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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2021/239 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021އޮކްޓޫބަރު  06 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022އެޕްރީލް  21 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 (މަޑުފެހިގެ، ގދ. ތިނަދޫ)ޙަސަން މުޙައްމަދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A318120)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0443/2016ނަންބަރު:  ރަޖިސްޓްރޭަޝންކުންފުނި )

 

 : މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ 

މަޑުފެހިގެ،  މައްސަލައަކީ،  މި ތިނަދޫ،  މުޙައްމަދު    ގދ.  ނަންބަރު: ޙަސަން  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A318120)  12    ުރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އިން ފެށިގެން    2019ޑިސެންބަރ
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ހޮޓެލްސްގައި   މޯލްޑިވްސް  ނޮކު  ހިންގަމުންދާ  ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއްގެ  ދަށުން  ދަނިކޮށް،  އެއަރޕޯޓް  އަދާކުރަމުން  މަާޤމު 

 މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްނުކޮށް  ،ަޤނޫނާ ޚިލާފަށްއެއްވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި  

ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި  ޙަސަން މުޙައްމަދު  ،  ގައި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ  2021ޖުލައި    09

މީހެ ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  އެފަރާތަކީ  ބެހެއްޓުމަށާއި،  ވަޒީފާއިން  އަލުން  ނުބެލުމަށާއި،  އްކަމަށް 

އެއްފަހަރާ   އެކީ  ޢިނާޔަތްތައް  އާއި  މުސާރަ  ލިބެންވާ  ހަމައަށް  އިޢާދަކޮށްދިނުމާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  މުއްދަތުން  ވަކިކުރި 

މުޙައްމަދު  ލިބިދިނުމަށާއި،   ވަކިކުރުމުގައި  ޙަސަން  ޕްރައިވެޓް  ވަޒީފާއިން  ސްޕާ  އެންޑް  ރިސޯޓް  މޯލްޑިވްސް  ރޮކްސީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ    29ފަރާތުން ޢަމަލުކުރިގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  މިޓެޑްގެ  ލި

ބަދަލެއް ދިނުމަށް   އެހެން  ޕްރައިވެޓް  އެދި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ޢަދުލުވެރި  އެންޑް ސްޕާ  މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް  ރޮކްސީ 

   މައްސަލައެކެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  2021ބަރު އޮކްޓޫ 06ރައްދުވާގޮތަށް  ޑަށްލިމިޓެ

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ޒުހައިރުގެ ރައުޔު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމުގައިވާ ޙަސަން މުޙައްމަދު )މަޑުފެހިގެ، ގދ. ތިނަދޫ(   .1

މައްސަލަ    )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަުބކުރެވޭ ފަރާތް(  (A318120ކާޑު ނަންބަރު:  

ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން  

)މީގެ   ގެޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ  މައްސަލަ  ،ނަޒަރުކުރުމުން

"މައްސަލަ   ފަރާތް(  ރައްދުވި ފަހުން  މުޚާޠަުބކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  މޯލްޑިވްސް    ހިންގަމުންދާދަށުން    ފަރާތް"  ނޮކު 

އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ    2019ޑިސެންަބރު    12އެއަރޕޯޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއްގެ މަޤާމުގައި  ހޮޓެލްސްގައި  
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މަހަކު ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އެފަރާތަށް  އާއި   USD 400   ފަރާތެއްކަމަށާއި،  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ސަތޭކަ  )ހަތަރު 

 2021ޖުލައި    09 އެފަރާތް)ދުއިސައްތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ލިޭބކަމަށާއި،    USD 200އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

އެ  ގައި އެއްވެސް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން  ކަމަށާއި،  ޚިލާފަށް  ޤަނޫނާ  ނެތި،  ސަަބެބއް  ކަށީގެންވާ 

ފަރާތުން މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްކޮށްފައިނުވާކަމަށް    ކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ވަކި

 ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ އެފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި .2

ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްނުކޮށްކަމަށްވާތީ ވަޒީފާއާެބހޭ  

އަދާކުރަމުންދިޔަ    ޅިހުށަހެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ   29ޤާނޫނުގެ   ވަޒީފާގައި އަލުން ފަރާތް ކުރިން 

ެބހެއްޓުމަށާއި، އެފަރާތަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް ނުެބލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި 

އިޢާދަކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ލިެބންވާ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ މައްސަލަ   މުއްދަތުން ފެށިގެން ވަޒީފާ

ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  ހުށަހެޅި ވަޒީފާއިން  ފަރާތުން   ފަރާތަށް ލިިބދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ޓްރައިިބއުނަލަށް ފެންނަ ޢަދުލުވެރި އެހެން    29ޢަމަލުކުރިގޮތުން ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ  

 ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށެވެ.  ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ފައިސާ ަބދަލެއް

ަޝކުވާއަށް ރައްދު ދިނުމުގު ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން މި މައްސަލައިގެ   .3

ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް    ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ

ރައްދުވިނަޒަރުކުރުމުން މައްސަލަ  ހުށަހެ  ،  މައްސަލަ  ކަންކަމަށް    ރާތްފަ  ޅިފަރާތުން  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މަސައްކަތްކުރަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތަށް ރިސޯޓުގައި  އިންކާރުކުރާކަމަށާއި،  

ފަހު، ވަޒީފާއަށް ހާިޟރުނުވުމުން މައްސަލަ އައުމަށް އަންގައި ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ގިނަ ފުރުަޞތުތަކެއް ދިނުމަށް

ވަޒީފާއާބެހޭ    ޅިހުށަހެ އެއްބަސްވުމާއި،  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަލާ،  ދޫކޮށްލީކަމަށް  ވަޒީފާ  ވަނަ    23ާޤނޫނުގެ  ފަރާތުން 

  މަޢުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި، އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށާއި،މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
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އާ ހަމައަށް   2021އެޕްރީލް    12އިން ފެށިގެން    2021އެޕްރީލް    4ފަރާތުން    ޅިމައްސަލަ ހުށަހެމިގޮތުން   .3.1

  ނުވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވިވަޒީފާއަށް ހާޟިރުވެފައިނުވާތީ، ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުވެފައި  

ހުށަހެ މައްސަލަ  އެދިފައިވީނަމަވެސް  ޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާކަމަށާއި  ޅިފަރާތުން  ގުޅިގެން    ،ފަރާތުން  މިކަމާ 

  17  ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ފަދައިން  މައްސަލަ ރައްދުވި

 2021އެޕްރީލް    28ގައި ވޯނިންގ ލެޓަރއެއް ދީފައިވާނެކަމަށާއި، މި ސިޓީ ލިބުމަށްފަހު    2021އެޕްރީލް  

ހުށަހެ މައްސަލަ  މެނޭޖަ  ޅިގައި  އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،  ފަރާތުގެ  ކަރަންޓީނުގައިކަން  ހުރީ  އެފަރާތް  ރަށް 

  29  ފަރާތުން  ޅި އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެއެހެންނަމަވެސް މިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  

ލަ  ގައިވެސް މައްސަ  2021މޭ    01ފަރާތުން    ގައި އަންގާފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި   2021އެޕްރީލް  

ހުށަހެޅި    ޅިހުށަހެ ހުށަހެޅުމަށް އެދުމުން، މައްސަލަ  ލިޔުމެއް  އަންގައިދޭ  ކަރަންޓީނުގައިކަން  ހުރީ  ފަރާތުން 

ފަރާތުން މި    ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  2021މޭ    04،  ޖަވާބުދީ  ފަރާތުން ވަރަށް އިޙްތިރާމް ކުޑަ ގޮތަކަށް

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުޖެހޭކަމަށް  ހުށަހަޅަން  ލިޔުމެއް  އެފަދަ  އެދުމުން  ހުށަހަޅަން  ލިޔުން 

 ށާއި، ބުނެފައިވާކަމަ

ހުށަހެ .3.2 ރައްދުވި  ޅިމައްސަލަ  މައްސަލަ  ނުލިބުމުން،  އެއްބާރުލުމެއް  އެކަށީގެންވާ  ހެލްތް    ފަރާތުން  ފަރާތުން 

މި އިން  އެޖެންސީ  ހުށަހެޕްރޮޓެކްަޝން  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުން،  ސާފުކުރުމަށް  ނަމުގައި    ޅިކަން  ފަރާތުގެ 

އެޖެންސީއިން   ޕްރޮޓެކްަޝން  ހެލްތް  ނެތްކަމަށް  ކޭސްއެއް  އޯޕަން  ގުޅިގެން،  އެއްވެސް  ދިނުމާ  މައުލޫމާތު 

ހުށަހެ އަދި    ޅިމައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ  ކަރަންޓީނުގައިކަން  ހުރީ  އެފަރާތް  ހެލްތް  ފަރާތަށް 

ފަރާތުގެ މައްޗަށް    ޅިރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެމައްޗަށް   ޖަވާބުގެޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީއިން ލިބިފައިވާ 

 ވާކަމަށާއި،ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ ނޯޓިސް ދީފައި  2021މޭ    09އޮތް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާތީ، އެފަރާތް  

އެޕްރީލް   26ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި އެފަރާތުން    2021މޭ    10އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .3.3

ނިޔަލަށް ބަލިވެ އުޅުނުކަން އަންގައި، އެފަރާތުން ހާލުބެލުން ޕޯޓަލްގައި  ގެ    2021އެޕްރީލް    28އިން    2021



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޙަސަން މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    VTR/2021/239މައްސަލަ 
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ނުރަ  ރަޖިސްޓްރީ މައުލޫމާތަކީ  ލިބިފައިވާ  އެޖެންސީއިން  ޕްރޮޓެކްަޝން  ހެލްތް  ގަޅު  ނވެފައިނުވާތީ 

 މައްޗަށް ހުށަހެޅި ކަންކަމުގެ  މައުލޫމާތެއްކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ފަރާތުން ވާނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަރަންޓީނުގައި ހުރިކަމާއި، ހެލްތް   ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ރައްދުވި 

މައުލޫމާތަކީ   ލިބިފައިވާ  އެޖެންސީއިން  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ނ ނުރަޕްރޮޓެކްަޝން  މައުލޫމާތުކަން   48ގަޅު 

މަތިން    ގަޑިއިރު އެގޮތުގެ  ހުށަހެ  2021މޭ    12ދީފައިކަމަށާއި،  މައްސަލަ  އެފަރާތް    ޅިގައި  ފަރާތުން 

އައިސޮލޭަޝން   އެފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި،  ލިޔެކިޔުންތައް  ސާބިތުކޮށްދޭ  ހުރިކަން  ކަރަންޓީނުގައި 

 ލެޓަރވެސް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފަރާތަށް ވަޒީފާއަށް   ޅިހުށަހެރާތް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ  .3.4

ގެ ސަބަބުން   19-ގައި އަންގާފައިވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑް  2021މޭ     23އަނބުރާ އައުމަށް  

ކުރަންޖެހޭ  އެއަރޕޯޓުގައި  ޓޫރިސްޓުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން،  އަންނަ  މަސައްކަތް މަދުވެ،    ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

މުގެ ބޭނުން އެންމެ ޤާ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ އެއަރޕޯޓް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަ  ޅިހުށަހެމައްސަލަ  

ފްރޮންޓް އޮފިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އައިލެންޑް ހޮސްޓް ޓީމަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފެމުން ނުދާތީއާއި،  

މައްސަ  ބޭނުންވާތީ،  އައުމަށް    ޅިހުށަހެލަ  އެހީތެރިކަން  މަސައްކަތްކުރަން  ރިސޯޓުގައި  ފަރާތް 

އެއްބަސްވުމުގެ   ވަޒީފާގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،   14އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ 

ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބާރަކީ  ބަދަލުކުރުމުގެ  ލޮކޭަޝން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ލިބިފައިވާ    މިފަދައިން  ފަރާތަށް 

ގައި ދީފައިވާ ރައްދުގައި، އެހާ ކުއްލި    2021މޭ    23، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ބާރެއްކަމަށާއި

މިކަމަށް   ނުވެވޭނެކަމަށާއި،  ބަދަލު  ރިސޯޓަށް  ހޯދަ  ”suitable resolution“ގޮތަކަށް  ދިނުމަށް  އި އެއް 

މައްސަލަ   ވަޒީފާއަ  ޅިހުށަހެއެދިފައިވާކަމަށާއި،  ކުއްލިގޮތަކަށް  އެހާ  ނެތްކަމަށް ފަރާތަށް  ނިކުމެވެން  ށް 

  07ދިނުމަށްފަހު  މަސް ދުވަސް    1އިން ފެށިގެން    2021ޖޫން    08ބުނެފައިވާތީ، ރިސޯޓަށް ބަދަލުވުމަށް  

  2021މޭ    09ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް،  ޅި  ހުށަހެގައި މައްސަލަ    2021ޖުލައި  



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
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 ވަކިކޮށްފައިވާ ވަކިކުރުން ަޤބޫލުކޮށް، އެއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއިން ޅި  ހުށަހެގައި މައްސަލަ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   ގޮތްކަމަށް  ބޭނުންވާ  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ކުރުމުން  އީމެއިލް  ޅި  ހުށަހެއެފަދައިން 

ކަމަށާއި، އެފަރާތުން  ނެގައި ދީފައިވާ ޓަރމިނޭަޝން ނޯޓިސް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ   2021މޭ    09ފަރާތަށް  

ރިސޯޓަށް   އަދާކުރުމަށް  ވަޒީފާ  ޓީމްގައި  ހޮސްޓް  އައިލެންޑް  އައުމަށް   2021ޖުލައި    07ރިސޯޓުގެ  ގައި 

އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،   ރައްދުގައިވެސް  އަނެއްކާވެސް  އީމެއިލްގެ  މި  ހުށަހެޅި  އެހެންނަމަވެސް  މައްސަލަ 

 ކަމަށާއި، ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އެދިފައިވާ ގެ ޓަރމިނޭަޝންއާއިގެން 2021މޭ  09ފަރާތުން 

ގައި ރިސޯޓަށް ފުރުމަށް ހަމަޖައްސައި އެފަރާތަށް   2021ޖުލައި    07މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   .3.5

ޖުލައި   07ގައި އަންގާފައިވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް  2021ޖުލައި  06ޓިކެޓުގެ މައުލޫމާތާއި، ވަގުތުތައް 

އަށް ޓިކެޓް ނަގައި، އެދުވަހު ފުރުމަށް    2021ޖުލައި    09ފަރާތުން ގޮސްފައިނުވާތީ،  އެއި ފުރުމަށް  ގަ  2021

 ވާކަމަށާއި،އެދިފައިވާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފުރުމަށް އެއަރޕޯޓަށް ގޮސްފައިނު 

ގިނަ ފުރުަޞތުތަކެއް އަދި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް   އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އައުމަށް .3.6

ފަރާތް ވަޒީފާ  ޅި  ހުށަހެވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއަށް ހާިޟރުވެފައިނުވާތީ، މައްސަލަ  ކުރުމަށްފަހު 

އެއްބަސްވުމުގެ   ވަޒީފާގެ  އަދި  ބެލެވޭތީ،  ޙާލަތެއް    9.5.5ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް  ފަދަ  ބަޔާންކުރާ  ގައި 

ުޤ އެކަށީގެންނުވުމާއެކު އޭނާ ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޅި  ހުށަހެތިވެފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ  ކުރިމަ

ހާލަތެއް   ނުފެންނަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ކަމެއްކަމަށް  ކުރެވޭނެ  ބަލާއިރު  ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ 

  09ފަރާތް  ޅި  ހުށަހެނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ  ވަ  23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ،މެދުވެރިވެފައިވާތީ

ވަކިކޮށްފައިވާކަމަ  2021ޖުލައި   ވަޒީފާއިން  ރައްދުވި ގައި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    ށް  ފަރާތުން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
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ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތުން ވަޒީފާ  ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ޅި  ހުށަހެފަރާތުން އެދިފައިވަނީ މައްސަލަ    މައްސަލަ ރައްދުވި .4

ކަމާއި، މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި،  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  23ދޫކޮށްލީކަމަށް ބަލައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް ނިންމަވައި ޙުކުމްކޮށްދެއްވުމަށެވެ. 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ރު  ނަންބަ  ާޤނޫނު  އޮވެގެންކަމަށް  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު .5

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

ާޤނޫނުގެ   އިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ  ވަނަ މާއްދާ   28އުފުލުމުގެ ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޒިންމާއެއްގެ   ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް 

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

މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި 

 . ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެމައްސަލަ ރައްދުވި 

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ    ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .6

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރއް  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގންތޯ  ެއކީަށގްެނާވ ަސބެަބްއ  ުނަވތަ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނތޯ 

 (procedural fairness)ަކްނ  އިަދ ިއޖާުރީއ ޢަދުުލެވިރ  (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   ާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކ

ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކށް    ، ުރަމީކިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތއް  ބަަލްނޖެހޭ   ،ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޙަސަން މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    VTR/2021/239މައްސަލަ 
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ކުޯޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއ

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

  ަވޒާީފިއްނ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ،   ަފިއސާަލައަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ުހށެަހޅަިފިއިމާވ .7

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

fairness)    ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ  މްައސަަލާއ  ިމ  ެއޮގުތން، .  ބަަލްނޖެެހެއެވ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  

  ވަާހަކަތަކްށ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ ަމޖިލުީހަގިއ ބިެލ ަމްއސަަލ ިލެޔިކުޔްނަތކާަށިއ،  ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަރއުްދިވ ަމްއސަަލ

 .ފަާހަގުކެރެވެއެވ  ަކނަްކްނ  ައްނަނިނިވ   ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ

ފަރާތާ ދެމެދު ފުރަތަމަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ވެފައިވަނީ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި .7.1

ކަމާއި،   2019ޑިސެންބަރު    01ކީ  ޚަގައިކަމާއި، މި އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީ  2019ޑިސެންބަރު    12

ތާރީ ހަމަވާ  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ  މި    2020ޑިސެންބަރު    01ކީ  ޚަމި  އޮތްއިރު،  އިނގެން  ކަން 

އައުކޮށް   ތާރީ  2019ފެބުރުވަރީ    10އެއްބަސްވުން  އެއްބަސްވުމުގައި    ޚު ގެ  ވަޒީފާގެ  ޖަހާފައިވާ 

ކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޙަކީ   2019ޑިސެންބަރު    01ކީ  ޚައެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީ

ހުށަހެޅި ފަރާތުން   2021ޑިސެންބަރު    01 އެއްބަސްވުމުގައި މައްސަލަ  މި  އޮތްއިރު،  ކަން އިނގެން 

ފާހަގަކުރެވުނު ހުށަހެޅި   ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވަނީ  އެއްބަސްވުން  މި  ނަމަވެސް، 

މި އެއްބަސްވުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަމާއި، އަދި   ފަރާތްކަމަށްވުމުން،

ބަޔާންތަކާ މާއްދާތަކަށް  އެއްބަސްވުމުގެ  މި  އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެފަރާތުންވެސް  މި ހަވާލާދީފައިވާ  އި  ތީ 

 އެއްބަސްވުމަކީ ަޞއްޙަ އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 'ފަސްޓް ވަރނިންގް'   2021އެޕްރީލް    17ފަރާތުން    މައްސަލަ ރައްދުވި  .7.2

އިން   2021އެޕްރީލް    04މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ގެ ގޮތުގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްއަށް ބަލާއިރު،  



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޙަސަން މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    VTR/2021/239މައްސަލަ 
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ވަޒީފާއަށް   2021އެޕްރީލް    12ފެށިގެން   އެންގުމަކާނުލައި  ސަބަބެއް  އެއްވެސް  ނިޔަލަށް  ގެ 

މި ދެ ދުވަހު މައްސަލަ   2021އެޕްރީލް    05އާއި    2021އެޕްރީލް    04  ،އާއި  ހާިޟރުވެފައިނުވާތީ

 2021އެޕްރީލް    06އުޅޭތީކަމަށާއި،   ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުވެފައިނުވަނީ އެފަރާތް ބަލިވެ  ހުށަހެޅި ފަރާތް

އި މި ދެ ، މި ދެ ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާިޟރުވެފައިނުވަނީ ބަލިވެ އުޅޭތީކަމަށ2021ާއެޕްރީލް    07އާއި  

ކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެފަރާތުގެ މެނޭޖަރަށް ދުވަސް 'ޕެންޑިންގް ޑޭ އޮފް' ގެ ގޮތުގައި މާކު

 11،  2021އެޕްރީލް    10ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ހުށަހެޅި ފަރާތުން    އަންގާފައިވާކަމަށް މައްސަލަ

ވަޒީފާއަށް    2021އެޕްރީލް    12އަދި    2021އެޕްރީލް   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ސެޓްފިކެޓް   ހާިޟރުވެފައިނުވާކަމަށާއި، މެޑިކަލް  ދުވަސްތަކަށް  ބުނެފައިވާ  ސަލާމް  ބަލިވެގެން 

ނެތި ވަޒީފާއަށް ހާިޟރުނުވި ދުވަސްތަކަށް ހާިޟރުނުވެވުނު  އްހުއްދައެއް ހޯދުމެއި، އެއްވެސް  ހުށަހެޅުމަށާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގި ނަމަވެސް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މެނޭޖަރު  ސަބަބު އެންގުމަށް

ގައިވާ  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ    ނުވާތީވެފައިއެފަރާތުން އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީ

އެޅޭނެ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މައްޗަށް  އެފަރާތުގެ  ކަންކަމަކީ  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ގޮތުން 

ގަޅުނުކޮށްފިނަމަ އިތުރު އިޞްލާޙީ  ނރަގަޅުކުރުމަށާއި،  ނއެކަންކަން ވަގުތުން ރަސަބަބުތަށްކަމަށްވާތީ،  

ޕޮލިސީތަކާއި   ކުންފުނީގެ  އެޅިގެންދާނެކަމަށް  "  ރިސީޖާ ޕް" ފިޔަވަޅުތައްވެސް  އެއްގޮތަށް  ތަކާ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

މައްސަލަ   ފާހަގަކުރި ކަންކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން  ގުޅިގެން  އިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެޓެންޑެންސާ .7.3

ފަރާތުން އެޕްރީލް    ީޝޓެއް އަދި މައްސަލަ ރައްދުވިއެޓެންޑެންސް  ގެ    2021އެޕްރީލް  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ރިޕޯޓެއް  2021 އެޓެންޑެންސް  ދެ    ،ހުށަހަޅާފައިވާއިރު  ގެ  ހުރިކަމަށް  ލިޔުމުގައި  މި  ތަފާތުތަކެއް 

އެޕްރީލް   06އެޓެންޑެންސް ީޝޓުގައި  ފަރާތުން ހުށަހެޅި    މައްސަލަ ރައްދުވުއެވެ. އެގޮތުން  ފާހަގަކުރެވިފައިވެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ފާހަގަކުރާއިރު،ނުވާ ދުވަހެއްކަމަށް  އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހާިޟރު  2021



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޙަސަން މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    VTR/2021/239މައްސަލަ 
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 07ފާހަގަކުރާއިރު،    އެއްކަމަށް  ”PENDING DAY OFF“  ހެޅި ލިޔުމުގައި އެދުވަހަކީފަރާތުން ހުށަ

  09ބްލިކް ހޮލިޑޭއެއް ގޮތުގައި އަދި  ޕަ  2021އެޕްރީލް    08ސިކް ލީވްއެއް ގޮތުގައި،    2021އެޕްރީލް  

ގޮތުގައި    ”RDO“  2021އެޕްރީލް   ރައްދުވިގެ  ރިޕޯޓުގައި   މައްސަލަ  އެޓެންޑެންސް  ފަރާތުގެ 

ބޭނުންކުރާ ކޮންކަމަކަށް  އެއީ  ރިޕޯޓުން  މި  ނެތްކަން   ބަހެއްކަން  ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު  އިނގެން 

ރިޕޯޓުގައި  ހުށަހެޅިއްސަލަ  މަ  ،ފާހަގަކުރެވޭއިރު އެޓެންޑެންސް  ދުވަސްވެސް   3މި    ފަރާތުގެ 

“APPROVED PH”    ،ު2021އެޕްރީލް    10ގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އިނގެން އޮންނައިރ  ،

ފަރާތުގެ އެޓެންޑެންސް ރިޕޯޓުގައި   މައްސަލަ ރައްދުވި  2021އެޕްރީލް    12އަދި    2021އެޕްރީލް    11

“ABSENT”   ިހުށަހެޅ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު،  ދުވަސްތަކެއްކަމަށް 

ީޝޓުގައި   ދުވަސްތަކުއެޓެންޑެންސް   ”DAY OFF“އަކީ    2021އެޕްރީލް    10ތެރެއިން    ގެމި 

 REQUESTED TO“    ކީއަ  2021އެޕްރީލް    12އާއި    2021އެޕްރީލް    11އެއްކަމާއި،  

DEDUCT FROM PENDING PH OR FROM ANNUAL LEAVE”   ްމިފަދައިނ

އެޕްރީލް    15އަދި    2021އެޕްރީލް    14،  2021އެޕްރީލް    13ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  

ކަން ފަރާތުން ހުށަހެޅި އެޓެންޑެންސް ރިޕޯޓުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުޖަހާ އިން  މައްސަލަ ރައްދުވި  2021

ދުވަސްތަކެއްކަމަށް   3މި  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،   ހާިޟރުވެފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހަކީވެސް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި އެޓެންޑެންސް ީޝޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، މި ދެ އެޓެންޑެންސް 

   މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިމި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ީޝޓަކީވެސް  

ލިޔެ މި  ތަކެއްކިޔުންނެތް  ވާޞިލްވުމުގައި  ނިންމުމަށް  މައްސަލައިގެ  މި   ށްލިޔެކިޔުމަ  2ކަމަށްވާތީ، 

   ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިނުވާނެއެވެ. 

މެސެޖްތަކުގެ ސްކްރީން    ރފޮނުވާފައިވާ ވައިބަ  ފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި .7.4

ރޫމް މޭޓެއް ޕޮޒިޓިވްވުމާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    ގައި  2021އެޕްރީލް    28  ،ތަކަށް ބަލާއިރުޮޝޓް



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
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އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝން އޭޖެންސީގެ  ޓީނުގައި ހުރިކަމަށާއި،  އެފަރާތް ހޯމް ކަރަން  ގުޅިގެން

އަންގާފައިވާކަމަ ނުދެވޭނެކަމަށް  ބޭރަށް  މެސެޖުގައި    ގައި  2021އެޕްރީލް    29  ،އިށާއެފަރާތަށް  ފޮނުވި 

އޭޖެންސީގެ   ޕްރޮޓެކްަޝން  ނުނިކުތުމަށް ނެގު  ސާމްޕަލް  ފަރާތުންހެލްތް  ބޭރަށް  އެފަރާތަށް  މަށްފަހު 

 2021މޭ    01އަންގާފައިވާއިރު،  އި، މިކަމާ ގުޅޭ މެސެޖެއް އެފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް  ށާއަންގާފައިވާކަމަ

ރައްދުވި މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަޕްޑޭޓެއް ފަރާތަށް  ގައި  ސާމްޕަލްގެ  އެފަރާތުގެ   

އެފަރާތަށް  ށާނުލިބޭކަމަ ޑޮކިއުމަންޓެއް  އަދި  މެސެޖެއް  އެއްވެސް  އަންގާފައިވާކަމާއި،  ނުލިބޭކަމައި،  ށް 

ފަރާތަށް އަންގާނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    އަވަހަކަށް މައްސަލަ ރައްދުވިއަޕްޑޭޓެއް ދިންހާ  އެފަރާތުން  

އަންގަންދެން އެފަރާތް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝން އޭޖެންސީއިން  ގައި    2021މޭ    04މާއި،  ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަ 

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝން އޭޖެންސީއަށް ފަރާތުން    އި، މައްސަލަ ރައްދުވިށާގައިކަމަހުންނަންޖެހޭނީ ކަރަންޓީނު

ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެކަމަށާއި، މި ކަރަންޓީނު   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް ލިޔުމެއްގުޅުމަށާއި،  

ލަފާކުރެވޭކަން  ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނަކަށް ދާންޖެހިދާނެކަމަށް    14އިތުރު  ދި  މޭ އިން ފެށިގެން އަ  12ނިމުމުން  

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝން  ފަރާތުން    ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  2021މޭ    02  އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު،

ވާ އީމެއިލްއަށް  ކޮށްފައިނާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކަރަންޓީއޭޖެންސީއަށް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ދީފައިވާ ޖަވާބުގައިފަރާތުން  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝން އޭޖެންސީގެ  ގައި    2021މޭ    09

އެއްވެސް   އެއްވެސް    ”open case“ފަރާތުގެ  ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާކަން  އެފަރާތް  ނެތްކަމަށާއި،  އެއް 

 ފަރާތަށް އަންގާފައެވެ.  ން މައްސަލަ ރައްދުވިރެކޯޑަކުން ފެންނަން ނެތްކަ

މޭ    09އެންގުމާ ގުޅިގެން    ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީއިން މިފަދައިން  ފަރާތަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި .7.5

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝން  ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އީމެއިލްއެއްކޮށް،    ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  2021

 އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވިއިސްވެ ދެންނެވި ފަދައިން އޭޖެންސީއިން  



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
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“Based upon this confirmation, management not only consider your case as 

loss of integrity but also considered unauthorized absence from work. 

Which is a major misconduct and violation of your employment contract. 

In reference to the employment contract, under clause 9.5.5:- It says 

“unauthorized absence from work for more than three (3) days without 

prior approval from the management would be considered as self-

termination. Employer may ask for medical certificate even if the employee 

is absent for one (1) day” 

So per above contract clause, we regret to inform you that we are forced 

consider your employment as self-termination with Noku Madives Resort 

& Spa from May 09, 2021.” 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުމުންއިސްވެ ދެންނެވުނު ޓާމިނޭަޝން އީމެއިލް މަ .7.6

  2021އެޕްރީލް    26އެފަރާތް  ފަރާތަށް އީމެއިލްއެއްކޮށް،    މައްސަލަ ރައްދުވިގައި   2021މޭ    10  ވަނީ  

ފެށިގެން   ހާިޟރުވެފައިނުވަނީ  2021އެޕްރީލް    28އިން  އޮފީހަށް  ހުރުމުންކަން  ގައި  ލީވްގައި    ސިކް 

ގުޅިގެން   ކަންތަކާ  އައިސޮލޭަޝން  އެންގުމަށްފަހުގައިކަމަށާއި،  އަށް  ޕްރޮޓެކްަޝން "އެފްއޯ"  ހެލްތް 

ހެދިފައިވާކަމަށާއި،  އޭޖެންސީއަށް   އޭޖެންސީއިން  އޮޅުމެއް  ޕްރޮޓެކްަޝން  އަންގާފައިވަނީ  ހެލްތް 

ޕޯޓަލްގައި    ލިބޭނީލިޔެކިޔުންތައް   ފަރާތަކީ ކަމަށާއި،  ފަހުވުމަށްރީރަޖިސްޓްހާލުބެލުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

އެފަރާތް ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓް މިވަގުތު  ފަރާތަކާ ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށްވާތީ،   5ފައްސިވެފައިވާ  



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
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ހެދުމަށް    2021އެޕްރީލް    26ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   ޓްރޭސިންގް  ކޮންޓެކްޓް  ހެލްތް ގައި 

އަންގާފައިވަނީ  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝން އޭޖެންސީއިން  އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،  ޓެކްަޝން އޭޖެންސީއަށް  ޕްރޮ

ކަމަށާއި، މިފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމަންވާނީ  މިކަމަށް    " ރެސްޕޮންސް ޓީމުން"އެފަރާތުގެ   "އެޓެންޑްވާނެ" 

 އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހުގައިކަމަށާއި، މިފަދަ ނިންމުންތަކަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ގުޅުމަށްފަހު

“abuse of power”    ްގުޅިގެނ މިކަމާ  އެހެންކަމުން  ބެލެވޭނެކަމަށާއި،   transparent“ކަމަށް 

investigation”   .ެއެއް ހިންގުމަށް އެދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވ 

 16ފަރާތަށް ފޮނުވުމަށްފަހު،    އީމެއިލް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި  އިސްވެ ދެންނެވުނު .7.7

ބައްޔަށް މޮނިޓާކުރުމުގެ    19-އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގެ ކޮވިޑް  2021އެޕްރީލް  

އަންގައިދޭ  14ގޮތުން   ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާކަން  މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުގެ  ޕްރޮޓެކްަޝން    )ސާދަ(  ހެލްތް 

ގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތް    2021އެޕްރީލް    30އިން ފެށިގެން    2021އެޕްރީލް    28އި،  ކާ ލިޔުމަ  އެޖެންސީގެ

ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓުގެ  ން ދީފައިވާ  ލުއިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަސަލާމުގައި ހުރިކަން އަންގައިދޭ  

އަދި   އާއި  އޭޖެންކޮޕީ  ޕްރޮޓެކްަޝން  ދީފައިވާ  ހެލްތް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ސީގެ 

“ISOLATION/QUARANTINE NOTICE”   (12    ޭ2021މ  )  ްހުށަހަޅާފައިވާކަނ

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް   14އިން ފެށިގެން    2021އެޕްރީލް    26ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މި ލިޔުމުގައި އެފަރާތް  

ވަކިގޮތެއް  އޭޖެންސީއިން  ޕްރޮޓެކްަޝން  ހެލްތް  އެކަހެރިވާންޖެހޭނުވަތަ  އަންގަންދެން  ކަމަށް  ނެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝން އޭޖެންސީއަށް   2021މޭ    21މި މައްސަލައިގައި   .7.8

އެފަރާތު ނެގި  އީމެއިލްއެއްކޮށް  ފަހުން  އެންމެ  އެފަރާތުގެ        ”sample“ން  ގުޅިގެން   ނައްސިވުމާ 

“release document”  ަގަޑިއިރު ތެރޭގައި މި ލިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެފަރާތް   24ށާއި،  އަޕްލޯޑްކުރުމ

ވަކިކުރާނެކަ ރައްދުވި  މަށްވަޒީފާއިން  އަންގާފައިވާކަމަށާއި،    މައްސަލަ  ޕްރޮޓެކްަޝން ފަރާތުން  ހެލްތް 



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
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މަސައް ގުޅަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އޭޖެންސީއަށް  ނުވެފައިވާކަމަށް  ގޮތް  ގުޅޭ  ނަމަވެސް  ކަތްކުރެވުނު 

އިން   2021މޭ    03ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝން އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން އެ އީމެއިލްއަށް ޖަވާބުދީ އަންގާފައިވަނީ  

ދޫކުރަނީ   ހަމައެކަނި  އެފަރާތުން   ”Positive Isolation/Quarantine document“ފެށިގެން 

ވާނެކަމަށް އަންގާފައިވާއިރު،    ”automatically release“ދުވަސް ހަމަވުމުން    14އެކަނިކަމަށާއި،  

ކުރިން   މިކަން  އެދިފައިވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖަވާބުދީ  އީމެއިލްއަށް  އަންގާފައިނުވާތީ އެ 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގައިގޮތުން މި ލިޔުން ބޭނުންވާކަމުކުރުމުގެ   ”safeguard“އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ 

 ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި،   އްސަލަ ރައްދުވިގައި މަ  2021މޭ  23 .7.9

“With reference to the telephonic discussion, we had with you on the 

subject today. We are happy to know about your wellbeing and also 

got to know that you are out of quarantine now. 

As we mentioned that there is not much work at the airport these days 

and Covid-19 cases are on the rise in Male’ City. So you are advised 

to report to the resort till further notice. Attached is your booking detail 

of TMA flight for tomorrow. 

Here we would like to mention that, this arrangement has been done 

according to clause no. 14 of your employment contract, provided below 

for your reference: 

“The employer maintains the right to transfer the employee to any of 

it’s properties” 
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Also there should not be any problem to you by authorities so we have 

taken the approval from HPA for your travel, screenshot is attached.” 

 ފާހަގަކުރެއެވެ. އަންގާފައިވާކަން  މިފަދައިން 

ގައި މައްސަލަ   2021މޭ    23ދެންނެވުނު އީމެއިލްއަށް ޖަވާބުދީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  އިސްވެ   .7.10

 ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި،   ރައްދުވި

“Dear Naresh, 

I believe I have already made my very own opinion and the reasons clear 

as an employee, why I wouldn’t be able to comply with this sudden decision 

of the company even in today’s phone conversation. 

I have the recording and I am certain that I haven’t agreed to comply nor 

to travel to the resort tomorrow. 

Furthermore, I would really appreciate it if you could refer to my earlier 

email and find a more suitable resolution accordingly.” 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިސްވެ ދެންނެވުނު އީމެއިލް މައްސަލަ ރައްދުވި .7.11

 ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު، މި އީމެއިލްގައި،   ގައި އެހެން އީމެއިލްއެއް މައްސަލަ ރައްދުވި  2021މޭ    27

“Dear Naresh, 



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
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Please kindly advise me when I can start attending my normal duties. It’s 

been 3 days since we spoke on this matter but I haven’t been informed 

of how to proceed in accordance with my request and earlier email. 

I look forward to hearing from you at your earliest convenience.” 

ގައި   2021ޖޫން    08ފަރާތުން    މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި އީމެއިލްގެ ޖަވާބުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި، 

“We have reviewed your request and appreciate your willingness to return 

back to duties. However, as mentioned in my email dated 23 May 2021, 

we require further assistance on-site and need you to join the Island Host 

Team at the resort. 

Since you have expressed your inability to shift to the resort on short 

notice, we hearby give you one month’s notice from the date of this letter, 

for you to join the Island Host Team at the resort by 7 July 2021. 

In submission of the above please note that notice of self-termination 

served to you on 9 May 2021 stand withdrawn.” 

މައްސަލަ   ގައި  2021މޭ    09  ފަރާތުން  މުން މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވިމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ    ،ލިޔުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ  ”self-termination“ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ  

މުވައްޒަފެއްކަމަ  މައްސަލަ ރައްދުވި ބުރަވެވޭކަމާއި، ށްފަރާތުގެ  ކުރިން   2021މޭ    09މި މައްސަލައިގައި        ގެ 
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ގުޅުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބާ ސީދާ  އިހިނގާފައިވާ ކަންކަމަކީ މި މައްސަލައިގަ

ކަންތައްތައްކަމަށްވާތީ ނިންމުމުގައި  ،  ނެތް  މައްސަލަ  ކުރިން  މި  ނޯޓިސްގެ  ޓާމިނޭަޝން  ދެންނެވުނު  އިސްވެ 

 ގަކުރަމެވެ.ކަން ފާހަނެރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާ ކަންކަމަށް ހިނގާފައިވާ

ޖަވާބުގައި  މި  އެގޮތުން   .7.12 ފޮނުވާފައިވާ    2021ޖޫން    12އީމެއިލްގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ  ގައި 

 އީމެއިލްގައި، 

“This is to inform you to proceed with the termination email you have 

sent in 9th May 2021.”  

ރައްދުގައި   އީމެއިލްގެ  މި  ޖަވާބުދީފައިވާއިރު،  ރައްދުވި  2021ޖޫން    15މިފަދައިން  މައްސަލަ  ފަރާތުން    ގައި 

 ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި، ޅި ހުށަހެމައްސަލަ 

“Dear Hassan Mohamed, 

We are saddened to hear that you would like us to proceed with the 

termination notice sent on 9 May 2021. Please note that the termination 

has been withdrawn and we have no intention to proceed with the 

termination, as you were able to substantiate your absence from work. 

Based on your request and willingness to join back the duties, please note 

that you have been given one month’s notice to join the Island Host Team 

at the resort by 7 July 2021.” 



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
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އީމެއިލްގެ ޖަވާބުގައި   މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ފަރާތުން   2021ޖޫން    15މިފަދައިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

 ، ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

“This is to inform you to proceed with the termination email you have sent on 

9th May 2021.” 

 މިފަދައިންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ރ ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ވައިބަ   2021ޖުލައި    6ފަރާތުން    ރައްދުވިމައްސަލަ  .  7.13

 7އި، އަދި އޭގެ ފަހުން  ށާމެސެޖުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިސޯޓަށް އައުމަށް ބުކިންގް ހަދާފައިވާކަމަ

މެސެޖުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިސޯޓަށް އައުމަށް ޓިކެޓް    ރގައި ފޮނުވާފައިވާ ވައިބަ 2021ޖުލައި  

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވި  ޓިކެޓުގެ މައުލޫމާތު އެފަރާތާ ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން މައްސަލަ  -ނަގައި، އީ

ށްވެސް  ޮޝޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮ  ސްކްރީން  ރވައިބަ

ގައި އެފަރާތަށް   2021ޖުލައި    6ޓިކެޓުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމާއި،  -ގެ އީ  2021ޖުލައި    09

އަންގާފައިވާކަން މައްސަލަ    2021ޖުލައި    7 އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން  ގައި ރިސޯޓަށް ފުރުމުގެ 

އިރު، މިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުރެވޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އީމެއިލް ކޮޕީތަކުން ފާހަގަ ރައްދުވި  

 އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން އަންނަނިވި    ރައްދުވިމައްސަލަ    ފަރާތަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި    ގައި   2021ޖުލައި    9  އެއަށްފަހު  .  7.14

 ފަދައިން އީމެއިލްއެއްކޮށް، 

“Dear Hassan Mohamed, 



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޙަސަން މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    VTR/2021/239މައްސަލަ 

                                             

 

32 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:  

 

Further to our email to you on June 08, 2021. Wherein you were given one 

month’s notice to join the duties in the resort. You were supposed to report 

on duty on July 07, 2021, but you failed to report on duties. Again we 

arrange you transfer to the resort on July 09, 2021. This time too you did 

not report on duty neither you inform your manager about your absenteeism. 

Please note resort’s HR team has tried to connect with you via emails, mobile 

phone, and text messages. But we did not receive any response from you. 

From your unauthorized absence and failure to notify the employer of your 

inability to work, seems that you are no more interested to work with us 

and has forced us to consider this is a case of self-termination with effect 

from July 09, 2021. 

Based upon this we will make your final settlement and we will deposit all 

your dues, if any, in your bank account within 72 hours after the release of 

this mail. 

We wish you all the very best in your future endeavors” 

އީމެއިލް ކުރާ ގަޑިން   އިން ފެށިގެން އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވިކަމަށް ބަލައި،  2021ޖުލައި    09އެފަރާތް  

ތެރޭގައި    72ފެށިގެން   ފައިސާއެއްވާނަގަޑިއިރު  އެއްވެސް  ނުދީވާ  ބޭންކް    މައެފަރާތަށް  އެފަރާތުގެ  ފައިސާ 

 މާކުރާނެކަމަށް އަންގާފައިވެއެވެ. އެކައުންޓަށް ޖަ



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޙަސަން މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    VTR/2021/239މައްސަލަ 

                                             

 

32 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:  

 

ފަރާތުން އެހެން މުވައްޒަފެއް  ރައްދުވި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ    .7.15

ނަގާފައިވާކަން އެފަރާތާއެކު މަސައްކަތްކުރި ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން މޭ  

ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް ނެގި މުވައްޒަފުން  ރައްދުވި އާ ދެމެދު މައްސަލަ  2021އިން ފެށިގެން ޖުލައި  2021

ންވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި އިނގޭނެ ލިޔުން ހޯދަން ބޭނު

މައްސަލަ   އެދިފައިވާއިރު،  ބަޔާނުގައި  ދެވަނަ  ބަޔާނުގައި ރައްދުވި  އެފަރާތުގެ  ދެވަނަ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން 

ތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް އެފަރާތުން އެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް އިޢުތިރާްޟކުރި ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ވަނަ ބަޔާނުގައިވެސް އެ ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާތީ އާއި، އެ ލިޔުމަކީ މި މައްސަލައިގައި    3ހުށަހެޅި  

ގައި ޓްރައިބިއުނަލުން އެ ލިޔުން   2022މާރިޗު    20މުހިންމު ލިޔުމެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނާތީ  

ޓްރައިބިއުނަލަށް ފަރާތުން  ރައްދުވި   އެންގުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް

ފަރާތުން އެފަރާތުގެ މާލެ އޮފީހަށް  ރައްދުވި  ގައި މައްސަލަ    2021މޭ    23ހުށަހެޅި ީޝޓުން ދައްކާގޮތުން  

ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ  ރައްދުވި  އެއަރޕޯޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއް ނަގާފައިކަމާއި، މި ދުވަހަކީ މައްސަލަ  

ފަރާތަށް އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް އައުމަށް އަންގާ އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުވެފައިވާކަން އަންގާފައިވާ  

މައްސަލަ  ޚްތާރީ އުފެދޭއިރު،  ސުވާލު  ނިޔަތުގައިކަމާމެދު  ހެޔޮ  ކޮށްފައިވަނީ  މިކަން  އެފަރާތް  ކަމަށްވާތީ، 

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތުން އެ މަާޤމަށް މުވައްޒަފަކު ނަގާފައިވަނީ ފަރާތުން ޚުލާސާ އަޑުއެހުމުގައި  ރައްދުވި  

ކުރުމާ  މަސައްކަތްތައް  އެފަރާތުގެ  ސަބަބުން  ހާިޟރުނުވުމުގެ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ށް އަ  19-ގައި ކޮވިޑް  2021މޭ    20ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސުޕަވައިޒަރު  

ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަގާފައިވަނީ  މުވައްޒަފު  ނެގުނު  އަލަށް  އަދި  ގުޅިގެންކަމަށާއި،  ފައްސިވުމާ 

ނޯޓިސް އަނބުރާ ގެންނަން ނުނިންމާއިރުކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ދެފަރާތުގެ ބަހުންވެސް    " ޓާމިނޭަޝން " 

ހެ އަންގާ  ކަރަންޓީނުކުރިމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އަދި މައްސަލަ  ލިޔުމާއި،  އެޖެންސީގެ  ޕްރޮޓެކްަޝން             ލްތް 

“Isolation Notice/Quarantine Notice”  20    ޭގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   2021މ



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޙަސަން މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    VTR/2021/239މައްސަލަ 

                                             

 

32 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
 Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives  
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ކަމަށް ބުރަވެވޭއިރު، މިއިން އެއްވެސް ލިޔުމަކަށް އޭރު މައްސަލަ  ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  

އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތުންރައްދުވި   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސްޓާފެއް  އައު  ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި   

ހަމަ އެ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް    ، ގައި ނެގުމަށްފަހު  2021މޭ    23ވަޒީފާއަށް  

އަންގާފައިވާ  ބަދަލުކުރިކަން  ރިސޯޓަށް  ތަން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  އަންގައި،  ނުކުތުމަށް  އަނބުރާ  ކަން  އަލުން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަޒީފާއިން   .8 މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ކުރިން   ޢަދުލުވެރިކަން  ވަކިކުރުމުގެ  މަޢުޫޟޢީ  މައްސަލަ ރައްދުވި    (substantive fairness)ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ 

 ފަރާތުން ާޤއިމްކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، 

ން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ފަރާތުވަޒީފާދޭ  .8.1

(substantive fairness)  ީ؛ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  

ުމަވއްޒަަފުކ   .1 ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ 

 ؛ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ

ުއްނުސރަުތްއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަވ .3 ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ަފާރުތން  ެއ  ޒީފޭާދ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

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

 ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
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ަމްއސަަލ .8.2 ިމާވ  ަވީޒިއުހށެަހޅަިފިއ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރްތަގިއ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ    ާފިއްނ 

ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޯނޓެިހއް ިދުނމްެއ ނިެތަކން ެއނެގން ޮއްނަނަކމިާއ، 

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

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  

ަވކިކުރެޭވީނ، އޭާނެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގްނ ]ނޯޓީހެއް ދިުނމަކާނުލައި، ަވޒީފާ އަދާ  ކުރާ ފަރާތެއް އޭާނެގ ަވޒީފާއިން 

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

 ޙާލަތުތަކުަގއެެވ.[

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ އަދި 

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

 އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް    ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން (1)

 ؛ފެނުން

 ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން.[   (2)

ވަޒީފާއާބެހޭ   ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  ކަމާއި،  މިފަދައިން 

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

ނަންބަރު  ޙާލަތްތައް ކޯޓުގެ  އެ  ނިންމާފައިވާ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން 

2014/SC-A/27   ުމަސްޢޫދ ކޯޕަރޭޝަން   )އިސްމާޢީލް  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ވ. 

ޝަ   ލިމިޓެޑް( ރިޕޯޓުގެ  ަޤިޟއްޔާގެ  ނިމުނުގޮތުގެ  ނުކުތާގައި   33އަދި    32ރީޢަތް  ވަނަ 

 ، ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

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

 އް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާލަތެއްަގއެެވ. އެއީ: ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުވެރި ސަބަބެ



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޙަސަން މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    VTR/2021/239މައްސަލަ 
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(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

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

ޤާނޫނުެގ   ަވޒީފާއާބެހޭ  ަވކިކުރުން  ހިނަގއިދާނެއެެވ.   23ަވޒީފާއިން  ނުެވ  ކަމަކަށް  ހުއްދަކުރާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ 

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

ނޯޓިސް ލަކީކަމަށް ާވަނމައެެވ. އެ އަމަ  (gross misconduct)މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  

ބެލެޭވީނ،  އަލަމެއްކަމަށް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ  ަވކިކުރުން  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމެއްނެތި 

މިންަވރުެގ ސީރިއަސް މުަވއް ކެނޑޭ  އެއްކޮށް  ގުޅުްނ  ަވޒީފާެގ  އޮންނަްނޖެހޭ  ދެމެދުގައި  ފަރާތުެގ  ދެ  އަމަލަކީ  ޒަފުކުރި 

( ދެ ފަރާތެުގ ދެމެދުގައިާވ ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވމުެގ 1އަމަލެއް ކަމަށް ާވަނމައެެވ. މުަވއްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ )

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮްނނަ 2ށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަ

އަދި  އިތުބާރު  އޮންަނންޖެހޭ  ދެމެދުަގއި  ފަރާތުެގ  ދެ  ސިފަކަމަށްާވ  މައިަގނޑު  އޮންމެ  ހިމެނޭ  ގުޅުމުގައި  ަވޒީފާެގ 

ކީ އެ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަްނޖެހޭ ( އެ ކަމ3ައަމާނާތްތެރިކަން ެގއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )

ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ުނަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވނަމަ، އެ ޢަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި 

 'ދާނެއެެވ.ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެިވ

 ިމ ޢާިބާރުތްނެނެވ.       

 ުކރްިނ ުހިރ ަމާޤުމަކަމްށާވ ެއައރޕްޯޓ ެރްޕެރެޒނޭްޓިޓްވެގ ަމާޤުމްނ ިރޯސުޓެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ .8.3

ގެ ސަބުަބން ާރްއެޖ ައނަްނ ޫޓިރްސުޓން މުަދުވާމ    19- ީނ ޮކިވްޑައއެިލްންޑ ޮހްސޓް ީޓަމށް ބަދަލޮުކށަްފިއަވ

ެއައރޯޕޓް ިރްޕެރެޒންޓިޭޓްވެގ ަމާޤުމެގ ޭބުނން ެއްނެމ ުފރަިހަމ ޮގުތަގިއ ހެިފުމްނ ނާުދީތަކާމިއ،  ުގިޅެގްނ  

ާށިއ، ިމަކން  ށް ިއުތރު އީެހެތިރަކން ޭބުންނވީާތަކަމ ްފޮރްންޓ އީޮފްސ ޑާިޕްޓަމނުްޓެގ ައއެިލްންޑ ޮހްސްޓ ީޓަމ

ަދށްުނަކަމްށ    ިއްޚތާިޔުރެގާރަތްށ ލިބަިފިއާވ  ަވަނ ާމއާްދަގިއ އަެފ  14ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސވުުމެގ  ޮކށަްފިއަވީނ  

   ، ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ެއ ާމއާްދގިައ
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“The employer maintains the right to transfer the employee to any of 

it’s properties” 

ފަރާތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައި  މިފަދައިން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާނުގައި    1ވާއިރު،  ހުށަހެޅި ވަނަ  މައްސަލަ 

ވަނަ    17އެއްބަސްވުމުގެ    ވަޒީފާގެ  ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި

 މާއްދާގައި، 

“Disputes between the employee and the employer will be settled 

mutually.” 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުވެސް   ވަޒީފާމަމިފަދައިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ތަން    އްސަލަ   ރިސޯޓަށް އަދާކުރާ 

ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އެފަރާތުން  މަްޝވަރާ  ރަގަޅަށްގުޅޭގޮތުން    އެކު އެކަމާބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން އެފަރާތާ

 އެ އީމެއިލްއަށް،

“I believe I have already made my very own opinion and the reasons 
clear as an employee, why I wouldn’t be able to comply with this sudden 
decision of the company even in today’s phone conversation. 
I have the recording and I am certain that I haven’t agreed to comply 
nor to travel to the resort tomorrow. 
Furthermore, I would really appreciate it if you could refer to my earlier 
email and find a more suitable resolution accordingly.” 

ހުށެަހިޅ  ަޖާވބުދަީފިއ  މިފަަދިއްނ ަމްއސަަލ  ީއެމއްިލައުކްނ  ިމ  އަެފާރްތ ަފރުާތާވިއުރ،  ަތން    ަވޒާީފ  ން  އާަދުކާރ 

ީއެމއްިލަގިއ   މި  ފަާހަގޮކށަްފިއުނާވިއުރ،  ަކެމއް  ެއްއެވސް  ދަޭހވާފަަދ  ިހތަްހމުަނޖޭެހަކްނ  ުގިޅެގން  ބަދުަލުކުރާމ 

 sudden“     ަފާރުތެގރައްދުވި  އަެފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ އަެފާރްތ "ިމއުަދ" ުކރި ޯފުނ ކޯލަުގިއ ަމްއސަަލ  

decision” ަކަމާށިއ، "މަާދާމ" ިރޯސަޓްށ ިދުއމަށް  ާވެނއާ ެއްއޮގތްަށ އެފާަރަތށް ައމުަލުނުކެރޭވ ަސބުަބ އްަނގަާފިއ
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ހޯދައިދިނުމަށް  އެއްބަސްވެފައިނުވާނެކަމަށާއި،    އަެފާރުތްނ ޙައްލެއް  އެހެން  އެކަށީގެންވާ  މިކަމުގައި  އެފަރާތަށް 

 އެދިފައިކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، 

މައްސަލަ    2021ޖޫން    08ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   އީމެއިލްގައި  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތަށް ރައްދުވި  ގައި 

ރިސޯޓުގެ   އެހީތެރިކަން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އެފަރާތް   ”Island Host Team“މައްސަލަ  ބޭނުންވާތީ،  އަށް 

މައްސަ ކުއްލިއަކަށް  ނަމަވެސް  ބޭނުންވާކަމަށާއި،  އަންނަން  އެންގުމާ  ރައްދުވި  ލަ  ރިސޯޓަށް  އެންގި  ފަރާތުން 

މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއްދީ    1އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރިސޯޓަށް ނާދެވޭނެކަން އެންގުމާ ގުޅިގެން  

 ށާއި،ގެ ކުރިން ރިސޯޓަށް އަނބުރާ އައުމަށް އެފަރާތަށް ފުރުަޞތު ދީފައިވާކަމަ   2021ޖުލައި  07

 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން،  2021ޖޫން  12މި އީމެއިލްގެ ޖަވާބުގައި 

“This is to inform you to proceed with the termination email you have sent on 

9th May 2021.” 

  1ފަރާތުން އެފަރާތަށް ރިސޯޓަށް އައުމަށް  ރައްދުވި  ގައި މައްސަލަ    2021ޖޫން    15މިފަދައިން ޖަވާބުދީ އަދި  

ޖުލައި    06، މި އީމެއިލްއަށް ފަހު  ކަމާއިޖަވާބުދީފައިވާ  އިބާރާތުން  ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމުން ހަމަ މިމަސް  

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިސޯޓަށް އައުމަށް  2021ޖުލައި    07ފަރާތުން  ރައްދުވި  ގައި މައްސަލަ    2021

މެސެޖުގެ ކުރިން    ރރުމަށް ފޮނުވި އީމެއިލް އާއި ވައިބަ ޓިކެޓުގެ މައުލޫމާތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ހިއްސާކު-އީ

އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ކޮށްފައިވާކަން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމަކުން އިނގެން  

ފަރާތުން ރައްދުވި  މައްސަލަ    ނޯޓިސް   ”termination“ގައި އެފަރާތަށް ފޮނުވި    2021މޭ    09  ނެތަތީ އާއި

  09ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްއިން އެންގުމުންވެސް    2021މޭ    23ފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އަނބުރާ ގެންދިޔަކަން  

ވާފަދައިން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގެ ޓާމިނޭަޝން ނޯޓިސްގައި  2021މޭ  

އަންގާފައިވާތީއީމެފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ   މެދުވެރިކޮށް  ވަރަކަށް    އިލް  އެއްވެސް  ފަހުންވެސް  އޭގެ  އާއި 



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
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ަޝކުވާ  އެކަމާމެދު    ހިގެންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެ 

ލަ ހުށަހެޅި ފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަ  އިނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  އުފުލާފައިވާކަން

އިން ފެށިގެން    2021މޭ  ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން އެދިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ހޯދާފައިވާ  

  23ފަރާތުން  ރައްދުވި  އާ ހަމައަށް ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ީޝޓުން މައްސަލަ    2021ޖޫން  

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް    ގައި އެއަރޕޯޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއް ނަގާފައިވާކަމާއި،  2021މޭ  

އަންގާފައި  ތާރީބަދަލުކުރިކަން  މި  ހަމަ  މައްސަލަ  ޚުވަނީވެސް  މިކަން ގައިކަމަށްވުމުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ރައްދުވި  ފާހަގަކުރިނަމަވެސް، މި ސަބަބަކީ އެއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ  

މައްސަލަ   ހުރެ،  ހާިޟ  ފަރާތުގެރައްދުވި  ގޮތުގައި  ވަޒީފާއަށް  ނުލައި  ސަބަބެއް ރުނުވެ  ހުއްދައަކާ  ހުރެވޭނެ 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ނޫންކަމާއި، މިފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް ހުރުމުން އެކަމުގެ ސަބަބުން  

އާއި   ބުރަވެވޭތީ  ލިބޭނެކަމަށް  ފަރާތަގެއްލުން  ހުށަހެޅި  އޮފީހަށް    ށްމައްސަލަ  ހާިޟރުވުމަށް  ތަކުރާރުކޮށް 

ތައްޔާރުވުމަށް   މުއްދަތު ހަމަވުމުން   1ފުރުަޞތުތަކެއް ދެވި، އެފަރާތް  އެ  އަދި  މުއްދަތެއްދީ،  މަސް ދުވަހުގެ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްރިސޯޓަށް ވަޒީފާއަށް އައުމަށް ޓިކެޓް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ނަގައިދިނުމުންވެސް    އެފަރާތް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވާ ސަބަބު އަންގާފައިނުވާތީ އާއި  ނުފުރަން ގޮސްފައިފުރަން ގޮސްފައިނުވާތީ އާއި،  

ވެފައިވާ   ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ހާިޟރުނުވުމަކީ  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ދިނުމުންވެސް  މުއްދަތެއް  އެކަށީގެންވާ 

މެ ފަހުން މައްސަލަ   އާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެންތީވާކަމަކަށްއެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ މާއްދާއަކާއި ޚިލާފު  

  2021މޭ    09ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަ އީމެއިލްގައި އެފަރާތުން އެދިފައިވަނީ  ރައްދުވި  

މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    މި  ގެ ޓާމިނޭަޝންގައިވާގޮތަށް ކުރިއަށްދިޔުމަށް ކަމަށް އިނގެން އޮތުމުން،

ރައްދުވި  ބަލައި މައްސަލަ  އެއްކަމަށް    (”self-termination“)އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވީކަމަށް  ފަރާތުން  

ފަރާތަށްފަރާތުން   ހުށަހެޅި  ސަހެއްނުނޯޓި  މައްސަލަ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް   ބަބަކީދީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ    23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   ސަބަބަށްޓަކައި  ރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ބުރަވެވޭވަޒީފާއިން ވަކިކު



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
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މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  

ޢަދުލުވެރިކަން   ާޤއިމްކޮށްފައިވާކަމަށް   (substantive fairness)މަޢުޫޟޢީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ބުރަވެވެއެވެ. 

  ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން. 9

 2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދިވެހި  .9.1

މި މާއްދާގެ    ،ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން"   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

އިޖުރާ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް   ޢަދުލުވެރިކަން  ޢީދަށުން 

(procedural fairness)  ަންއަދި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކ        (substantive fairness) 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި ވަކިކުރެވޭ  ،  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 

މު ންއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާ ާޤ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  ޢީޙާލަތުގައި، އިޖުރާ

 ރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަ 

ހުރިހާ  .1 ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،  ކަމާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ 

 ؛ތަފުޞީލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

މުވައްޒަފަށް   .2 އެ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެފަދަ  އެ  އަދި  ދިނުމަށްފަހު 

އެ  އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފުރުަޞތެއްގައި 

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
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ފުރިހަމަވާކަމަށް، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ަޝރުޠު    23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .4

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

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

ވަކިކުރެވޭ   ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  އިސްވެބަޔާންކޮނޯޓިހެއް  އިޖުރާށްޙާލަތުގައި،  ތުތައް ޢަފައިވާ 

ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް   (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން    ޢީ ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާ

ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތެއްގައި  އެފަދަ                ބެލެވޭނެކަމާއި 

(unfair dismissal)    ްއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަނ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފައިން ވަކިކުރުމުގެ   .9.2

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  ތުހުމަތުކުރިން މައްސަލަ  ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި  ކުރެވޭ  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކާ 

އިދާފަރާ ހިންގާފައިވާ ތުން  ތަޙުީޤެޤއް  އާއި،ރީ  ނެތަތީ  އިނގެން  ހުށަހެޅި    ކަން  ފަރާތާމެދު  މައްސަލަ 

މަޢުލޫމާތު   ކަންތައްތަކުގެ  އީމެއިލްގައި  ށް  އެފަރާތަތުޙުމަތުކުރެވުނު  ޓާމިނޭަޝން  ދީފައިވާ 

ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް  ސްމަސް ދުވަ 1އަންގާފައިވީނަމަވެސް، އެފަރާތަށް ވަޒީފާއަށް ހާިޟރުވުމަށް ދެވުނު 

ސަބަބު ރައްދުވިއޮޅުންފިލުވުމަށް    ހާިޟރުނުވެވުނު  މަސައްކަތެއް   މައްސަލަ  އެއްވެސް  ފަރާތުން 

އީމެއިލް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްރިސޯޓުގެ އެޗް.އާރު ޓީމުން    ވާކަން އިނގެން ނެތަތީއާއި،ކޮށްފައި

ގުޅުމަށް މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް މައްސަލަ  އާއި މޯބައިލް ފޯނު އަދި ޓެކްސްޓް މެސެޖްތައް މެދުވެރިކޮށް  

ޓާމިނޭަޝން އީމެއިލްގައި   ގެފަރާތު ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި

މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެ  ލިޔުމެއް  އެއްވެސް  ސާބިތުކޮށްދޭ  މިކަން  ފަރާތުން   ރައްދުވިސް، 

ފަރާތަށް    މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ދީފައިނުވާހުށަހެޅި  ފުރުަޞތު  ބުރަވެވޭ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ   ކަމަށް 



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޙަސަން މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    VTR/2021/239މައްސަލަ 

                                             

 

32 ގެ  29 ޞަފްޙާ      
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ހުށަހެޅި  ސަބަބަށްޓަކައި އިޖުރާ  މައްސަލަ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ދުލުވެރިކަން  ޢަ   އީ ފަރާތް 

 އަޅަން ޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. ކަނޑަ މަށްޤާއިމްނުކޮށްކަ 

ރުޖޫއަކުރުމަށް  .10 އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި 

ވެފައި، އިޖުރާއީ އެދިފައިވީނަމަވެސް، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމު

ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުނުވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްކަމާއި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ ނަގައިދެވޭ ބަދަލު ވާންވާނީ، މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  

އިޖުރާއީ   ޢަދުލުވެރި  ވަކިކުރުމުގައި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  މައްޗަށް  މިންވަރެއްގެ  އޮތް  ޤާއިމުވެފައި  ޢަދުލުވެރިކަން 

ކަނޑައަޅާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  މިންވަރެއްގެ  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބަދަލެއްކަމަށް 

ގޮތުން ދިނުމުގެ  އަދަބެއް  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  މިއީ  އެހެންނަމަވެސް  ބަދަލެއް  ބަދަލަކަށްކަމާއި،  ނަގައިދެވޭ   

ނޫންކަމާއި، އެއާ ޚިލާފަށް، މި ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް  

ަޤިޟއްޔާއިން    HC-A/142/2013ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބައްދައިދިނުންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައިވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އެނގެން އޮންނަކަށް ފާހަގަކުރެ

ފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެކެވެ. އެގޮތުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  

 ގަކުރެވެއެވެ. ނަގައިދޭނެ މިންވަރު ހިސާބުކުރުމަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަ

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  .10.1

ކަންތައްކަށް  އަންނަނިވި  ކަނޑައެޅުމުގައި  މިންވަރު  ބަދަލުގެ  ނަގައިދެވޭ  ޙާލަތުގައި  ޤާއިމުނުވާ 

ހައިކޯޓުގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެނގެން   HC-A/142/2013ނަންބަރު  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަން 

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އުމުރު .1

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



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޙަސަން މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    VTR/2021/239މައްސަލަ 
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 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާ .3

 އަދި  ؛ން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ މުއްދަތުވަޒީފާއި .4

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާާޤބެހޭ ރެކޯޑު .5

 ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން .6

 . މިންވަރު ާޤއިމުކޮށްފައިވާ

އިޖުރާއީ   އޮވެމެ،  ޤާއިމުވެފައި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

މައްސަލަތަކުގައި   ޢަދަދު،  ބަދަލުގެ  ނަގައިދެވޭ  ނުވާނަމަ  ާޤއިމުކުރެވިފައި  ފުރިހަމައަށް  ޢަދުލުވެރިކަން 

ގެ  ނަގައިދޭ  ޙާލަތުގައި  ނުވާ  ާޤއިމުވެފައި  އަދުލުވެރިކަން  ޢަދަދަށްވުރެ  މައުޫޟޢީ  ބަދަލުގެ  އްލުމުގެ 

)އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު    SC-A/27/2014ކުޑަވާންޖެހޭނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ    ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް( 

 ނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެނގެން އޮންވަނަ ނަންބަރުން   45ޚުލާާޞގެ 

ވަކިކުރުމުގައި  .10.2 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނުކުތާތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާ    (procedural fairness)މައްސަލަ 

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

ރިޢާޔަތްކޮށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި  

ފައިވާ މުއްދަތަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއް ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށް

މިންވަރަށާއި،  އޮތް  ބައިވެރިވުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުތަކުގައި  މެދުވެރިވި  ވަކިކުރުމަށް 

އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވާމިންވަރަށާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އުމުރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު  



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
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އެލެވަންސްގެ    އަރޕޯޓް( އެ ހަތަރު ސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު)  USD 400މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  

( މަސްދުވަހުގެ  އް)ދޭ  2ނިްޞބަތުން،    ( ގެ)ދުއިސައްތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު  200ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ  )ބާރަ ސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(    USD 1200މުސާރައަށްވާ  

 . ފެނެއެވެ ނިންމަން މައްސަލަ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި މި

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން : 

ަމްއސަަލ   ަމްއސަަލިއެގ  ، ލުިޔްނަތކާަށިއ  ުހށަަހޅަާފިއާވ   ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ   ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ   ެދންފެަހ، 

ޮރްކީސ    ަޙަސްނ ުމަޙްއމުަދ  ، ބިެލިއުރ  ރާިޢަޔްތކްޮށ  ބަޔްާނަތަކްށ   ދަީފިއާވ  ، ވަާހަކަތަކާށިއ  ަދްއކަާފިއާވ  ދަެފާރުތްނ  ަމޖިލުީހަގިއ

ިހްނަގުމނާްދ  މްޯލިޑްވްސ ިރޯސްޓ ެއންްޑ ސާްޕ ްޕަރިއެވްޓ  ަދުށން  ޮހޓްެލްސަގިއ ެއައރޯޕޓް    ިލިމެޓުޑގެ  މްޯލިޑްވސް  ޮނކު 

  2021ޖަުލިއ    09  ްނ ަދިނޮކްށއްިނ ެފިށެގްނ ަވޒާީފ އާަދުކަރުމ  2019ިޑެސްނަބުރ    12ެރްޕެރެޒްނޓިޭޓްވެއްއެގ ަމާޤުމަގިއ  

ަވޒާީފިއްނ  އެފާަރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއާވަކމާަށިއ، އަެފާރްތ  ެއްއެވްސ ެއަކީށެގްނާވ ަސބެަބްއ ެނތި، ަޤޫނާނ ޚިލަާފްށ  ަގިއ  

  ީތ، އަެފާރްތ ަފާރުތން ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖރީާޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއްމޮކށަްފިއުނާވ  ަވިކުކުރުމަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ

މެީހްއަކަމްށ    އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަވިކވަެފިއާވ  ަވޒާީފިއްނ  ހެާލްއަގިއ  ެއްއެވްސ  އަެފާރަތީކ  ބެެހްއުޓމާަށިއ،  އުަލްނ  ަވޒާީފަގިއ 

ެފިށެގން ަވޒާީފ އިޢަާދޮކށިްދުނާމ ަހަމައްށ ިލބްެނާވ ުމާސަރ ާއިއ ިޢާނަޔތަްތއް    ާތީރުޙްނ ުނބުެލަމާށިއ، ަވޒާީފިއްނ ަވިކކިުރ  

ަފާރަތްށ ިލބިިދުނމާަށިއ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމްއސަަލ  ެއީކ ެއއްފަަހާރ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  

  06ަނަގއިިދުނަމށް އިެދ  ްޓަރއިިބުއނަަލށް ެފްނަނ ޢަދުުލެވިރ އެެހްނ ބަދެަލްއ    ަފާރުތްނ ަޢމުަލުކިރޮގތްުނ ަވޒާީފާއބޭެހ   ަރއުްދިވ

 ްޓަރއިިބުއނަަލށް ުހށެަހިޅ މި ަމްއސަަލިއަގިއ، ަގއި ަވޒާީފއާބޭެހ    2021ޮއްކޫޓަބުރ  



 ވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރޮކްސީ މޯލްޑި
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  ާމއާްދާއ  ަވަނ   23  ެގ (  ާގނުޫނ   ަވޒާީފއާބޭެހ)   2/ 2008  ަނނަްބުރ   ާގޫނުނ   ވިަކުކެރވަިފިއަވީނ  ޒާީފިއްނަވޙަސަން މުޙައްމަދު  

  ަމްއސަަލ   ެއަކްނ  ުބެނ  ޮއެވެގްނކަަމްށ  ްއަސބެަބ  ެއަކީށެގްނާވ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ަމތްިނ  ޮގުތެގ  ެއްއޮގްތާވ

މުޙައްމަދު    ، ސިާބުތކޮށްދަީފިއާވީތ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ   ަމުއޫޟއީ   ާގިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނޙަސަން 

މުޙައްމަދު    ،ޅިނަމަވެސްކަނޑައެ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ  (substantive fairness)  ެވިރަކްނޢަދުުލ  ވަޒީފާއިންޙަސަން 

  ނަންަބރު   ގާނޫނު  ،ުބރަވެވޭތީ  ކަމަށް  އިމުކުރުމެއްނެތިޤާ  (procedural fairness)  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ

)ށ(  87  ގެ(  ގާނޫނު  ވަޒީފާއާެބހޭ)  2008/2 ށް  މުޙައްމަދަޙަސަން    ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ  ޔަތްކޮށްޢާރި  އަށް  ވަނަ މާއްދާގެ 

ގޮތުގައި   USD 400  ލިބެމުންދިޔަމަހަކު    ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ އިނާޔަތްތަކުގެ  އާއި  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  )ހަތަރު ސަތޭކަ 

  ގޮތުގައި އުޖޫރައިގެ    މަސްދުވަހުގެ(  ދޭއް)  02  ނިސްބަތުން  ގެ)ދުއިސައްތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(    USD 200ލިެބމުންދިޔަ  

  އެޕްރީލް   21)  މިއަދު  މިފައިސާ ،ކަނޑައަޅައި  ނަގައިދިނުމަށް(  އެމެރިކާ ޑޮލަރު  އެއްހާސް ދުއިސައްތަ)  USD 1,200  ޖެހޭ

( ތިނެއް)  3  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ،އްކުމަށްފަހުދެދަށް  ޙަސަން މުޙައްމަ  ދުވަސްތެރޭގައި(  ސާދަ)  14  ށިގެންފެ  އިން(  2022

ޮރްކީސ މްޯލިޑްވްސ ިރޯސްޓ ެއންޑް    މައްސަލަ ރައްދުވި  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ

 . ނިންމައިފީމެވެ މައްސަލަ މި އަމުރުކޮށް އިއަންގަ މައްޗަށްްސާޕ ްޕަރިއެވޓް ިލިމެޓުޑެގ  

 1443ރަމަާޟން  20
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