަލަ  ސްޓޭޓް 

 ގެ   ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  ރައްދުވި)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ     ލިމިޓެޑްއޯގަނައިޒޭަޝން ޕަބްލިކް

 ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،ކަމަށާއިގައި  މަާޤމުގެ    މަސިސްޓް'ރއެސް.ޓީ.އޯ ހެންވޭރު ފާމަސީގައި 'ފަ

ވަނަ    2021ޖޫން    28ގައި ކަމަށާއި،    2020ފެބުރުވަރީ    09ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ    ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

ދުވަހު އެސް.ޓީ.އޯ ހެންވޭރު ފާމަސީއިން ކަސްޓަމަރަކަށް ނުބައި ބޭހެއް ދޫކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  



 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2021/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޙާ މަރްޔަމް ސަމީ ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

21 ގެ 3 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:  
 

 

ޓްރައިބިއުނަލަމައްސަލަމަށާއި،  އިހުމާލުންކަ ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އަސާސަކީ،    ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ށް 

ވަނަ ދުވަހު ވަޒީފާއިން    2021ޖުލައި    01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ރަނގަޅަށް ބެލުމެއްނެތި  

 ވަކިކޮށްފައިވާތީކަން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   ގޮތް  އެދޭ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .2

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި، މުވައްޒަފަކާ މެދު ހުށަހެޅޭ ަޝކުވާއެއް ބަލަންޖެހޭ  

ށަހެޅި ފަރާތާއިމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި،  މިންވަރަށް ބެލުމެއްނެތި މައްސަލަ ހު

ރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފޯ

ހުށަ ހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި  ދެވިފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ 

ނުބެލުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ  

ހުށަހެ މައްސަލަ  ނަންގަވާދެއްވުމަށާއި،  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ހަމައަށް  ދުވަހާއި  ވަޒީފާ އަނބުރާދޭ  ފަރާތަށް  ޅި 

އަނބުރާ ދެވެން ނެތްނަމަ، އެއްބަސްވުމުގެ ބާކީވާ މުއްދަތައް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން 

  ްޓަރއިިބުއނަަލްށ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ޮގުތްނ   ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝކާުވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .3

ައްނަނިނިވ ަކްނަކން    ުރުކުރުމްނ ަޒޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގއި ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށ ަނުހށަަހ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ަފާރތަށް    2021ޫޖްނ    30،  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 3.1 ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ  ަގިއ 

ފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި    HRD/715/2021ަރއުްދޮކށަްފިއާވ ުކނުްފީނެގ ންަނަބުރ   ިސީޓަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއވާ 

ނުްފިންނ ބިެލބުެލުމން،  ަފާރުތްނ ެއްސީޓއޯ ެހްނޭވުރ ާފމީަސިއްނ ަކްސަޓަމަރަކށް ނަުބިއ ބެޭހްއ ޫދޮކށަްފިއާވ ަމްއސަަލ ުކ

އެެހން   މިފަަދ  ފަާހަގުކެރޭވަކަމާށިއ،  އުިހމުާލްނަކްނ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޫދުކެރވަިފިއަވީނ  ބެޭހްއ  ުނަބިއ 

ިފަޔަވެޅްއެގ    އިޞާްލީޙަވަނ ުދވުަހ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ މުެދެވިރވަެފިއާވީތ،    2020ޮއްކޫޓަބުރ    07ހިާދާސެއްއ  



 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2021/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޙާ މަރްޔަމް ސަމީ ރައްދުވާގޮތަށް
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 | 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:  
 

 

ަނޮގުތަގިއ ަމްއ ަފރުުދްނެގ  ޭނޙްަތ ދަީފިއާވޭޞސަަލ ުހށަހިެޅ ަފރަާތށް  ޫދުކުރަމީކ ާއްއމު  ްއަޙތާ  ިޞަކމަށިާއ، ޭބސް 

އުިހމުާލްނ މިފަަދ ހިާދާސެއއް    ެގ ޮބޑު ަމްސއިޫލްއަޔެތްއަކަމްށާވިއރު ިމއީ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތސާީދ ުގުޅނުްހިރ  

ފަަހުރަކަމްށާވީތ،   ެދަވަނ  ުހަށމުެދެވިރިވ  ަވޒާީފގިައ  ަމްއސަަލ  ިދަޔ  އާަދުކަރުމްނ  ަފރްާތ  ިއުތރްަށ  އަެފާރްތ  ެހިޅ 

ްއުމ ަރްއިޔުތްނންަށ ޮބެޑިތ ެގއުްލނަްތކެއް  ާޢޮކްށ  ޚްާއަޞބަަހްއަޓއިިފަނަމ ުކނުްފްނޏާަށިއ ުކނުްފީނެގ ަކްސަޓަމުރްނަނށް،  

ުކންފްުނާޏިއ   ަޤބުޫލުކެރޭވތީ،  ހަަމަތުކްނ  ެއކީަށެގްނާވ  ެދމުެދވަެފިއާވ  ިލބާިދެނަކަމްށ  ަފާރާތިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ެއްއަބްސުވާމިއ ެއްއޮގްތާވގެޮތ މިަތްނަކަމާށއި، 

ބެޭހއް    2021ޫޖްނ    28ިމޮގުތްނ،     3.2 ނަުބިއ  ަކްސަޓަމަރަކްށ  ާފަމީސިއްނ  ެހނޭްވުރ  ެއްސީޓޯއ  ުދވުަހ  ަވަނ 

ސީިޓ އެ  ހުށަަހޅަާފިއާވީތ،  ިސީޓައކްުނ  ކްަސަޓަމަރުކ  ަޝުކާވ  ަމްއސަލަ  ޫދޮކށަްފިއާވަކުމެގ  ުގިޅެގްނ  ާއިއ 

ޖިެހިއުރ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް    12:39ަވަނ ުދވުަހ ެމނުްދުރ ަގިޑްނ    2021ޫޖްނ    28ީޤުޤުކުރަމށްފުަހ،  ުޙަތ

ކްަސަޓަމަރަކށް   ިޑްސާފަމީސައްށ ޚުިދމްަތ ލިިބަގތް  ަމްއެޕޭބސް  ަފާރުތެގ އުިހމުާލން  ްނސުްކުރުމަގިއ  ސަަލ ުހށެަހޅި 

މިިލްގާރްމ ޭބސް    50މިިލްގާރްމ ބުޭހެގ ބަދުަލަގިއ 'ަލމްޮޓިރިޖްނ'    50ާވ ޭބސް 'ޮޓިޕަރޭމޓް'  ޭބްސ ިސީޓަގއި ިލޔަެފިއ

   މިިލްގރްާމެގ ޭބްސ ޫދުކިރަކަމށް ބްިލ ހަދަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރޭވަކަމާށިއ،   50ޫދޮކްށ 'ޮޓިޕަރމްޭޓ'  

ީޤުޤުކުރަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފީނެގ ަފާރުތްނ ަމްއސަލަ  ުޙިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަކނިްހނގަާފިއާވޮގްތ ިއުތރްަށ ަތ  3.3

ެއްނމަެހިއ   ދެެވނުްހިރ  ެއަވުގތު  ުގިޅެގން  ކްަނަކާމިއ  ިއާޝާރްތޮކށަްފިއވާ  ިއްސެވ  ާޙިޟުރޮކްށ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ 

ސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  ޫލާމުތަތެކްއ ިދުނަމށްފުަހ އަެކާމިއ ުގޭޅޮގުތްނ ަބާޔްނ ެނގިފިައާވެނަކަމާށިއ، ިމގުޮތްނ ަމްއުޢަމ

ަމިސްސްޓ ޭބްސ ެނުގމްުނ ބޭހަށް ބިލް ހާަދ  ރ ާވ ަބާޔުނަގއި ޭބސް ޫދުކރުުމަގިއ ަޢމުަލުކަރްނޖޭެހ ޮގަތކީ އްެއ ަފދަީފިއ

ަފ ެދަވަނ  ްޕޮރޮޓކްޯލ  ރ ޫދުކަރްނޖޭެހީނ  އުެދވުަހ  އެެހްނަނަމެވްސ،  ަބާޔްނކޮށަްފއާިވަކަމާށިއ،  ަމިސްސްޓަކުމަގިއ 

ެތޭރަގިއ ބަަލްނޖޭެހ ަވރަށް  ިއ ައިމއަްލައްށ  ފޯޮލުކުރަމާކިއ ނަުލ ޭބްސ ަނަގިއ ބޭހްަށ ބްިލ ހަަދިއ ޭބްސ ޫދުކުރުމެގ 

އުިހމުާލްނަކަމށް   ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޫދުކެރވަިފިއަވީނ  ބެޭހްއ  ނަުބއި  ަސަބުބްނ  ުނބުެލުމެގ 

ިމީއ ަރްއިޔާޢްއަކްސަޓަމުރްނާނިއ    އުިޢިތރުާފވަެފިއާވަކަމާށިއ، އިަދ  ޮބޑު  ުމ  ުނރްައާކ ވާެދނެފަަދ  ުފާރަނައްށ  ުތްނެގ 



 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2021/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޙާ މަރްޔަމް ސަމީ ރައްދުވާގޮތަށް
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަކެމްއަގިއ  ިމކަހަަލ  ުކިރްނެވްސ  ިއުތރްުނ  ީމެގ  ަފުރާވެތިރުވަމށް  ަފާރުތްނ  އުިހމެާލްއަކަމާށިއ، 

 ތްދަީފިއާވަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ެއްއަބްސާވަކމާަށިއ،  ޞަޭޙުކނުްފީނެގ ަފާރުތްނ ަނ

ޮޑކަްޓުރްނ ިލޔޭެދ ޭބްސ ިސީޓ ައީކ ުފރަިހަމ ޭބްސ ިސީޓެއްއތޯ  ެގ ަވޒާީފެގ ަމްސއިޫލްއަޔުތެގ ެތޭރަގިއ  ަފރަމިސްސުޓްނ 3.4

ޮކްނ ބެޭހްއކްަނ ެދެނަގެނ، ބްޭސ ޫދުކުރުމެގ ުކިރްނ ެނިގ ބާޭހިއ ައސުްލ ޭބސް   ބަަލިއ، ޭބްސ ިސީޓަގިއާވ ބަޭހކީ 

ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ އަދަަދށްތޯބަަލިއ، ޭބސް ޫދުކުރުމެގ ުކިރން    ިސީޓާއިއ އާަޅިކުޔަމށްފަހު ޭބްސނެގަިފިއަވީނ ޭބސް ިސީޓަގިއ 

ުނަވަތ ޮފީށަގިއ ިލެޔ ޭބްސ ަގްނަނ ަފާރތްަށ ޭބްސ ސީިޓަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ  ޭބްސ ޭބުނނުްކާރެނޮގްތ ބުޭހެގ ކަރުދުާހަގިއ  

ްނ ކަަށަވރޮުކްށ ޭބްސ ޫދުކުރްނ  ޮގަތްށ ޭބުންނުކާރެނގްޮތ ކަިޔއީިދ ޭބްސަގްނަނ ަފާރުތން ޭބްސ ޭބންުނުކާރެނޮގްތ ސުާފިވަކ

ހުިދަމްތ ިލިބަގނަްންނ ައްނަނ ަކްސަޓަމުރްނންަށ ޭބްސ ޫދުކުރްނ ފަަދ ަހްއާސީސ ަމަސްއަކެތްއ ުކުރމަށް  ިހެމޭނަކަމާށިއ،  

  ްލޮކށަްފއާިވ ަކާމބޭެހ ަތްމީރްނ ާޙިޞ  ީލުމުޢަހވުާލޮކށަްފިއާވ ުމަވްއޒަަފީކ އެފަަދ ަވޒާީފެއްއ އާަދުކުރަމްށ ބުޭންނާވ ަތ

ަގާވއުިދަތަކށް ަތާބވާ އަދި ަމަސްއަކުތެގ ެތޭރަގއި    ަޞްއ ާޙިއްމޮކށަްފިއވާ  ާޤިލބަިފިއާވ އިަދ ޭއގެ އުިތުރން ކުނުްފިންނ  

ިއުރޝުާދަތާކިއ  ޫޢަމްސ ދަީފިއާވ ސުާފ  ަފާރތްުނ  ުކނުްފީނެގ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ުއޭޅިއުރ  މުަލުކާރ  ަޢެއްއޮގަތްށ  ުލެވ 

ާވްނޖޭެހެނަކަމާށއި،   ާފަމީސެއްއަގިއ ާފަމިސްސެޓްއެގ  ުމަވްއޒަަފަކްށ  ިހްނާގ  ަފާރަތީކ ުކނުްފިންނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ 

ަމާޤުމަގިއ ަވޒާީފއާަދުކާރ ަފާރަތަކްށާވިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ަމްސއިޫލްއަޔތު ުފރަިހަމ ުނުކެރުވުމގެ  

ަގްނަނ  ޭބްސ  ުނަވތަ    ަސަބުބްނ  އުފަުލްނޖޭެހނީ  ަފާރަތށް  ޒްިނާމ  ެގއުްލުމެގ  ިލޭބ  ަފާރަތށް  ޭބުންނުކރާ  ޭބްސ 

ުކނުްފިންނަކަމާށިއ، މިފަަދ ެގއްލެުމްއެގ ަސަބުބްނ ުކނުްފްނޏްަށ އްާއުމްނުކާރ ިއުތާބުރ ެގއިްލ ުކނުްފީނެގ ިވޔާަފިރައށް  

ައަސުކާރަކމާަށިއ،  ިއޭމޖްަށ  ޒްިނާމ އާަދުކުރުމަގިއ    ުބޫރައާރ އިަދ ކުނުްފީނެގ ކޮޯޕރްޭޓ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ުކނުްފިންނ   ާފުޅަކނޮްބުޑ  އުިހމުާލވަެފިއާވ  ެއަކަމީކ  ފަާހަގުކެރވަިފިއާވީތ  ބިެލބުެލުމން  ސޫުލކީ  ަޣއާިދީރޮގުތްނ  ިއުރ 

 ޢަދުުލެވިރަކްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކަުރްނ ިންނިމ ިންނުމުމަގިއ ަމއޫުޟީއ  ްތޢަަލެމްއަކަމްށ ބަަލިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ

 ުކެރވަިފިއާވަކަމްށ ުކނުްފިންނ ެދޭކަކަމާށިއ، ާޤިއުމ

ަފާރާތިއމުެދ   3.5 ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެގެނސަްފިއަވީނ  ިނުމަމަކށް  ެއްއަބްސުވްނ  ަވޒާީފެގ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ާމ ެދެނގަތަުމށްފުަހ، ަމްއސަަލ  ތުުހަމުތުކެރުވނު ަމްއސަަލިއަގިއ އަެފާރްތ ަބިއެވިރވަެފިއާވ ިމްނވާަރިއ އަެފާރުތެގ ިޒްނ
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ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއަޗށް ތުުހަމތުުކެރޭވ ަކްނަކާމ ުގޭޅޮގތުން  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކުުރުމެގ ުކިރްނ  

ަޖވާބާުދީރުވަމްށ ފުުރަޞތިުދުނަމށްފުަހ    ެލްއ ިދުނަމށްފުަހ ެއަކްނަކާމިއ ުގޭޅޮގުތްނީޞެއަވުގުތ ެދެވނުްހިރ ެއްނމަެހިއ ތްަފ

 ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ިލބަިފިއާވ ެހްއާކިއ ަޤީރާނަތުކެގ އީަލަގިއ ކަަމާށިއ، 

ލުަތަގިއ  ާޙަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވްނ ިނުމަމަކށް ގެެނސަްފިއަވީނ ެއަކީށެގްނާވ ސަބެަބްއ ންެތ   3.6

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ަލްތތުަކަގިއ ަވޒާީފ އިޢަާދ ުކެރވާިދެނޯތ ުނަވތަ ޫނނޯްތ ބާަލިއުރ ަލށް ެފްނަނ ާޙަކަމްށ ްޓަރއިިބުއަނ

ަފާރުތްނ ަވޒާީފަގއި ުކަރްނޖޭެހ ަމަސްއަކަތީކ ސީދާ މުީހްނެގ ފާުރަނާއިއ ުގުޅނުްހރި ަކަމަކްށާވއުިރ ިމ ަމްއސަަލިއގައި  

ީތާއިއ ިމއީ މިފަަދ ަމްއސަަލެއއް ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ބްޭސ ޫދުކުރުމަގިއ އުިހމުާލވަެފިއާވ

ަކުމަގިއާވީތ   ފަަހުރ  ދަެވަނ  ެފނަިފިއާވ  ިކަބިއްނ  ަމްއަޗްށ  ަފާރުތެގ  މަުވްއޒުަފެގ  ަމަސްއަކްތުކުރަމްށ  މާަޤުމަގިއ  ިމ 

ަޢުކުރަމީކ ެއްނެމ  ަވޒީފޭާދ ަފާރުތެގ ިއުތާބުރ ެގއްލަިފިއާވީތ ުކނުްފީނެގ ަވޒާީފައަކްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ުރޫޖ

 ަމޞަްލަޙތުުހިރ ޮގްތ ންޫނަކަމށިާއ، 

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކާރ ަމްއސަަލަތުކަގިއ ްޓަރިއިބުއންަލ ުނަވަތ ޯކޓަުތުކެގ ަދުއަރީކ ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ   3.7

ަނަކަމާށިއ، ބަދުަލެގ  ަވިކުކީރ ާޤޫނާނިއ ޚިލަާފްށ ަކމަުގިއާވަނަމ ބަދުަލ ަޙްއުޤާވަކްނ ަކނަޑެއުޅްނަކްނ ެއނެގްނ އްޮނ 

ބަދުަލެގ   ނަަގއޭިދްނޖޭެހ  ުހށަަހޅަާފިއެގްނ  ަވިކްނ  ކޯޓްަށ  ުނަވަތ  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ  ަކމާބޭެހ  ަކނަޑެއުޅަމްށ  ިމްނަވުރ 

ާސިބތޮުކށިްދުނަމކީ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ަފރުާތެގ ިޒނާްމެއްއަކަމާށިއ، ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ިމްނަވުރ  

ެހްއެކްއ  ަފާރްތ   ެއްއެވްސ  ެއނޭގެނ  ިމްނަވުރ  ެގއުްލުމެގ  ިލބަިފިއވާ  އަެފާރަތްށ  ުގިޅެގްނ  ަވިކުކުރާމ  ަވޒާީފިއްނ 

 ްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކަމ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން    އެދޭގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން .4

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ލައިގެން  އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާއި  ގެނެސްފައިވަނީ  ނިމުމަކަށް 

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާގޮތަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި، މައްސަ   އިމުކުރުމަށްފަހުގައިާޤ

  ނާޔަތް ޢިއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާގޮތަށް މުސާރައާއި  ދަކުރެވޭނެތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވަޢާއި

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަގައިދެވޭނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއްނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދިނުމަށްކަން 
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ފަރާތަށް  .5 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  މި 

 ތު އޮތްނަމަވެސް، ދެފަރާތުންވެސް ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ަޞފުރު 

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮ .6

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

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

  27މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

އޮތުމުން،   ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ސަމީޙާވަނަ  ވަޒީފާއިން    މަރްޔަމް  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ސްޓޭޓް ނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ އޮތީ މައްސަލަ ރައްދުވި  ވަކިކޮށްފައިވަ

 ށްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ޓްރޭޑިންގ އޯގައިނައިޒޭަޝން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަ

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

ެއީއ  ުޢްނުޞެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ   ަސބެަބްއ  ެއކީަށގްެނާވ  ުނަވަތ   ިންނުމަމުކްނޯތ  ުފރިހަަމާވްނޖޭެހަކާމިއ،   

       ަހިއޯކުޓެގ ންަނަބުރިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނކްަނ، ިދވިެހާރްއޖެޭގ،  ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ

2010/HC-A/24    ި2011ާއއ/HC-A/134    ،ަމއުޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ ެއނޭގަކާމިއ، ިމގުޮތން  ަޤިޟްއާޔިއން 

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރަތުކްނ ިޚާޔރުުކާރ ައާސަސީކ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ  

ިރ ަސަބަބަކްށުވުމެގ ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔުރކާުރ ައާސެސްއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ  ުހއަްދުކރާފަަދ ޢުަދުލެވ

ުމަވްއޒަަފުކ   ާޤިއުމުކުރަމީކ،  ޢަދުުލެވިރަކްނ  އުިޖާރީއ  ެއނޭގަކާމިއ،  ބުެލްނަކްނ  ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުޢްނުޞުރަތްއ 

ަމްށޓަަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލނަްތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ ާވޞުިލުވ

ިއުޖާރައުތަތއް ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓން ިނނަްމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނއި އެ  

 ަހަގުކެރެވެއެވ. ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ާފ
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  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ،   ަފިއަސާލައަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ުހށެަހޅަިފިއިމާވ .8

 procedural)ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  އިަދ    (substantive fairness)ްނ  ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކ

fairness)  ަވޒާީފިއްނ އަެފާރްތ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ބަަލްނޖޭެހަކާމިއ،     ިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ާޤ އާަދުކަރުމނިްދޔަ 

ބަަލްނޖެހެެއެވަވިކުކެރވަިފިއަވީނ   މުެދެވިރެވެގްނޯތ  ޙާލެަތްއ  ަވިކުކެރޭވނެފަަދ  ަވޒާީފިއްނ  ިމ  .  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއޮގުތން، 

ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނާނިއ ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ ިލެޔިކޔްުނަތަކށިާއ، ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ  

 ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ ެދއިްކ ވަާހަކަތކްަށ ރާިޢަޔތުްކުރުމްނ ައްނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ    2020ބުރުވަރީ  ފެ  09މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި ދެމެދު   8.1

އެއްބަސްވުމަށް   CLA/CON-L/2020/95-60ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭަޝން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  

ހެންވޭރު    ގެ އެސްޓީއޯމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭަޝން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް  ،ބެލުމުން

ސްޓެއްގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުންއައި ފަރާތެއްކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ ބާވަތަކީ ފާމަސީގެ ފާރމަސި 

  މުގެ ކަމާއި މި އެއްބަސްވު  2022ފެބުރުވަރީ    09އެއްބަސްވުން ފެށުނު ތާރީޙަކީ  މި   ވަޒީފާއެއްކަމާއި،  ކޮންޓްރެކްޓް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  )ދޭއް( އަހަރު ދުވަސްކަމާއި،    02މުއްދަތަކީ  

، ފުޑް އެންޑް ހާޑްިޝޕް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  ލިބޭކަމާއިރ. )ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ(  -/4,350

ރުފިޔާ( ލިބޭކަމާއި، ޓައިމް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު  ރ. )އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް  -/1,550މަހަކު  

މަހަކު  -/200 ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  އޯވަރޓައިމް  ލިބޭކަމާއި،  ރުފިޔާ(  )ދުވިސައްތަ  )ހަސަތޭކަ  -/679ރ.  ރ. 

އެލަވަންސް އެޓެންޑެންސް  ލިބޭކަމާއި،  ނުވަރުފިޔާ(  ދުވާލަކަށް  ހަތްދިހަ  ގޮތުގައި  )ސަތޭކަ  -/100ގެ  ( ޔާރުފިރ. 

   ލިބޭކަން އިސްވެދެންނެވުނު އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ފަރާތުން   8.2 ރައްދުވި  ވަޒީފާއާބެހޭ    2022ފެބުރުވަރީ    17މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާގައި  ސްޓޭޓް   ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 Termination‘  (2021ޖޫން    30)  766/2021ޗިޓު ނަންބަރު  ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭަޝން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުގެ  

Slip’  ުކަން އެނގެން   2021ޖުލައި    01ތާރީޙަކީ    ނުއަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވ

 ”Dismissal“ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ސަބަބެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  އޮންކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  



 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2021/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޙާ މަރްޔަމް ސަމީ ރައްދުވާގޮތަށް
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 ”Referred to HRD/715/2021“ގެ ގޮތުގައި    ”Remarks“މި ލިޔުމުގައި  ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 
 

ދީ 8.3 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ޕަބްލިކް  ފައިވާ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ  ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭަޝން 

 އަށް ބެލުމުން،( ސިޓ2021ީޖޫން  30) HRD/715/2021ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު 

ަވނަ ދުަވހު އެސްޓީއޯ ހެްނވޭރު ފާމަސީއިން ކަސްޓަމަރަކަށް ުނބައި ބޭހެއް ދޫކޮށްފައިާވ މައްސަލައެއް    28ޖޫން    2021މަރިޔަމް ސަމީހާ  "

ުނބައި ބޭހެއް   ތަށް  ދޫކުރެިވފައިަވނީ މަރިޔަމް ސަމީހާެގ އިހުމާލުން ކަމަށް ފާހަަގކުރެިވފައިެވއެެވ. އަދި މިކަން މިޮގކުންފުނިން ބެލިބެލުމުން، 

  2020ބަލަންާވަވރަށް ނުބެލުމުެގ ސަބަބުން ކަމަށްެވސް ފާހަަގކުރެިވފައިވެއެެވ. މިފަދަ އެހެން ހާދިސާއެއް  ދިމާެވފައިަވނީ ބޭސް ދޫކުރުމުެގ ކުރިން  

ން ފާހަަގކުރަމެެވ. މިފަދަ އިްނޒާރު ދެިވފައިާވކަަވނަ ދުަވހު މަރިޔަމް ސަމީހާެގ ފަރާތުން މެދުެވރިެވފައިާވތީ އެކަން ބެލުމަށްފަހު    07އޮކްޓޯބަރ  

ސިއްހަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށްާވއިރު، މިއީ މުަވއްޒަފުްނެގ މަސައްކަތުެގ އަޚުލާޤު އެކަށީެގންުނާވކަމުެގ ސީރިއަށް  ކަންކަމަކީ އާއްމު ފަރުދުްނެގ  

ކަސްޓަމަރުންނަ ހޯދާ  ޚިދުމަތް  ކުންފުނިން  ކުންފުންޏަށާއި  ބާަވތުްނ  ކަމުެގ  އިތުރުްނ،  ޢަމަލެކެެވ.އަމަލެއްެގ  ބާަވތުެގ  ެގއްލުްނާވ   ށް 

  މީހާ ކުންފުީނގެ ވުމާއެކު، މަރިޔަމް ސަމީހާެގ ފަރާތުން މަސައްކަތުެގ އަހުލާާގ އެކަށީެގންުނާވ ސީރިއަށް އަމަލުތައް ތަކުރާރުަވމުްނދާތީ، މަރިޔަމް ސަ 

އްލުންތަކެއް ެވދާނެކަމަށް އެކަށީެގްނާވ ހަމަތަކުން ގަބޫލުކުރެޭވތީ، ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ ކުްނފުންޏާއި ކުންފުީނެގ ކަސްޓަމަރުންަނށް ެގ

ަވނަ ދުަވހުން ފެށިެގން ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވން ނިމުމަކަށް    01ޖުލައި    2021ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( އާ ހަާވލާދީ    14ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވމުެގ  

 މެެވ. ެގެނިވފައިާވކަމުަގއި ދަންަނަވ

)ހަތެއް( ދުަވހުެގ ތެރޭގައި ޙަާވލުކުރެޭވެނއެެވ. އަދި    7ސަމީހާއަށް ކުންފުީނެގ އެއްެވސް ފައިސާއެއް ދޭްނޖެހޭަނމަ، މިއަދުްނ ފެށިެގން  މަރިޔަމް  

އިތުރުން  ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހުއެެވ. މީެގމިފައިސާ ޙަާވލުކުރެޭވނީ މަރިޔަމް ސަމީހާ ކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްެވސް ފައިސާއެއްާވަނމަ، އެ

 "ަވނަ ދުަވހުން ފެށިެގން ަވޒީފާއަށް ނުކުްނނަން ނުޖެހޭ ާވހަކަ ދަންނަަވމެެވ. 01ޖުލައި  2021

 

 HC-A/280/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ންނަކަމާއި،  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮ

 ، ަޤިޟއްޔާގައި

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ފޮނުިވ ސިޓީަގއި އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު"... ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ  

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން    ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން  ، ޢަލީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމާުގޅިެގން

ފަަވ ލިމިޓެޑްެގ  ޕްރައިެވޓް  ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަން މެރިން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސަބަބު  ލިއުމުަގއި  ފޮނުިވ  ރާތުްނ ކިކުރުމަށް 

ރިޢާޔަތްނުކުރެޭވނެކަމާއި  ަވކިކު  ، ހުށަހަޅާފައިީވނަމަެވސް އެސަބަބުތަކަށް  ަވޒީފާއިން  ަވކިކުރި ސަބަބުކަމަށް  ަވޒީފާއިން  ލިއުމުގައި  މުވައްޒަފު  ރި 



 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2021/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޙާ މަރްޔަމް ސަމީ ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

21 ގެ  10 ޞަފްޙާ      
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ހުށަހަޅައި  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ެގއްލިެގްނ   ، ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޙައްޤުތައް  މުަވއްޒަފުންެގ  ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ  އެސަބަބުތަކަށް 

 ،ހިނަގއިދާނެކަމެއްކަމާއި

ަވކިކުރުމަށް ފޮނުިވ ސިޓީަގއި އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން  ، މިމައްސަލާގައިެވސް ބަލަން ޖެހޭނީ   ، އެހެންކަމުން

 ،އަދި އޮތްނަމަ އެއީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްތޯކަމާއި ، ޙަޤީޤަތުަގއިެވސް އެސަބަބު އޮތްތޯއާއި  ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު 

…" 

ތީ، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްފައިވާމި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް  

ވަނަ ދުވަހު އެސްޓީއޯ ހެންވޭރު ފާމަސީއިން    2021ޖޫން    28  ބަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންމެދުވެރިވެފައިވާ ސަބަ

ކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އް ދޫކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ކަސްޓަމަރަކަށް ނުބައި ބޭހެ

ވަނަ މާއްދާގެ   14މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

 ފާހަގަކުރަމެވެ. )ށ( އާ ހަވާލާދީކަން 

ސްޓޭޓް  ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ    2020ފެބުރުވަރީ    09ތާއި ދެމެދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ 8.4

ވަނަ    14އެއްބަސްވުމުގެ    CLA/CON-L/2020/95-60ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭަޝން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  

 މާއްދާގެ )ށ( ގައި، 

( މަސްދުަވހުެގ  1)ދޭއް( އަހަރު ދުަވހުެގ އެއްބަސްުވމެއްނަމަ އެކެއް )  2)އެކެއް( އަހަރު ދުަވހަށްުވރެ ދިުގ ނުަވތަ    1)ށ( ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވމަކީ  "

 ނިމުމަކަށް ެގނެިވދާެނއެެވ." ނޯޓިސް ދިުނމަށްފަހު ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވން 
 

އޮ އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ވަޒީފާއިން  ންނަމިފަދައިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން،  ކަމާއި، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(    14ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު    އިރުވަކިކުރެވުނު 

މައްސަލަ ރައްދުވި  ،  އިރު އިރު ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދީފައިވޭތޯ ބަލާވޭވާފަދައިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެގައި  

މަރިޔަމް ސަމީހާއަށް ކުންފުނީގެ  ގައި ދީފައިވާ ސިޓީގައި    2021ޖޫން    30މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ފަރާތުން  

މިފަދައިން   )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. 7އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޭންޖެހޭނަމަ، މިއަދުން ފެށިގެން 

ފެބުރުވަރީ   17ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

 HRD/732/2021ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭަޝން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު    2022



 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2021/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޙާ މަރްޔަމް ސަމީ ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

21 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
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ގެ    FULL & FINAL PAYMENTމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ން  ( ލިޔުމަށް ބެލުމ2021ުޖުލައި    05)

ނުމަށް ނިންމާފައިވާކަން  ރ. )ސާދަހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަހަރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތްލާރި( ދި -/14,876.67ގޮތުގައި  

 ، ާމއާްދަގިއަވނަ    25ގެ  (  ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ) 2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

ެގ މުއަްދުތ ނިމުޭދަވާހ  ެފޭށ ުދަވހުން ެފިށގެން އެނޯިޓްސ  "ަވީޒފާއިން ަވިކކުރުުމެގ ޮގތުން ދޭނެްޖޭހ ނޯިޓްސ ދިނުުމެގ ބަަދުލގިައ، އެނޯިޓސެްގ މުއަްދުތ

ަވީޒފާއިން  ހަމަައްށ، އުެމވްައަޒަފަކްށ ލިބިދޭނެްޖޭހ ުމސާރައިާއ ެއހެނިހެން ޢިނާަޔްތތްައ، ހަމަައްށ އޭނަާއްށ   ދިނަުމްށަފުހ، ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ، އޭނާ 

 ަވިކކެުރވިދާނެެއެވ." 

މިފަަދިއްނ ަބާޔްނޮކށަްފިއާވަކން ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ، ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އަެފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  

ަފއާިސ ިދުނަމށްފުަހ ަކމަށް   ޯނިޓސް ުމއަްދތްަށާވުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރޭެވިއުރ ޭދްނޖޭެހ ނިޯޓްސެގ ބަދުަލަގިއ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ ެއްއެވްސ އުިޢިތާރެޒްއ ކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުބނާ ުބުނަމށް  

ަމްއީތެނަތ ަބާޔްނކްޮށ  ިލބަިފިއުނާވަކަމްށ  ަފިއާސ  ިއްސވެެދްނެނުވނު  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުހށެަހޅި  ާއއި  ސަަލ 

ަވަނ ާމއާްދަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ނިޯޓސް    25، ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނެގ  ަފާރުތްނ ިއްނާކުރކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ނަެތީތ 

 ެއެވ. ިދުނުމެގ ބަދުަލަގިއ ޭދްނޖޭެހ ަފއާިސ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް ދަީފިއާވަކަމްށ ުބަރެވެވ
 

ަފިއސާ   .9 ުމއަްދތްަށާވ  ނޯޓްިސެގ  ުނަވތަ  ިދުނަމށްފަހު  ޯނޓްިސ  އަެފާރތްަށ  ުކިރން  ަވކުިކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ާޤޫނނު ަންނަބރު   ަވިކުކެރޭވނީ  ވަަނ ާމއާްދގެ    21)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤނުޫނ( ެގ    2/ 2008ިދުނަމށްފުަހ އަެފާރތް ަވޒާީފިއން 

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި  21 ާޤނޫނުގެ ވަޒީފާއާބެހޭެއގުޮތްނ    ، ަދުށްނަކާމިއ
 

ެގ އަޚުލާޤާއި ނުަވތަ  ]މުަވއްޒަފުެގ  މަސައްކަތުެގ ޤާބިލުކަްނ ނުަވތަ އަޚުލާޤީ މިްނަގނޑު ރަނަގޅުކުރުމަށް ފިޔަަވޅު އެޅުމަށްފަހު ެވސް އޭާނެގ މަސައްކަތު

ޒިންމާ އަދާނުކުރާކަމުެގ އެކަށީެގންާވ ސަބަބަކާ ލައިެގންމެުނީވ، ަވޒީފާ އަދާކުރަމުްނދާ އޭނާ ަވޒީފާއަދާކުރާ ތަން ރަނަގޅުޮގތުަގއި ހިންގުމާ ުގޅިފައިާވ އޭާނެގ  

 މުަވއްޒަފަކު އޭނާެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކޮށްެގން ނުާވެނއެެވ.[ 

ޢިބާރާތުން ނަންބަރު  ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،    މި  ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  މާއްދާއަށް   21)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ 

ކުރުމަށް  ރިޢާޔަތްކު ރަނގަޅު  މިންގަނޑު  އަޚްލާީޤ  މަސައްކަތުގެ  ނުވަތަ  ާޤބިލުކަން  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ  ރުމުން 

އަޚްލާުޤ ނުވަތަ    19ާޤނޫނުގެ    ވަޒީފާއާބެހޭ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ  އެޅިނަމަވެސް،  ދަށުން ފިޔަވަޅު  ވަނަ މާއްދާގެ 



 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2021/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޙާ މަރްޔަމް ސަމީ ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

21 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
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ބިލުކަން އެ މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި ނެތުމަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ާޤ

 ނިންމުމުގައި ޢަދުލުވެރި ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްކަން އެނގޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  އިޞްލާޙީ   އެކަށީގެންވާ  އެމުވައްޒަފަކާމެދު  ތަބާނުވާނަމަ  މިންގަނޑުތަކަށް  އަޚްލާީޤ  މަސައްކަތުގެ  ތަބާވާންޖެހޭ  މުވައްޒަފަކު .10

 ފަރާތަށް   ވަޒީފާދޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ   ވަނަ  19  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ )  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ބާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު

 ؛ތެރޭގައި ވަޅުތަކުގެފިޔަ  އެޅިދާނޭ ގޮތުން އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅު އިޞްލާޙީ އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ،ލިބިގެންވާކަމާއި

 އިަދ   ؛ ަނޭޞަޙތެްތިރުވްނ .1

 އިަދ   ؛ ިލުޔުމްނ ިއްނާޒުރ ިދުންނ .2

 އިަދ   ؛ )ސަާދ( ުދވަަހްށުވެރ ިދުގންޫނ ުމއަްދަތކްަށ ުހްއުޓުވްނ  14ަވޒާީފެގ ަމަސްއަކަތށް ުނުކތްުނ   .3

 ؛ ުހިރ ަމާޤަމްށުވެރ ަދްށ ަމާޤަމަކށް ުމަވްއޒުަފ ބަދުަލުކުރްނ .4

ާޤނޫނުގެ    ހިމެނޭކަން އެނގެން    19އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ރިޢާޔަތްކުރުމުން  އަށް  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 އެވެ. އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެ

ހަީޤަޤތުގައިވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ.  11

 ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތައް މެދުވެރިގެންތޯއާއި   ނިންނި ނިންމުމުގައިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް  

ިއޞާްލީޙ ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަރނަގުޅުކުރަމށް  ިމްނަގނުޑ  ައޙްލީާޤ  ަމަސްއަކުތެގ  ިފަޔަވެޅްއ    އަެފާރުތެގ 

ަކްނަކން    ، ައޅަާފިއޭވޯތާއިއ ައްނަނިނިވ  ބާަލިއުރ  ަހަމައުކްނޯތ  ެއަކީށެގްނާވ  ައޅަާފިއަވީނ  ިފަޔަވުޅ  އިސާްލީޙ  އެފަަދިއްނ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

ޕަބްލިކް    11.1 އޯގަނައިޒޭަޝން  ޓްރޭޑިންގ  ދީފައިވާ ސްޓޭޓް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ( ސިޓީއަށް ބެލުމުން، 2020ނޮވެންބަރު  06) HRD-DA/906/2020މިޓެޑްގެ ނަންބަރު ލި
 

ަވނަ ދުަވހު    02ނޮވެމްބަރ    2020މަރިޔަމް ސަމީހާއަށް ރައްދުާވ ކޮންޓްރޯލް ޑްރަްގެގ މައްސަލަ މޯލްޑިްވސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަްގ އޮތޯރިޓީން  "

ފައިާވ  ޅާބަލާ ނިންމާ އެކަމުގައި އަޅާފައިާވ ފިޔަވަޅާއި ގުޅިެގން ދަްނނަަވމެެވ. މިމައްސަލާގައި މޯލްޑިްވސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަްގ އޮތޯރިޓީން އަ



 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2021/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޙާ މަރްޔަމް ސަމީ ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

21 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
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އި މަރިޔަމް ސަމީހާެގ އެސްޓީއޯެގ ރެކޯޑުަގއި އިސްލާޙީ ފިޔަަވޅެއްެގ ޮގތުގައި ރެކޯޑުކުރެޭވނެކަން އަްނގަމެެވ. އަދި ކުރިއަތް އޮތްތަުނގަ ފިޔަވަޅު  

 މިފަދަކަމެއް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އަްނާގ އިންޒާރުކުރަމެެވ. 

ަވނަ ދުަވހުން ފެށިެގން މަސައްކަތުން އެކަހެރިކޮށްފައިހުރިހުރުން ނިމުމަކަށް ެގެނސް   09އޮކްޓޯބަރ    2020ވީމާ، މިމައްސަލަ ބަލާ ނިމިފައިާވތީ  

 ަވނަ ދުަވހުން ފެށިެގން މަރިޔަމް ސަމީހާ ޑިއުޓީއަށް ުނކުތުމަށް އަްނގަމެެވ."  07ނޮވެމްބަރ  2020

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން    ގެކޮންޓްރޯލް ޑްރަގް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރައްދުވާ    އިރު، މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ފެށިގެން    2020އޮކްޓޫބަރު    09 ފަރާތް  އިން  ހުށަހެޅި  އެނގެން  މައްސަލަ  އެކަހެރިކޮށްފައިވާކަން  ވަޒީފާއިން 

ގައި   2020ނޮވެންބަރު    07ވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އަންގާފައި އޮންނަކަމާއި،  

އިސްވެދެންނެވުނު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން  ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އެޅުނު  ކަމާއި،  ނަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއިމެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާކަން އެނގެން އޮން

ރެޑޯކުރެވޭނެކަން  ފިޔަ ރެކޯޑުގައި  އެސްޓީއޯ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ފިޔަވަޅެއްގެ  އިޞްލާޙީ  ވަޅު 

އޮންނަކަމާއި،   އެނގެން  ހުށަހެޅިފަރާތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މައްސަލަ  ތަކުރާރުނުކުރުމަށް  ޢަމަލެއް  އެފަދަ 

ބެލު ދެންނެވުނު ސިޓީއަށް  އިސްވެ  އޮމުން  އިންޒާރުދީފައިވާކަން  ަފާރާތމުެދ    ންނައިރު،އެނގެން  ަމްއަސަލ ުހށެަހިޅ 

  6ީޙ ިފަޔަވަޅީކ ެއަކީށެގްނުނާވ ިފަޔަވެޅްއަކމްަށ އަެފާރަތްށ ެފިންއެޖ ިހނެދްއަގިއ ެއަކުމެގ ަޝުކާވ  ައޅަާފިއާވ ިއޞާްލ

ިލބަިފއި ޮއެވެމ، އަެފާރުތްނ އެފަަދިއން  ްއޤު ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ  ަޙުހށެަހުޅުމެގ    1)ަހެއްއ( ަމސުްދވުަހެގ ެތޭރަގިއ 

ުހށަަހޅަާފިއުނާވ އެނެގްނ  ަޝުކާވ  ަމްއސަަލެއްއ  ަތީތޮއ ަކްނ  ބާަޔްނޮކށަްފއިވާފަަދ  ިސީޓަގއި  ިއްސވެެދނެްނުވުނ  ާއއި، 

ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ  ަބާޔނޮްކްށ  ުކިރަމިތވަެފިއާވނާުވަކަމްށ  ިކަބިއްނ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރަތށް ައޅަާފިއިމާވ ިފަޔަވަޅީކ އެފާަރުތެގ ަމަސްއަކުތގެ   ، ިއްނާކުރޮކށަްފިއުނާވަކްނ ެއނގެން ޮއތީަތ

ިފަޔވެަޅއަްކަމްށ ބަަލްނޖޭެހަކަމްށ   ައޅަާފިއާވ ިއޞާްލީޙ  ެއަކްނ ިއޞާްލުޙުކުރަމށަްޓަކއި  ަސބުަބން  ަދްށުވުމގެ  ައޚާްލުޤ 

 ެދެކެމެވ. 

 
 ( ހ) މާއްދާެގ ަވނަ 8 ެގ( 2015 ަގވާއިދު ޓްރައިބިއުނަލްެގ ަވޒީފާއާބެހޭ)  R/2015-20 ނަްނބަރު ަގވާއިދު  1



 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2021/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޙާ މަރްޔަމް ސަމީ ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

21 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
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ހުށަހެޅި 11.2 ވަކިކޮށްފައިވަނީ    މައްސަލަ  އެފަރާތް  މަާޤމުން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  މައްސަލަ  ހަމަ  ފަރާތް  ހަީޤަޤތުގައިވެސް 

ފަރާތުން   ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ    2021ޖޫން    30ރައްދުވި  ސިޓީގައި  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

   ބަލާއިރު،ސަބަބުތުތަކެއް މެދުވެރިވެގެންތޯ 

މަސީ އޮޕަރޭަޝންސް މެނޭޖަރަށް ސިޓީއެއް  ރ ގައި ލުުޤމާން ނޫރު ކިޔާ ފަރާތަކުން އެސްޓީއޯ ފާ  2021ޖޫން    28 11.2.1

ފާމަސީއިން ދޫކޮށްފައިހުރި ބޭސްތަކާއި  އެސްޓީއޯ ހެންވޭރު  މި ސިޓީގައި  ފޮނުވާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

ލިޔެފައިވީނަމަވެސް    ”Topiramate“ގައި  ބޭސްސިޓީގައި ހުރި މައުލޫމާތާއި ދިމާވޭތޯ ބެލިއިރު ޑޮކްޓަރު ބޭސްސިޓީ

ފާމަސީއިން ދީފައިން  ކިޔާ ބޭހެއް ކަމަށާއި،    ”Lamotrigine“ފާމަސީއިން ދޫކޮށްފައިހުރީ  އެސްޓީއޯ ހެންވޭރު  

ކިޔާލިއިރު   އަޅާ  ބޭސްސިޓީއާއި  ލިޔެފައި ބިލުކޮޅާއި  ބޭސްސިޓީގައިވެސް  އަދި   ”Topiramate“  އޮތީބިލުކޮޅު 

ތަކުން ފެންނަންއޮތް ލިޔެކިޔުން ފައިވާ ބޭހާއި، ފާމަސީއިން ދޫކުރިކަމަށް  ށްކަމަށާއި، ފާމަސީއިން ހަވާލުކޮ  އިދޫކޮށްފަ

ބްރޭންޑް   ބޭހުގެ  ދިމާނުވާތީ  ވެފައިއިންގޮތެއްތޯތަފާތުވުމުބޭހާއި  ގޫގުލްގައި    ން  ނަން  ޖެނަރިކް  ބޭހުގެ  ބެލުމަށް 

ސްލުވެސް ދެބޭހެއްތޯ ދެބޭހެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށާއި، މިއީ އަ ސާރޗްކޮށްލައި ބެލިއިރު މިދެބޭހަކީ މުޅިން ތަފާތު  

ޑޮކްޓަރު ކައިރީ އެހުމުން ޑޮކްޓަރުވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިކަމަށާއި، އަދި އެއީ މުޅިން  ޔަީޤންކުރުމަށް  

މުން އެތަނުގައި  ށްދިނުމަށް އެދުއަލުން އެސްޓީއޯ ފާމަސީއަށްގޮސް ބޭސް ބަދަލުކޮ  ދެބޭހެއްކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށާއި، 

އަދި ބޭހާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު އެހާބޮޑު  މަސިސްޓު ވަގުތުން އެބޭސް ރަގަޅު ބޭހަށް ބަދަލުކޮށްދިންކަމަށާއި،  ރ ހުރި ފަ

  ށް މަސިސްޓާ ސުވާލުކުރުމުން އެގޮތަށް އޮޅުންއަރާފައިވަނީ އެއްބޭފުޅަކު ބޭސްތައް ސިސްޓަމަރ އޮޅުމެއްއެރީ ކީއްވެތޯ ފަ

މަސިސްޓް ވިދާޅުވިކަމަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ސިޓީގައި  ރފަ  ކަމަށްތީރކޮށް ބޭސްދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާއެންޓަ

   ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ބަޔާނެއް   11.2.2 ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ހާދިސާއާއި  ގައި    2021ޖޫން    30އިސްވެދެންނެވުނު 

 ބެލުމުން، މި ބަޔާނަށް މާއި، ކަނަގާފައިވާ 
 

( އަކީ އެސްޓީއޯ ހެންޭވރު ފާމަސީަގއި ފާމަސިސްޓެއެއްެގ ަވޒީފާ އަދާކުރާ މުަވއްޒަފެކެެވ. މި  9181/ ސްޓާފް    ޙާ އަޅުަގނޑު )މަރިޔަމް ސަމީ "     

ަވނަ ދުަވހު ކަސްޓަމަރަކަށް ނުބައި ބޭހެއް ދޫކުރެިވފައިާވތީ ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީ ުވމުެގ ޮގތުްނ   28ޖޫން    2021ބަޔާނަކީ  



 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2021/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޙާ މަރްޔަމް ސަމީ ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

21 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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. ބޭސް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތަކީ އެހެން ކުއްޖަކުބޭސް ނެުގމުން ބިލް  ހު އަޅުަގނޑު ދީފައިާވ ބަޔާނެކެެވަވނަ ދުަވ  30ޖޫން    2021

ުވމުންާނއި އަޅުަގނޑާއިއެކު ޑިއުޓީގައި ދެން އިން ކުއްޖާ އެހެން ކަސްޓަމަރަކަށް    ހަދައި ދޫކުރަން ޖެހޭނީ އެހެން ކުއްޖެކެެވ. ނަމަެވސް އެދުަވހު ބިޒީ

ސް  ންޑް ކުރަން ހުރުމުެގ ސަބަބުން އެ ޕްރޮސެސް ފޮލޯ ނުކުރެުވީނއެެވ. މިދުަވސްކޮޅަކީ ފާމަސީ ބިޒީ ދުަވސްކޮޅެއްކަމުން ހުރިހާ ކުދިންވެ އެޓެ

ނަ އަށެެވ.  "ޓޮޕިރަމޭޓް"  ބޭސްކަމަށްާވ  ކޮށްފައިާވ  ޕްރިސްކްރައިބް  ހެދިފައިަވނީ  ބިލް  އަޅުަގނޑަށް  އެދުަވހު  މިޮގތަށެެވ.  ެވސް މަ ޢަމަލުކުރަނީ 

ހެއް ދޫކުރެިވފައިަވީނ  ދޫކުރެިވފައިަވނީ "ލެމޮޓްރިޖިން" އެެވ. މިބޭހަކީ އެއްކަމަށް ބޭނުންކުރާ ބޭހެކެެވ. ަނމަެވސް ދެބޭހުެގ ޖެނެރިކް ތަފާތެެވ. ނުބައި ބޭ

. އަދި މިކަމުެގ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުްނެގ މެެވބަލަންާވ ަވރަށް ުނބެކުމުެގ ސަބަބުންެނެވ. އަދި އެއީ އަޅުަގނޑުެގ އިހުމާލުްނީވ ކަމެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަ 

ދިމާ  ކަމެއް  މިކަހަލަ  ކުރިްނެވސް  މީެގ  އަދި  ޤަބޫލުކުރަމެެވ.  އަޅުަގނޑު  ދިމާވެދާނެކަމަށް  ހާދިސާއެއް  ފަދަ  ާވނެ  ުނރައްކާ  ެވެގްނ  ފުރާނައަށް 

މައު ދީފައިާވ  މިބަޔާުނގައި  ނަޞޭޙަތްދީފައެެވ.  އަްނާގ  ފަރުާވތެރިވުމަށް  އަމިއްލަ އަޅުަގނޑަށްަވނީ  މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި  އެއްެވސް  ލޫމާތުތަކަކީ 

 " އިހްތިޔާރުަގއި އަޅުަގނޑު ދީފައިާވ ތެދު ބަޔާނެކެެވ.
 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮންނަކަމާއިމިފަދައިން  އެނގެން  ފަރާތުން ކަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާނުގައި  އިސްވެދެންނެވުނު   ،

އޮ  އެނގެން  ފަރާތު  ންނަކަމާއި،ސޮއިކޮށްފައިވާކަން  ހުށަހެޅި  އިހުމާލުން  މައްސަލަ  ބޭހެގެ  ނުބައި  އް ކަސްޓަމަރަކަށް 

އެނގެން  ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށް   އިޢުތިރާފުވެފައިވާކަން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އިތުރު  މައްސަލަ  މިކަހަލަ  އޮންނަކަމާއި، 

އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ    ތިވެފައިވާކަމާއިކުރިމަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އިހުމާލުން  މައްސަލައެއް ކުރިންވެސް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ތީ،  ތަހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަޭޞޙަތްދީފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮ

ކަމެއްކަމަށް    ކުރިމަތިވި  އިހުމާލުން ށަހެޅި ފަރާތުގެ  ކީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި މައްސަލަ ހުތަކަވަކިކުރުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބު

   ބުރަވެވެއެވެ.

ފަރާތުން    11.3 ހުށަހެޅި  ހުށަހަޅާފައިވާ    2022ފެބުރުވަރީ    01މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  'މައްސަލަ ގައި 

ބަޔާން' ފުރަތަމަ  ހުށަހަޅާ  ާޤނޫނުގެ  އަށް ބެލުމުން    ހުށަހެޅިފަރާތުން  "މަސައްކަތްކުރާ    8ވަޒީފާއާބެހޭ  ބާބުގައި  ވަނަ 

އެޅުމަކީ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ބެލެހެއްޓުމަށް  ފުރިހަމައަށް  ިޞއްޙަތު"  މުވައްޒަފުންގެ  ރައްކާތެރިކަމާއި  ތަނުގެ 

ރާފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ  ވަޒީފާދޭފަރާތުގެ ާޤނޫނީ ޒިންމާއެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ފާރމަސިސްޓް ފަދަ ވަޒީފާ އަދާކު 

ވަރު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ. އާންމު ރައްޔިތުންގެ ިޞއްޙަތާއި ވަޒީފާދޭފަރާތުން ކަށަރައްކާތެރިކަމާއި، ހިމާޔަތްތެރިކަމަކީ  

އިޙްމާލުން   ނުވަތަ  ގޯހެއްނުހެދި  އަދާކުރާފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާ  މިބާވަތުގެ  މެދުވެރިނުވާނެގޮތަކަށް ގުޅުންހުރި  ކަމެއް 



 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2021/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޙާ މަރްޔަމް ސަމީ ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

21 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:  
 

 

ތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި، އެއާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ދޭތޯބަލައި، ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރ ކުރުންވެސް މީގެ ތެރޭގައި  އިން

ހުށަހެޅިފަރާތަށް   މައްސަލަ  މިދެންނެވި  ހިމެނެއެވެ.  ޕެންޑަމިކްގެތެރޭގައި  ކޮވިޑްގެ  ކަނޑައެޅިގެން  ގޯހަކީ  ހެދިފައިވާ 

ކަށަވަރު ކަންކަން  ބޭސްނަގައި، ކަށަވަރުންކުރަންޖެހޭ  އަމިއްލައަށް  އެގޮތުން  ގޯހެކެވެ.  ހެދިފައިވާ  ކުރެވިފައިނުވާތީ    

މައްސަލަ  ނުވަތަ  ދިންފަރާތަށް  ވަޒީފާ  އެއީ  ބޭސްދޫކުރަންޖެހުމަކީ  އަށް  އަމިއްލަ  ސިޓީއަށް  ބޭސް  ބިލްހެދުމާއި، 

ފޯރުކޮށް ނުދެވުމުގެ ސަ ފޯރުކޯށްދޭންޖެހޭ ވަސީލަތްތައް  ކަމެކެވެ. ރައްދުވިފަރާތަށް ރަނގަޅަށް  ބަބުން މެދުވެރިވެފައިވާ 

މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި މައްސަލަ ރައްދުވިފަރާތުގެ އިޙްމާލުގެ ސަބަބުން ދިމާވި މިފަދަ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ވަޒީފާއިން  

ރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ ން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ  ވަކިކުރެވިދާނެކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ.

 ގައި ދީފައިވާ 'ވަޒީފާބަޔާން' އަށް ބެލުމުން،   2020ފެބުރުވަރީ  09މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 
 

 އިސް( ދޫކުރުން.ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި ހެދިފައިާވ އޮޕަރޭޝަން މެނުއަލްއާއި އެއްޮގތަށް ފާމަސީން ބޭސް ނުަވތަ އެހެނިހެން ތަކެތި )އޯޓީސީ / މެޑިކަލް ޑިަވ  .      

       ..................... 

އަދި ބޭސްދޫކުރުމުެގ ކުރިން ބިލާއި ބޭސްސިޓީ އަޅާކިޔައި ބޭސް ެނިގފައިަވނީ ބިލްަގއިާވ ބެލުމަށްފަހު ބޭސް ނަަގއި ބިލްހެދުން.    ބޭސްސިޓީ ފުރިހަމަޭވތޯ  .      

 އަދަދަށްތޯ ޗެކްކޮށްފައި ދޫކުރުން 

ނޫްނޮގތަކަށް ބޭސް ދޫކުރެވިއްޖެަނމަ އެކަން ސުޕަަވއިޒަރުެގ ސަމާލުކަމަށްެގނައުން. އަދި މިފަދަކަމެއް ރިޕޯޓްކޮށްފިަނމަ ަވުގތުްނ ގައިާވ ޮގތް  ބޭސްސިޓީ  .      

 ަވުގތުން އިސްކޮށްހުރި ފަރާތަކަށް އަްނަގއި މެުނއަލްަގއިާވ ޕްރޮސީޖަރ ފޮލޯރ ކުރުން. 

 

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެނގެން އޮންނައިރު،   މައްސަލަ 

ބޭސް ދޫކުރުން ހިމެނޭކަން އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބެލުމަށްފަހު ބޭސް ނެގުމާއި، ބިލް ހެދުމާއި،    ބޭސްސިޓީ ފުރިހަމަވޭތޯ

ކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އިހުމާލުން ކަސްޓަމަރަކަށް ނުބައި ބޭހެއް ނަބެލުމުން އެނގެން އޮންވަޒީފާގެ ބަޔާނަށް  

ޒިންމާ ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކޮށްފައިނުވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް   ން އަދާކުރަންޖެހޭދޫކުރެވިފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން    21)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2  ާޤނޫނު ނަންބަރުކައި،  ޓަސަބަބަށް  ބުރަވެވޭ

ާޤނޫނުގެ    ވަޒީފާއާބެހޭ  ކުރުމަށް  މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ާޤބިލުކަން ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅު

ވަޒީފާ    19 މުވައްޒަފުގެ  ނުވަތަ  އަޚްލާުޤ  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުގެ  އެޅިނަމަވެސް،  ފިޔަވަޅު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 



 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2021/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޙާ މަރްޔަމް ސަމީ ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

21 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:  
 

 

  އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ާޤބިލުކަން އެ މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި ނެތުމަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުމުގައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ތަތީއެނގެން އޮ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބެލުމުން    21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ން  ޢަދުލުވެރި ސަބަބެއްކަ

ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް   ފަރާތުވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި  ތަކާއި  ޒިންމާ  އަދާކުރަންޖެހޭން  މައްސަލަ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދިމާވި ހާދިސާތަކަކާއި ގުޅިގެން  ރުމުގެ ސަބަބުން  ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާނުކު   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ކަސްޓަމަރުންނަށް   ކުންފުނީގެ  ކުންފުންނަށާއި  ބަހައްޓައިފިނަމަ  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  މު  ޢާއް ކޮށް  ަޞއްޚާކުންފުނީގެ 

ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ަޤބުޫލުކެރިވެގްނަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ަމްއަސަލ  ދާނެކަމަށް  ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި

 ަފާރުތްނ ބާުނ ބުުންނ އަެފާރތަށް ާސިބުތކޮށެްދވަިފިއާވަކަމްށ ުބރެަވެވެއެވ. 

ަމަސްއަކތެުގ    11.4 ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބުެލުމްނ،  ރާިޢަޔްތޮކްށ  ަމްއަޗްށ  ަކްނަކުމެގ  ެއްނމަެހިއ  ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ 

އެފަދަ  ަވުރ ަރނަގުޅުކުރަމްށ އަެފރުާތެގ ަމްއޗްަށ ިއޞާްލީޙ ިފަޔވުަޅ ައަޅިއ ިއސާްލުޙާވން ުފުރަޞުތ ިދުނުމްނެވްސ  ެފްނ

ަރއުްދިވ ަފާރަތށް ސިާބުތކޮށެްދވަިފިއާވީތ، ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި    މެަލްއަޢ ަތުކރުާރޮކށަްފިއާވަކްނ ަމްއސަލަ  ެދަވަނ ފަަހަރށް 

  21)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/2008ްނ އަެފާރްތ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ާޤޫނުނ ަންނަބރު  ަފާރްތ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަވޒާީފިއ

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަމުއޟީޫޢ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކކުުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  މަުވްއޒަަފުކ  ަދުށން  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

 ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަކުމަގިއ ުބަރެވެވެއެވ. 

ވަޒީ 12 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަން    ފާއިމައްސަލަ  އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ން 

(procedural fairness) ުޤާއިމުކުރެވިފޭތޯ ވަޒަންކުރާއިރ ، 
 

ނިންމުމުގައި  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  21  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 12.1 ފަރާތަކުން  ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމަށް   ، ވަޒީފާއިން 

އެންމެ ކުޑަމިނުން އަންނަނިވިގޮތެއްގެ    ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  ،އިޖްރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ކަނޑައެޅޭނީ

 ؛ރިންއެއީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކު ،މަތިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަކަމާއި 
 



 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2021/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޙާ މަރްޔަމް ސަމީ ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

21 ގެ  18 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:  
 

 

ވަޒީފާދޭފަރާތަށް  .1 ރަނގަޅުނޫންކަމަށް  މިންގަނޑު  އަޚްލާީޤ  ނުވަތަ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  އެމުވައްޒަފެއްގެ 

ފެންނަ ސަބަބު )އޭރަކު ދެވެން ހުންނަ ހުރިހާ ތަފްސީލަކާއެކު( ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް އަންގައި، 

 ؛ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށްފަހުއެކަންކަމާމެދު 

ކުރެވިދާނެ  .2 ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  މިންގަނޑު  އަޚްލާީޤ  ނުވަތަ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  އެމުވައްޒަފެއްގެ 

 ؛އެންގުމަށްފަހުކަންތައްތަކަކީ ނުވަތަ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެމުވައްޒަފަކަށް 

މުއްދަތަކާއި،   .3 އެކަނޑައެޅި  ކަނޑައަޅައި،  މުއްދަތެއް  ދެވޭނެ  އެމުވައްޒަފަކަށް  ރަނގަޅުކުރުމަށް  އެކަންކަން 

ފުރުަޞތު  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ،  އެކަމެއް  ތެރޭގައި  އެމުއްދަތުގެ 

 ؛ހުއޮތްކަން އެމުވައްޒަފަކަށް އެންގުމަށްފަ

ކަންތައްތައް،   .4 އެންގުނު  އެމުވައްޒަފަކަށް  ވަޒީފާދޭފަރާތުން  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް  އެމުވައްޒަފަކު 

އިތުރު   ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ކަމާމެދު  އެ  ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ،  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ؛ ފުރުަޞތެއް އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށްފަހު

 ؛ ޖަވާބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެމުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމުމަށްފަހުއެމުވައްޒަފަކު ދޭ .5

ސަބަބުތަކާއެކު  .6 ވަކިކުރި  ވަކިކޮށްފައިވާކަން،  އެމުވައްޒަފަކު  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  އެމުވައްޒަފަކު 

 ؛އެމުވައްޒަފަކަށް އަނގާފައިވުން

  އެމުވައްޒަފަކު   ،އެދިއްޖެނަމަ  އެމުވައްޒަފަކު  ،ފުރުަޞތުތަކުގައި  ދެވޭ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އެމުވައްޒަފަކަށް  އަދި  ،ކަމާއި

  ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދޭންވާނެކަން  އެމުވައްފަކަށް  ފުރުަޞތުވެސް  ހޯދުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ

 . އެނގެއެވެ މައްސަލަތަކުން އެހެން  މިބާވަތުގެ ނިންމަވާފައިވާ



 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2021/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޙާ މަރްޔަމް ސަމީ ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

21 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:  
 

 

މައްސަލަ  މައްސަލައިގެ ކަންހިނގާފައިގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން   12.2

މައްސަލައިގަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ހާދިސާގެ ތަފްސީލާއިއެކު     ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް މެދުވެރިވިހުށަހެޅި ފަރާތް

ދީ ފުރުަޞތު  ފަރާތުން    މަށްއިވާކަފަ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނާބުނުމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން    އެނގެން އޮތަތީއާއި،އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަން  

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އިހުމާލުން ކުރިމަތިވި ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް ތަހުީޤޤުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ބަޔާނެ ނަގާފައިވާކަން  ފަރާތުގެ  ލިޔެކިޔުންތަކުން  އް  ބަޔާންކުރެވުނު  އޮތަތީއާއިއިސްވެ  ބަޔާނުގައި    ،އެނގެން  މި 

 އިޢުތިރާފުވެފައިވާކަން އެނގެން އޮތަތީއާއި،  ރައްދު ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް އެފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތަށް ދިނުން ލާޒިމްކުރާ ނޯޓިސްގެ ބަދަލުގައި ނޯޓިސް  

ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ  ޔެކިޔުންތަކުން ސާބިތުވާތީ،  މުއްދަތަށްވާ ފައިސާވެސް ދިނުމަށްފަހުގައިކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލި 

  އިޖުރާއީ   ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ާޤއްިމުކަރްނޖޭެހއާަދުކަރުމްނ ިދަޔ ަވޒާީފިއްނ އަެފާރްތ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  

 ބުރަވެވެއެވެ.  ށްފަހުކަމަށްޤާއިމުކުރުމަ (procedural fairness) ޢަދުލުވެރިކަން

ފަރާތް   12.3 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަށް  އެންމެހާ  ބަޔާންކުރެވުނު  ޓްރޭޑިންގ  އިސްވެ  ސްޓޭޓް 

ފާރމަސިސްޓެއްގެ ލިމިޓެޑްގެ  ޕަބްލިކް  ވަޒީއޯގަނައިޒޭަޝންގެ  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ވަޒީފާއިން  ފާއިން   

ކަމަށް  ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި 

އެދިފައިވާފަދައިން   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތެއްކަމަށް  ފަރާތަކީ  އެބުރަވެވޭތީ،  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން 

ވަކިކުރި ދުވަހުން    އިން އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ   އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،ވަޒީފާ އަނބުރާ  ންދިޔަ  ނުބެލުމަށާއި، އެފަރާތް އަދާކުރަމު 

ވަޒީފާ އަނބުރާދޭ ދުވަހާއި ހަމައަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށާއި، ވަޒީފާ އަނބުރާ ދެވެން ނެތްނަމަ  ފެށިގެން  

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭަޝން ޕަބްލިކް  މަށް  ތްތައް ދިނު ޔައެއްބަސްވުމުގެ ބާކީވާ މުއްދަތަށް މުސާރައާއި ޢިނާ

 މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މޭރުމުން މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.  ލިމިޓެޑްގެ

 



 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2021/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޙާ މަރްޔަމް ސަމީ ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

21 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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 ނިންމުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަ ބެލި    ދެންފަހު، 

  މަރްޔަމް ސަމީޙާ   ލުނބޯމާގެ،  ރ. މަޑުއްވަރި،ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،    މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް

އިން ފެށިގެން ސްޓޭޓް   2020ފެބުރުވަރީ    09(،  A255918ރު:  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަ

'ފަރމަސިސްޓް'   ފާމަސީގައި  ހެންވޭރު  އެސް.ޓީ.އޯ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕަބްލިކް  އޯގަނައިޒޭަޝން  ވަޒީފާ  އެއްގެ  ޓްރޭޑިންގ 

ވަނަ ދުވަހު އެސް.ޓީ.އޯ ހެންވޭރު ފާމަސީއިން ކަސްޓަމަރަކަށް ނުބައި ބޭހެއް   2021ޖޫން    28  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،

މަރްޔަމް ސަމީޙާ   ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ރަނގަޅަށް ބެލުމެއްނެތި ދޫކޮށްފައިވަނީ މަރްޔަމް ސަމީޙާގެ އިހުމާލުންކަމަށާއި،

ރްޔަމް ސަމީޙާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ މަވާތީ،  ވަނަ ދުވަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި   2021ޖުލައި    01

މިންވަރަށް   ބަލަންޖެހޭ  ަޝކުވާއެއް  ހުށަހެޅޭ  މެދު  މުވައްޒަފަކާ  ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނޫނާ 

ނިންމާފައިވާކަމަށް   އަޅަން  ފިޔަވަޅު  ސަމީޙާއާއިމެދު  މަރްޔަމް  މަރްޔަމް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަބެލުމެއްނެތި  ށާއި، 

ސަމީޙާއަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭަޝން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގެ  

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެވިފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި، މަރްޔަމް ސަމީޙާއަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ  

ނުބެލުމަށާއި، މަރްޔަމް ސަމީޙާގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، މަރްޔަމް ސަމީޙާއަށް ވަޒީފާ  ފަރާތެއްކަމުގައި  

ޢިނާޔަތްތައް   މަރްޔަމް ސަމީޙާއަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ދެވެން    ދިނުމަށާއި،އަނބުރާދޭ ދުވަހާއި ހަމައަށް މުސާރައާއި 

މުސާރައާއި   މުއްދަތައް  ބާކީވާ  އެއްބަސްވުމުގެ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށްނެތްނަމަ،  ދިނުމަށް  ސްޓޭޓް    ޢިނާޔަތްތައް  އެދި 

ލިމިޓެޑަށް   ޕަބްލިކް  އޯގަނައިޒޭަޝން  ވަޒީފާއާބެހޭ    2021ސެޕްޓެންބަރު    29ރައްދުވާގޮތަށް  ޓްރޭޑިންގ  ގައި 

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،  ޓްރައިބިއުނަލަށް

ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުގައި  ،  މަރްޔަމް ސަމީޙާމައްސަލަ ހުށަހެޅި   އޯގަނައިޒޭަޝން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ާޤނޫނު(    2008/2ވަޒީފާއިން  ދަށުން   ވަނަ  21  ގެ)ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާގެ 

 އޮވެގެންކަން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ  ވިދާނެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެ، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެ 



 

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް
 VTR/2021/221މައްސަލަ ނަންބަރު:                               މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ޙާ މަރްޔަމް ސަމީ ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

21 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
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ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާތީއާއި،  ޕަބްލިކް  އޯގަނައިޒޭަޝން   ވަޒީފާއިން ލިމިޓެޑަށް  ސަމީޙާ  މަރްޔަމް  މައްސަލައިގައި  މި 

އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ    ވަކިކުރުމުގައި

(procedural fairness)    ޮގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދަ އަމުރެއް  މަރްޔަމް ސަމީޙާށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ،  ާޤއިމުކ
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