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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/249 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ނޮވެންބަރު  04 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022އެޕްރީލް  13 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( މ. މުލައް/   އަލިވާގެ) އަޙްމަދު ާޝކިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A112197)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 

 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 (C-109/2007)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

( A112197  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  އަޙްމަދު ާޝކިރު  މ. މުލައް، އަލިވާގެ،، މި މައްސަލައަކީ

ފެށިގެން    2019ޖަނަވަރީ    19 ލިމިޓެޑުއިން  ޕްރައިވެޓް  ހޯކްސް  މަާޤމުގައި    ކެޕްޓަނެއްގެ  ބޯޓުސްޕީޑް    ގެދަ 

ދުވަހުގެ ދަތުރެއް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ނޯޓިހެއް )އެކެއް(    01  އަޙްމަދު ޝާކިރު  ،ދާކުރަމުން ދަނިކޮށްވަޒީފާއަ 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، އަޙްމަދު ާޝކިރު ވަޒީފާއިން    2021އޮކްޓޫބަރު    31ދިނުމަކާއި ނުލައި  

ކަނޑައަޅައި ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނޫނާއި  ާޝކިރަކީ  ،  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިވެފައިވާ  އަޙްމަދު  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތެއްގައި  އެއްވެސް 
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އަލުން އަނބުރާ ވަޒީފާ ދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ މުސާރައާއި    އަހްމަދު ޝާކިރަށްނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމުގައި  

  2021ނޮވެންބަރު    04ރައްދުވާ ގޮތަށް    ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްއެދި  ތައް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް  ޢިނާޔަތް

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ ރައުޔު 

   ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އިގައި  މައްސަލަ 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ވާ މ. މުލައް، އަލިވާގެ، އަޙްމަދު ާޝކިރު،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައި .1

މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް(   ހުން 'މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައިގެފަ)މީ  (A112197ކާޑު ނަންބަރު:  

  އިރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާ

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޓް ލިމިޓެޑްގެ ސްޕީޑް ބޯޓް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެ  1.1

މަޤާމުކަމަށާއި،   މުސާރައިގެ  ކެޕްޓަނެއްގެ  މަޤާމުގެ  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މަހަކު   މަހަކު  -/4000ގޮތުގައި  ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  އަދި  ރުފިޔާ(  )ހަތަރުހާސް  ރ. -/13,000ރ. 

 )ތޭރަހާސް ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، 

އަސާސެ  1.2  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  އްމައްސަލަ  ގެ 

 މިޓްކުރުމުގެ ސަބަބުންޑްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަންމަ ބަލިވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެ،  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

އޮތީ ދެގޮތެއްކަމަށާއި، އެއީ   ހުށަހެޅި ފަރާތަށްނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނުމުން، މައްސަލަ  ދުވަހުގެ ދަތުރެއް    01

ބުނެފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ދަތުރު ދިއުން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންކަމަށް  

ދަތިކަމެއްކަމަށް ބުނުމުންވެސް  އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަންމަ ދޫކޮށްލާފައި ދިއުމަކީ މަ



 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/249މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝާކިރު  ށްރައްދުވާގޮތަ
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ގެ ޗުއްޓީއާއި، ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ބާކީ ލާމު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި، ސަ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ތީކަން އޮއްވައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  މައްސަލަ .2 އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ާޤނޫނާއި    ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ޙާލަތެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި،  ޚިލާފަށްކަމަށް 

ތަށް އަލުން އަނބުރާ ވަޒީފާ ދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކަން އެންމެހާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް

 12މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަޝކުވާއަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން   .3

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި    2021ޑިސެންބަރު  

 ންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މުން އަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރު

ރވިސް ދިނުމުގެ  ފަރާތަކީ ސްޕީޑް ބޯޓު ސަރވިސްދޭ ފަރާތެއްކަމަށާއި، ސްޕީޑް ބޯޓު ސަ   މައްސަލަ ރައްދުވި  3.1

  ތެރޭގައި ރިސޯޓްތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން ސްޕީޑް ބޯޓުގެ ޚިދުމަތްދިނުން ހިމެނޭކަމަށާއި، 

ގެ ކެޕްޓަންކަމަށާއި، '  ހޯކްސް ޑެއިޒީ'  ސްޕީޑް ބޯޓު   ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި

  ޑިވްސް އިން ކުއްޔަށް ފަރާތުން ކުރަމުން އައި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން މި ލޯންޗު ޖޯލި މޯލް  މައްސަލަ ރައްދުވި

ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   އެއްބަސްވުމެއްގައި  ރިސޯޓް    2021ނޮވެންބަރު    01ހިފައި  ފެށިގެން  އިން 

 އޮޕަރޭަޝނަށް ލޯންޗު ޖޯލި މޯލްޑިވްސްއަށް ފޮނުވަންޖެހޭކަމަށާއި، 

ދުވަހު    2021އޮކްޓޫބަރު    14،  މިގޮތުން 3.2 މައްސަލަ  ވަނަ  ާޝކިރު  މުޙައްމަދު  ރަނާ  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ 

ރިސޯޓު މިވަގުތު ރިސޯޓު ދަތުރުކުރުމަށް އުނދަގުވާނޭކަމަށާއި،  ފަރާތަށް ގުޅައި އެކަން ޙިއްސާކުރުމުން  ހުށަހެޅި  

އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   ދިއުމަށް  މައްސަލަ    2021އޮކްޓޫބަރު    31އޮޕަރޭަޝންއަށް  ހެނދުނުވެސް  ގެ 

ދާން   ބުނެ  ދަތުރުނުކުރެވޭނެކަމަށް  ރިސޯޓަށް  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި،  ގުޅުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 
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އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޯޓިހެއް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

  ވަކިކުރެވުނުކަމަށާއި،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން  23

ރައްދުވި 3.3 ނެގުމުން   މައްސަލަ  ކުއްޔަށް  ބަޔަކު  މުއްދަތަކަށް  ވަކި  ލޯންޗު  ތެރެއިން  ޚިދުމަތުގެ  ފަރާތުންދޭ 

ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެންމެ އަސާސީ އަދި ޖައުހަރީ    ޅިލޯންޗާއެކު ދިއުމަށް އިންކާރުކުރުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެ

ޚިލާފުވުންކަމަށާއި،   ސަބަބުން އިލްތިޒާމާއި  އިންކާރުކުރުމުގެ  ދަތުރުކުރުމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުރަސްތަކެއް  ފަރާތުގެ ކްލަޔަންޓާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޕަރފޯމްކުރުމަށް    މައްސަލަ ރައްދުވި

ގެއްލުމެއް ކަމަށާއި،  ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ލިބޭނެ ނުހަނު ބޮޑު    ކުރިމަތިވިކަމަށާއި، މިއީ މައްސަލަ ރައްދުވި 

މައްސަލަ   އަސަކުރިކަމަށާއި،  ސީދާގޮތެއްގައި  އަމާނާތްތެރިކަމަށްވެސް  އިތުބާރާއި  އޮތް  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތު 

ރެވޭނެ ކަމެއް  ކު  ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތުގައި   މައްސަލަ ރައްދުވިހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ  

 ޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމަށާއި،މި މައްސަލައިގައި މަޢުއެހެންކަމުން  ނޫންކަމަށާއި،  

ވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، މި  ދުލު ޢަވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާޢީ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 3.4

ފަރާތުން   ކުންފުނީގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު ތަމައްސަލަ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ޙުީޤުޤކުރެވުނުކަމަށާއި، 

މިހުރިހާ    03އަދާކުރުމަށް   ފުރުަޞތުދެވުނުކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަތިން  ފަހަރެއްގެ 

ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންވަނީ ރިސޯޓް އޮޕަރޭަޝނަށް ދިއުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައިކަމަށާއި،  ފަހަރެއްގައި 

ވަނީ އެ ދޭ ޖަވާބާ ގުޅިގެން ނަތީޖާ ބަދަލު އަންނަފަދަ މްއާންމު އުޫޞލަކީ ޖަވާބުދާރިވުމުގެ ފުރުަޞތު ދޭން ލާޒި

ނަތީޖާއަށް  ފުރުަޞތު ދިންކަމުގައިވީނަމަވެސް    ޙާލަތްތަކުގައިކަމަށާއި، މި ޙާލަތުގައި އިތުރު ޖަވާބުދާރިވުމުގެ

ތަފްޞީލުކޮށްދީފައިވުމުން  ބަދަލެއް ނެތްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ސަބަބު  

 އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި،

ނުވަތަ އިތުބާރެއް ލެއް ތަކުރާރުނުކުރާނެކަމުގެ އެއްވެސް ޔަީޤންކަމެއް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިފަދަ ޢަމަ  3.5

މަޢު މައްސަލައިގައި  މި  އެހެންކަމުން  ޙާލަތެއްގައިވެސް  ނެތްކަމަށާއި،  ޤާއިމުނުވާ  ޢަދުލުވެރިކަން  ޫޟޢީ 
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ފާހަގަކުރާކަމަށާއި،   ނެތްކަން  ޙާލަތެއް  އެއްވެސް  ނެރެދޭންޖެހޭނެ  އަމުރެއް  ފާގެ  ވަޒީއިޢާދަކުރުމުގެ 

ދަކޮށްދިނުމާއި ހަމައަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް އަމުރުކުރުމުގައި އެ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާ އިޢާ

ބޭއިން އިންޞާ މުވައްޒަފަކަށް  ކުރުމަކީ  އަމުރެއް  އެފަދަ  ގޮތަށް  ލިބޭ  މުއްސަނދިކަމެއް  ފުވެރިގޮތެއް ޞާ ފު 

މިގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ކަނޑައަޅާއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެހެން  ނޫންކަމަށާއި،  

ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭނެކަން  ގެންގޮސްފައިވޭތޯ  ހޯދަމުން  ޢާމްދަނީ  ގޮތަކަށް  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ވަޒީފާއެއް 

އިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި  ވަޒީފާގައި ހޭދަވާނެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގެއްލިފަފާހަގަކުރާކަމަށާއި،  

ދަތު ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް ގެއްލިފައިވާ އެންމެހާ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް އެކުގައި ނަގައިދިނުން  މުޅި މުއް 

އި، މައްސަލައިގައި ބަދަލުގެ މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުމުގައި މައްސަލަ  އެއީ ކޮންމެހެން ލާޒިމްކަމެއް ނޫންކަމަށާ

ފަރާތުން ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއްކޮށްފައި އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެކަމުގައި   ޅިށަހެހު

 މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ފާހަގަކޮށްފައިވާކަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   .4 އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އެދޭފަދަ  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މުރެއް  އަމައްސަލަ 

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށްކަން އިނެރެދޭންޖެހޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަ

ަކނަޑއުެޅުމެގ ުކިރްނ .5 މައްސަލަ    ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ ހުށަަހޅަާފިއާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމއުޟީޫޢޮގުތްނ ޮގެތއް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދާ    ހަމަޖައްސައިފިނަމަ،  އެހެން ފަރާތެއްވަޒީފާއަށް    ފަރާތް އަދާކުރަމުންއައިހުށަހެޅި  

އެ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ، އަދި އަލުން އަނުބރާ  ގެއްލި  ވަޒީފާއާެބހޭ   ވަޒީފާ 

ފަރާތު ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރިން،    ންޓްރައިިބއުނަލަށް  ނިމުމުގެ  މައްސަލަ  އެހެންހުށަހަޅާފައިވާ  މަޤާމަށް   މީހަކު   އެ 

މައްސަލަ ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް    ނުނެގުމަށާއި، އަދި އެ މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް

، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ޭމުރުމްނ ަވުގތީ ައުމެރްއ ެނރިެދުނަމށް  ައުމުރޮކްށއަންގައި    ރައްދުވި ފަރާތަށް

ުހށެަހިޅ ަނަޒުރުކރަުމށްފުަހަމްއސަަލ  ާޤޫނީނޮގުތން  އިަދ  ަޝރީުޢ  އުެދަމްށ  އެދަިފިއާވ  ަފާރުތން  ވަޒީފާއާެބހޭ  ،   

ނިޔަލަށް،   ނިންމުމުގެ  މައްސަލަ  ގޮތުން  މައުޟޫޢީ  ކަނޑައަޅައި  ވަކިގޮތެއް  ޕްރައިވެޓް ޓްރައިިބއުނަލުން  ހޯކްސް    ދަ 

އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަޤާމަށް ދާއިމީގޮތެއްގައި އެއްވެސް މީހަކު ޢައްޔަނުނުކުރުމަށާއި،    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްއި  ލިމިޓެޑްގަ
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އިސްވެަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހިނގަމުންދާނަމަ، އެ މަސައްކަތްތައް 

ޓްރައިިބއުނަލު ވަޒީފާއާެބހޭ  މަޑުޖައްސާލުމަށާއި،  ހުށަހެޅި  ވަގުތުން  މައްސަލަ  އަނުބރާ ފަރާތް  ން  އަލުން  ވަޒީފާއަށް 

ރުޖޫޢަކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ނުވަތަ ކުރާ ޢަމުރެއްގެ ާބރު ނެތިދާފަދަ ނުވަތަ ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ  

  ާވެނެއެވ. ަވުގީތ ައމެުރްއ ެނރަެފިއ  ަމްއޗްަށ ައްނާގ ައުމުރކްޮށ  ަދ ޯހްކްސ ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓްޑެގއެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް  

ަންނަބުރ   ްޓަރއިިބއުނުަލެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ތްަފޞުީލ  ިންނުމުމެގ                    VTR/VA/2021/43-200ިމ 

ބާަޔން    ( 2021ޮނެވނަްބުރ    23)  ަގިއ  ޮގްތ'  ިންނމި  ްޓަރިއިބުއނުަލން  ަމްއސަަލިއަގިއ  އުެދުނ  ައުމަރށް  'ވުަގީތ 

 ުކެރވަިފިއާވެނެއެވ.  
 

ދެވުނު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ޝަފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  މި .6

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.    ފުރުަޞތުގައި ހެކިން  ަޝފަހީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ؛ޅާފައިވާ ހެކިންނަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަ އެގޮތުން،

 (A244069އަޙްމަދު އަލީ )ދޫރެސް / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި( )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު   •

)އެރޯމާ • އަފްޒާލު  ނަންބަރު   ރ.  /  މުޙައްމަދު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ރަސްގެތީމު( 

A289187 ،ިއަދ ) 

 (A296716އްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  މުޙައްމަދު އިާޝން )ރިހިއަލި / ހއ. އުތީމު( )ދިވެހިރަ •

ބަޔާންކުރެވުނު     )ތިނެއް(  03މި  )ތިނެއް( ހެކިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއްކަމެއް ސާބިތު ކުރުމަށްކަމަށްވާތީ،    3އިސްވެ 

ގައި    2022ފެބުރުވަރީ    09  )ދޭއް( ހެކިވެރިން ޙާިޟރުކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  02ހެކިވެރިންގެ ތެރެއިން  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ސިޓީއެއް   2022ފެބުރުވަރީ    09ފުރުަޞތު  ދިނުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، މި ސިޓީގައި ހެކިވެރިންގެ ގޮތުގައި މުޙައްމަދު އަފްޒާލް އަދި މުޙައްމަދު އިާޝން ޙާިޟރުކޮށް ދިނުމަށް  

އަދި  އެދިފަ ހެކިބަސް    2022ފެބުރުވަރީ    16އިވެއެވެ.  މިފަރާތްތައް  ޙާިޟރުވެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 އަދާކޮށްފައިވެއެވެ. 

 )އެކެއް( ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެއީ،  01މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން      
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)މިޔް • އަޤުލީމާ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްއާމިނަތު  ކަމަދޫ(  ބ.   / ނަންބަރު ނިކް  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ކަން 

A110834) 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާިޟރުވެ ހެކިބަސް އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.   2022ފެބުރުވަރީ    16މި ފަރާތުންވެސް        

ގެ ފުރަތަމަ  މައްސަލައި  ހެކިވެރިޔާ އާމިނަތު އަުޤލީމާއަކީ މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  

މައްސަލައިގެ  ހުށަހަޅައިގެން    ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައިއި، އާމިނަތު އަުޤލީމާ  ށާއަޑުއެހުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަ

ނުގެންދެވޭނެކަމަށާއި، އެކަމަށް އިޢުތިރާްޟ ކުރާ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ހެކިންގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް  

އާމިނަތު  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި    2021ނޮވެންބަރު    21ވާއިރު،  ފާހަގަކޮށްފައި

  ަޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  އަޑުއަހާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައިކަމާއި، އަޤުލީމާ ބައިވެރިވިފައިވަނީ 

އަޑުއަހާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ާޤނޫނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް އޮތްކަމަށް  

 މާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އާމިނަތު އަުޤލީމާގެ ހެކިބަސް ބަލައިގަތުމަށް ނިން  އިބުރަނުވެވޭތީ މި މައްސަލައިގަ

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  މުވައްޒަފަކު   .7

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

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

ޒިންމާއެއް ގޮތުގައި    ފަރާތުގެސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ  

ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި   އަޙްމަދު ާޝކިރު  ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން  27ާޤނޫނުގެ    އެ

ދަ  އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ަމްއސަަލ .8 ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ    ، ެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށެްގްނ ުހށެަހޅޭ 

ުއްނުސެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ޮއެވެގްނޯތ ބެލުުމަގިއ ެދ  ެއަކީށގްެނާވ ަސަބެބްއ    ެއއީ   ، ިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ 

 (procedural fairness)  އުިޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  އިަދ  (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  
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 HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނންބުަރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއން ވިަކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ދޭ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، މޮިގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ   ަފާރަތުކްނ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  ުރަތްއ ުފރަިހަމުޞިއުތުރްނ އެ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސއެްގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއންމަެހިއ ުއްނ

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރަމށް ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ    ، ިއުޖާރއީ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތއް  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލނަްތްއ  ބަަލްނޖެހޭ   ،ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ޯކުޓން ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ    ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަފިއަސާލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ   .9

 procedural)  ިއުޖާރއީ ޢަދުުލެވިރަކްނ  އިަދ  (substantive fairness)ްނ  ިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ އަދުުލެވިރަކަވ

fairness)  މި ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނާނއި    ުކެރވަިފިއޭވތޯ ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެއޮގުތން، ާޤިއުމ

އި  ާށަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ ިލެޔިކުޔނަްތަކާށއި، ަމްއސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ ެދްއިކ ވަާހަކަތަކ

 ރާިޢަޔްތުކުރމްުނ ައްނަނިނިވ ކްަނަކްނ ފަާހަގކެުރެވެއެވ.   ެހިކްނެގ ެހިކބަަހްށ 

ަފާރަތ ަމްއަސ  9.1 ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ ަރއުްދވާ    2019ަޖަނަވރީ    19  ީކލަ  ެފިށެގން  ުކނުްފީނަގއި  ަފާރުތެގ  ިއން 

ްއގެ ަމާޤުމ އާަދުކަރުމްނައިއ ަފާރެތްއަކާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް ުމސަާރިއެގ ޮގުތަގއި  ކްެޕަޓެނ  ުޓ ްސީޕްޑ ޯބ

ރިުފާޔ(  -/4000މަަހުކ   )ހަަތރުހްާސ  މަހުަކ  ރ.  ގުޮތަގިއ  ިއާނަޔުތެގ  ަމާޤުމެގ  ރ.  -/13,000ިލޭބަކާމިއ، 

 )ޭތރާަހްސރިުފާޔ( ލެިބުމނިްދަޔކްަށ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

ުހަށ  9.2 ަފާރތްުނ  ަމްއސަަލ  ްޓަރިއިބުއނަލަށް    2021ޮނެވްނަބުރ    04ެހިޅ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ުހށެަހޅި ގިައ    ަމްއސަަލ 

އި  ަގ  2019ާމރުިޗ    06އި ެދމުެދ  ޯފާމެއުކ ުހށަަހޅަާފިއާވ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރާތއި ަމްއސަަލ ރައުްދާވ ަފާރާތ

 ިއ، ަގަވަނ ާމއާްދ  1  ެގ  ްނ' 'ަވޒާީފެގ ެއްއބްަސުވޮސިއުކެރވަިފިއާވ  
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އާަދކުރާ    . ަވީޒފާއަާއްށ ނެގުުމގިައ ިމ އެއަްބްސވުުމަގިއާވ މާއާްދަތކިާއ ޝުަރުތަތކިާއ އްެއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތިން ަވީޒާފ ޭދފާަރތް އިަދ ަވީޒާފ1.1

ާމއާްދަތކިާއ ޝުަރުތ ަތުކގިައާވ    ަބްސވުުމަގުއާވފާަރްތ ޢަަމުލކުރުމިާއ އިަދ ަވީޒާފ އާަދުކާރ ފާަރްތެވްސ ަވީޒާފ ައާދކުރުުމގިައ، ިމ އްެއ

 ޮގުތެގ ަމތިން ޢަަމުލކުރަުމްށ އެއަްބްސވެަމެވ. 

 . ިމ އެއަްބްސވުުމގިައާވ ކޮނެްމ މްާއދަާއީކ ަވިކަވކިން އެމާއާްދަތަކްށ ޢަަމުލކެުރވެނެ އިަދ ތަންީފުޒ ކެުރވޭނެ މާއާްދަތެކެވ.  1.2

 ...... 

)ަވޒާީފ އާަދުކރަާފާރުތްނ    ަވނަ ާމއާްދ  3ެއއްބްަސުވުމެގ  ިމ،  ޮއްނަނަކާމިއ ން ެއނެގްނ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކ

 ަގިއ، ައމުަލުކުރަމްށ ެއްއަބްސާވ ަކްނކްަނ(  

 ން. . އެއަްބްސވުުމގިައ ާވޮގުތެގ ަމތިން އަަމުލކުުރ3.1

 ިހތަންވާނެެއެވ، . ކުންފުންަޔްށ، ިމ އެއަްބްސވުުމެގ ައްސަލްށ ހުރަުމްތތިެރޮކްށ  3.2

 ަމސްައަކްތޮކްށ ކުންފުނީެގ ުއޫޞލަުތކިާއ ަޤާވޢުިދަތކްަށ ހުރަުމްތތިެރޮކްށ ހިތަންވާނެެއެވ. . ކުންފުނީެގ ފައިދަާއްށ  3.3

   ެނެއެވ.  . ަވީޒާފ އާަދކުރުުމގިައ އިނޭގ އްެއެވްސ މުައލާޫމތްެއ ނުަވަތ ކުންފުނީެގ ިސާޔަސުތ ެއހެން އްެއެވްސ ފާަރަތަކްށ ހަާމކެުރިވގެންނުާވ3.4

ުހަށހާަޅ މްައަސަލަތްށ ުހަށހެޅަުމަކްށ މިމާއްދާ   ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރައިބިއުނަލަްއްށ ނުަވަތ ެއހެންަވްސ ކަމެާބޭހ މުއްައަސާސައަކްށ ުމވްައަޒުފ

 ހަުރހްެއ ނާޅެައެވ.

ބޭ ގްެއލުުމެގ ފިުރހަަމ ޒިނާްމ ެއ ިއހާުމުލވި  ފާަރަތަކށް ިލ. ަވީޒާފ އާަދކުރުުމގިައ ުމވްައަޒުފެގ ިއހާުމލުން ކުންފުންަޏށް ނުަވތަ ެއހެންެވްސ  3.5

 ުމވްައަޒަފުކ ުއުފލަންވާނެެއެވ. 

 

ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ،   ަބާޔނޮްކށަްފިއާވަކން  ާމއާްދ   8ެއއަްބްސުވުމެގ    ިއްސވެބާަޔްނުކެރުވުނމިފަަދިއްނ    ަވނަ 

 ަގއި،   )ުމަވްއޒުަފްނެގ ުޗްއޓީ( 

 

 ައހީަރ ޗްުއީޓ .  8.1  

ުމސާރާައެއުކ     ފިުރހަަމވުމުން  ައހަރްެއ  ަވީޒާފގިައ  ުމވްައަޒަފުކ  ޗްުއޓަީއްށ    30ކޮނެްމ  ލިބެނެްޖހޭނެެއެވ.  ޗްުއޓިއްެއ  ުދަވުހެގ 

 ުހެގ ކުރިން( ފްޯމ ުހަސހަޅްައވާނެެއެވ. ަމސުްދަވ1ދާންބޭނުންާވ ުމަވްއަޒފުން ެއކަަމށްއިެދ ) 

 ަސލުާމެގ ޗްުއީޓ    ން. ަބިލެވެގ8.2            



 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/249މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝާކިރު  ށްރައްދުވާގޮތަ

                                             

24 ގެ  10   ޞަފްޙާ   
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ުދަވަހށް   2ުދަވުހެގ ޗްުއޓީ ނެގިދާނެެއެވ. ނަަމެވްސ ުމވްައަޒުފެގ ަސލުާމެގ ޗްުއީޓ  10ަސލުާމެގ ޗްުއީޓެގ ޮގުތގިައ ުމސާރައާއެިއުކ  

 ވެުރ ިދުގާވަނަމ މިެދަކްލ ެސްޓފެިކޓްެއ ހަުށހަޅަނެްޖހޭނެެއެވ.

 . އިާއީލ ޒިނާްމ ޗްުއީޓ  8.5             

  10ުކ ަބިލވުން ފަަދ ުމިހްނުމ ޒިނާްމަތާކ ގިުޅގެން، ަވީޒފާއާަދ ކާުރ ކޮނެްމ ުމވްައަޒަފަކްށެވްސ ުމާސަރ ލޭިބޮގަތްށ  އިާއާލެގ މެންބަަރ

ޗްުއޓީއްެއ ައަހރުުދަވުހެގ ތެެރަގިއ ނެގިދާނެެއެވ. ިމ ޗްުއީޓ ނެގޭނީ ހަމެައކަނި އެިދގެން އޭުޅިމާހ، މައިނަްބފިައްނ ނުަވަތ  ުދަވުހެގ  

  ޒިނާްމ ައާކ ގިުޅެގެނެވ. ދަރަިއުކެގ ެބލުުމެގ

 

 ަގއި،   11.5  ެގ  )ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރން(   ަވަނ ާމއާްދ  11ާމިއ، ިމ ެއްއަބްސުވުމެގ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކ

 ވްެއޭޓފަަދކަމްެއ..... . ުމވްައަޒުފެގ އަަމލުން ކުންފުނަްޔްށ އަަމީލ ގްެއލުމްެއ ނުަވަތ ކުންފުނީެގ ައުގ  11.5  

 އެނެގްނ ޮއެވެއެވ. ިމ ެއްއަބްސުވަމށް ބުެލުމން  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން    

 

( 2021އޮކްޓޫބަރު    31)  HR/TER/2021/10/025  ނަންބަރުރެފަރެންސް    ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  9.3

 ، ގޮތުގައި ސަބަބެއްގެ ވަކިކުރި ފާއިންވަޒީ  ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަސިޓީއަށް ބެލުމުން، 
 

“We regret to inform you that your contract of employment with The Hawks Pvt Ltd is being 

terminated with immediate effect whilst following the Maldives Employment Law, due to the 
“Gross Misconduct” while performing duties, since you have refused to operate the given 

Speedboat “Hawks Daisy” to the assigned site. Since the Speedboat you are deputed has been 

hired by a Resort Operations, we are left with no choice than to appoint a Captain who is 
willing to be onboard in “Hawks Daisy.” 

 

 . ޮއެވެއެވ  ެއނެގްނ މިލިޔުމަށް ބެލުމުންމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  

ިމ  އާަދުކުރަމްށ ިއްނާކުރކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ،    ިލްއަޔުތޫއަމްސަވޒާީފެގ ެއްނެމ ައާސީސ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ.  9.4

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފއާިވިއުރ، ިއްސެވ  ަތްޙީޤުޤުކެރުވުނަކަމްށަމްއސަަލ ުކނުްފީނެގ ަފާރުތްނ  

ބާަލިއުރ،   ބަޔްާނަތަކށް  ަފާރްތަތުކގެ  މަޢޫުލާމތުދަީފިއާވ  ތްަޙީޤަޤްށ  ާޝިކުރ  ަބާޔްނުކެރުވނު  ުމޙްައމުަދ  ަރނާ 



 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/249މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝާކިރު  ށްރައްދުވާގޮތަ

                                             

24 ގެ  11   ޞަފްޙާ   
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ާކ ައްނަގއިދޭ  ަރްއިޔެތއްކްަނ  )ިދވެހި  ުފވްައމަުލްއ(  ޏ.   / ަނނަްބުރ  )ިހކިިފނެިފްނާމެގ           (،A271511ޑު 

ްސީޕްޑ ބޯޓު    ، ަވަނ ުދވުަހ ެއްޗ.ާއްރ ިޑެރްކަޓރ   14ަގިއ ދަީފިއާވ ަބާޔުނަގިއ، ޮއކޫްޓަބުރ    2021ޮއްކޓަޫބުރ    31

ަގިއ ްސޕީޑް ޯބުޓެގ ަދުތރަުތްއ    ޮނެވްނަބުރ  01)ޯހްކްސ ެޑިއީޒ( ރ. އޮަތުޅ ރޯިސަޓަކްށ ުކްއޔްަށ ދަީފިއާވަކަމށިާއ،  

ަމްއސަަލ  ަހމަ އަެވުގުތ  ެފުށަމްށ ބުޯޓެގ ަފުޅެވިރން ަތްއޔުާރުކުރަމްށ ަރާނ މަުޙްއމުަދ ާޝކުިރައްށ ެއްނުގނު ަކަމާށއި،  

ްނ ުގާޅ ެދޭވެނޯތ އުެހުމްނ ިވްސނުާލަމށް ުކަޑ ަވުގުތޮކެޅްއ ިދުނމްަށ ބިުނ ަކަމާށިއ، ަހަމ  ޯފުނ  ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ 

ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތްުނ ުގޅަާފިއ ިމަވގުތު ިރޯސުޓެގ ަދުތުރުކުރމްަށ ިދުއމްަށ ުއނަދޫގާވޭނ  ެގ ަވުގެތްއަގިއ ެއޭރ

  31ިއ ިރޯސުޓގެ ަދުތރަުތްއ ފުެށަމށަްޓަކިއ  ަގ  2021ޮނވްެނަބރު    01އެފަހްުނެވްސ  ަކަމްށ ުބނަެފިއާވަކަމާށއި،  

ުހށެަހިޅ    2021ޮއްކޫޓަބރު   ޯފުންނ ގާުޅ ަމްއސަލަ  ދުިޔަމށް  ިރޯސޓަށް  ޯބާޓެއކު  ްސީޕޑް  ެހނުދނު  ަފރަާތްށ  ގެ 

ުބނެ   އްިނކުާރުކިރަކަމްށ  ާދްނ  ުބެނ  ުނުކރޭެވެނަކަމްށ  ަދުތރަުތްއ  ިރޯސުޓެގ  ެއްނުގުމން  ިދުއަމށް  ިރޯސަޓްށ 

 ަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ަބާޔންދަީފިއާވ

ަނންބުަރ   9.5 ާކޑު  ައްނަގއިދޭ  ަރްއިޔތްެއަކްނ  )ިދވެހި  ަކމޫަދ(  ބ.   / )ިމޔިްންކ  ައޤީުލާމ  ( A110834ާއިމަނތު 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  ގިައ ދަީފިއާވ ަބާޔުނަގިއ،    2021ޮއްކޓަޫބުރ    31ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަތޙީުޤަޤްށ  

ުދްއުވަމްށ ުކނުްފިނން ަހަމަޖްއސަާފިއާވ ްސީޕްޑ ޯބޓު )ޯހްކސް ެޑިއީޒ( ރ. ައތުޮޅެގ ިރޯސަޓކްަށ ުކއަްޔށް ޫދޮކށް  

ޮނެވނަްބުރ    01ިއ ެއްއޮގްތާވގުޮތެގ މިަތްނ ްސޕްީޑ ބުޯޓެގ ދުަތުރަތއް  ދަެފާރުތްނ ެއްއަބްސވަެފިއާވ އްެގީރަމްނާޓ

ގެ ެހނުދނު ްސީޕޑް ބާޯޓެއުކ ިރސަޯޓށް ދުިޔަމްށ ަމްއސަަލ    2021ޮއްކޓަޫބުރ    31ަގއި ެފުށމްަށަޓަކއި    2021

އެ  ީތ،  ދަީފިއާވެއނިްގަކަމާށިއ، ްސީޕްޑ ޯބުޓ ުކއްޔްަށުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ެއްނުގުމްނ ރޯިސަޓްށ ެދެވްނ ންެތަކަމްށ  

ްސިޕްޑ ޯބަޓކީ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރތް ުދްއާވ ސީްޕޑް ބޯޓު ކަަމްށުވުމްނ ަތުކާރުރޮކށް ސީްޕޑް ޯބުޓަގއި ިދުއަމްށ  

 ަކަމްށ ފަާހަގކޮށަްފިއެވެއެވ. ެއްނުގުމްނެވްސ ިރޯސަޓްށ ިދުއމްަށ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ ިއްނާކުރޮކށަްފިއާވ
 

ަމްއސަަލ  (،  A023920ރ. މޫީދ( )ިދވެހި ަރްއިޔެތއަްކން އްަނަގއޭިދ ާކޑު ަނނަްބުރ    / ިއްބރީާހްމ ޫމާސ )ޝާހްިލ   9.6

ަގއި ދަީފިއވާ ބާަޔުނަގިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރްތ ުދްއުވަމްށ    2021ޮއކޫްޓަބރު    31ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ތްަޙީޤަޤްށ  

ޯސެޓްއެގ ދުަތުރަތކްަށ ޮފުނުވަމްށ ބާޯޓއި  ުކނުްފިންނ ަހަމްއސަާފިއާވ ްސީޕްޑ ޯބޓު )ޯހްކްސ ެޑިއޒީ( ރ. އޮަތުޅެގ ިރ



 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/249މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝާކިރު  ށްރައްދުވާގޮތަ

                                             

24 ގެ  12   ޞަފްޙާ   
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ަގިއ    2021ޮނެވނަްބުރ    01ުޓެގ ްކރޫ ަތްއާޔުރުކުރމްަށ އްެޗ.ާއްރ ިއްނ ެއްނުގުމްނ ސީްޕޑް ޯބުޓގެ ަދުތުރަތއް  ޯބ

ގެ ެހނުދނު ްސީޕޑް ޯބާޓއުެކ ިރޯސޓަށް ިދުއަމށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް    2021ޮއްކޓަޫބުރ    31ެފުށަމްށޓަަކިއ  

 ްށ ފަާހަގޮކށަްފއެިވެއެވ. ުމްނ، ިރޯސުޓެގ ދުަތުރ ނުުކެރޭވެނ ަކަމްށ ުބެނ ާދން ިއނާްކުރޮކށަްފިއާވަކަމެއްނުގ
 

 

'މައްސަލަ  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    2021ޑިސެންބަރު    30  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 9.7

ގައި   2021އޮކްޓޫބަރު    14  އަށް ބެލުމުން،'  1- ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޖަވާބުގެ ރައްދުގައި ހުށަހަޅާ ބަޔާން

މޯލްޑިވްސްއަށް   ޖޯލި  ކުއްޔަށްދީފަ  2021ނޮވެންބަރު    01ލޯންޗު  ފެށިގެން  ދިއިން  ލޯންޗުގައި  އުމަށް  އިވާތީ 

އެހެންނަމަވެސް   ގުޅާފައިނުވާކަމަށާއި،  ފޯނުން  ޝާކިރު  މުޙައްމަދު  ރަނާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި    20މައްސަލަ 

ނުވާނޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރި ޙާލަތު  ގައި ގުޅުމުން ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ބުނެފައި  2021އޮކްޓޫބަރު  

ގައި ކުންފުނީގެ    2021އޮކްޓޫބަރު    31ށް ކިޔައިދީފައިވާނެކަމަށާއި، އެއިގެ ފަހުން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަ

މުވައްޒަފަކު ގުޅުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ގުޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، މައްސަލަ  ފަރާތުން  

  ވަރަށް ރަގަޅަށް ތެދުބަހުން ބުނެފައިވާނޭކަމަށާއި، ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރިސޯޓު އޮޕަރޭަޝނަށް ދެވެން ނެތް ސަބަބު  

ބަލިވެގެން    2021ނޮވެންބަރު    01 މަންމަ  ޖެހުމުން  ގައި  އިންނަން  ނެތްކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި  ދެވެން 

އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުރު ފުރުަޞތެއްނުދީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގީ ށާކަމަނެބުނެފައިވާ

ދޫ ދިއުމަށްކަމަވަޒީފާ  ފަރާތަށް  އި  ށާކޮށް  ހުށަހެޅި  ފުރުސަތު  މައްސަލަ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ލޯންޗްގައި 

މަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މަުޤބޫލު ސަބަބަކާހުރެ، ރަށުން ބޭރަށް ދީފައިނުވާކަ

ބުނުމުން އުޛުރުވެރިވާކަމަށް  ހިތްހަމަ ނުޖެހި   ދިއުމަށް  ދުވަހެއްގައި ހި އެކަމާ  އެއް  އެއީ  ނގާދިޔަ  ގެންކަމަށާއި، 

ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ހާދިޡާއެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި އެތައް ކެޕްޓަނުންނެއް ތިބި

ފައިވާކަން ށް ކޮށްއެތައް ދުވަހެއްގައި އެހެން ލޯންޗްތަކުގައި ކެޕްޓަންކަން ކޮށްފައިވާނޭކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަފަރާތް  

މުވައްޒަފަކު   ހުރި  ޙާލަތެއްގައި  މިފަދަ  ސާބިތުކޮށްދެވޭނެކަމަށާއި،  ހެކިބަހުން  ދުވަހަކު    )އެކެއް(  01ހެކިންގެ 

ޢައި އެއީ  ބަލައި  ނުނިކުތްކަމަށް  ޢަމަލެއްކަމަށް    ރުވަޒީފާއަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  ސުލޫކީ  މަޢުޟޫޢީ  ދެކި 

މައްސަލަ ބެލުމުން  މިބަޔާނަށް  ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނުމަކީ އެއްވެސް ާޤނޫނީ ނިޒާމެއް ދަންނަ ކަމެއްނޫންކަމަށް  



 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/249މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝާކިރު  ށްރައްދުވާގޮތަ

                                             

24 ގެ  13   ޞަފްޙާ   
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    ،އެނގެން އޮތްއިރުހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން  

  2021ނޮވެންބަރު    01ން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހަވާލުވެހުންނަ 'ހޯކްސް ޑެއިޒީ'  ވަޒީފާއި

އިން ފެށިގެން ރިސޯޓް އޮޕަރޭަޝނަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހުމަށްފަހު ލޯންޗްގެ ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި ދަތުރުކުރުމަށް  

، މައްސަލަ  ށާއިކަމަނަށް ދިއުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާތީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމުން ލޯންޗް އޮޕަރޭަޝ

ގައި ދިއުމަށް އެކަނި ނޫންކަމަށާއި،   2021ނޮވެންބަރު    01ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި  

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ދިއުމަށްކަމަށާއި، އެގޮތުން ސަބަބެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ    ރިސޯޓް އޮޕަރޭަޝނަށް

ބަލިވެގެންކަމަ ތަޞައްވަރުކުރާ  ށާއި  މަންމަ  ާޤނޫނުގަވެސް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙާލަތްތަކަކީ  މިފަދަ  އެހެންނަމަވެސް 

ޙާލަތްތަކަކަށް ވީހިނދު ާޤނޫނުގައި ބަލިވެގެން ނެގޭނެ ޗުއްޓީ ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި، ޢާއިލީ ޒިންމާއެއްކަމުގައިވާ  

ޗުއްޓީ ނެގޭނެ  އެއްވެސް    ކަމެއްގައި  މިފަދަ  ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި،  ޗުއްޓީ  އަހަރީ  ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި، 

ލައިގެންކަމުގައި   ސަބަބަކާ  މަްޤބޫލު  އިންކާރުކޮށްފައިވަނީ  ޙާިޟރުވާން  ވަޒީފާއަށް  ނެގުމަކާއިނުލައި  ޗުއްޓީއެއް 

އަސާސެއް ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ އެއްވެސް ާޤނޫނީ  

'މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    2022ޖަނަވަރީ    12ފަރާތުން  

 އޮވެއެވެ. ބެލުމުން އެނގެން  އަށް ފުރަތަމަ ބަޔާން'

 Speed‘ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ    2022ޖަނަވަރީ    12ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    ންމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު 9.8

Boat Lease Agreement’  ްނޮވެންބަރު    01  އަލިބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން  އަށް ބެލުމުނ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ން  ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާކައެއް އަހަރު ދުވަހަށް    އިން ފެށިގެން 'ހޯކްސް ޑެއިޒީ' ސްޕީޑް ބޯޓު   2021

ފަރާތު 9.9 ހުށަހެޅި  އަފްޒާލު  ގެމައްސަލަ  މުޙައްމަދު  ގޮތުގައި  )ދިވެހި    ހެއްކެއްގެ  ރަސްގެތީމު(  ރ.   / )އެރޯމާ 

ނަންބަރު   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ވަޒީފާއާބެހޭ    2022ފެބުރުވަރީ    A289187  ،)16ރައްޔިތެއްކަން  ގައި 

ވަޒީފާއަށް   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދާކުރަމުން،  ހެކިބަސް  އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި 

ިޟރުގައި  ޙާއެންމެ ފަހު ވަގުތާއި ޖެހެންދެން ހެކިވެރިޔާގެ  ނުކުތުމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އިންކާރުނުކުރާކަމަށާއި،  

އޮތީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައިކަމަށާއި ގެ ވެރިންނާ ވާހަކަދެއްކިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަންމަ  ތަނު



 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/249މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝާކިރު  ށްރައްދުވާގޮތަ

                                             

24 ގެ  14   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 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަންމަ ބަލި ޙާލަތުގައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރިސޯޓަށް 

ށް  ކަޕްޓަނަކަށް ނުދެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ދެން ހުންނަ ކެޕްޓަނަލޯންޗް ކެދެވެން ނެތް ކަމަށް ބަޔާންކުރިކަމަށާއި،  

ގެންދަނީކަމަށާއި،    އިގުޅަ ކުރިއަށް  ދެކެވި  އެދަތުރެއް  ވާހަކަ  ކެޕްޓަނުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ކުރިން  ތަންކޮޅެއް 

ކެޕްޓަނަކު   އެއްވެސް  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި،  އެހި  ފަރާތެއްތޯ  ކޮން  ބޭނުންވަނީ  ދާން ރިސޯޓަށްދާން  ރިސޯޓަށް 

ޗާޖް   ސަރވިސް  އަދި  ކަމަށާއި  އަންގާތީ  ދާން  މުސާރައަށް  ލިބޭ  ކޮޅުގަ  މާލޭ  އެއީ  ބޭނުންނުވާކަމަށާއި، 

މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  ސީދާ ނުބުނާ  ން ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްދުވަހުގެ ދަތުރެއް ކުރަމައްސަލަ  ނުލިބޭތީކަމަށާއި،  

  ވެސް ހުރިހާ ފަރާތަކުންލޯންޗް ކުއްޔަށްދޭ މުއްދަތަށް ދާންކަމަށާއި،  ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ރިސޯޓުކޮޅަށް    ރައްދުވި

އޮޕަރޭަޝނަށް   އެ ރިސޯޓު  މަސައްކަތްކުރިކަމަށާއި،  ނަގަން  ކެޕްޓަނެއް  އިތުރު  އިންކާރުކުރުމުން  ދިއުމަށް 

ކަމަށާއި،   ނުލިބުނު  ކެޕްޓަނެއް  އިތުރު  ކެޕްދަނޑިވަޅުގައި  ލޯންޗްގެ  ދާންޖެހޭނީ  ދަތުރުގައި  ޓަން ރިސޯޓް 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ާޝކިރުކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެންގިކަމަށް

ފަރާތު 9.10 ހުށަހެޅި  )ދިވެހި    ގެމައްސަލަ  އުތީމު(  ހއ.   / )ރިހިއަލި  އިާޝން  މުޙައްމަދު  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ 

ނަންބަރު   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ވަޒީފާއާބެހޭ    2022ފެބުރުވަރީ    A296716  ،)16ރައްޔިތެއްކަން  ގައި 

ކެޕްޓަންކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ލޯންޗް  ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި ހެކިބަސް އަދާކުރަމުން،  

ރިސޯޓަށް   އިންކަމަށާކުރިއިރު  އަޑުއިވިފަ  އިންކާރުކުރިކަން  ޙާލަތެއްގައި  ދާން  ބުނެފި  ދާން  ރިސޯޓަށް  އި، 

ށް އައީ ވަގުތުން ކަނޑާލިކަމުގެ ވާހަކަކަމަށް  ނުދެވިއްޖެނަމަ ވޯނިން ލެޓަރއެއް ދޭކަމަށާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ

 އެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެ

ރައްޔިތެއްކަން    ލީމާ )މިޔްނިކް / ކަމަދޫ( )ދިވެހިއާމިނަތު އަޤު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި    9.11

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު    2022ފެބުރުވަރީ    A110834)  ،16އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  

އޮކްޓޫބަރު ގައި ރަނާ މުޙައްމަދު ާޝކިރުއަށް ގުޅައި ލޯންޗް ކްރޫއާއި   14  އަދާކުރަމުން،އަޑުއެހުމުގައި ހެކިބަސް  

ފެށިގެން    01އެއްކޮށް   ވާހަކަ  ނޮވެންބަރުން  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ލޯންޗް  ދަތުރުތަކަށް  އެންގުނުކަމަށާއި،  ރިސޯޓް 

ނދަގޫކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ވަކި  ދާން އުނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަންހެނުން ވިހައިގެން އުޅޭތީ  



 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/249މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝާކިރު  ށްރައްދުވާގޮތަ

                                             

24 ގެ  15   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

ޓު ރިސޯ  ންމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު  ށާއި،އެއްޗެއް އަންގާލާނެ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެންގި ކަމަ

އިތުރު    ނަމަވެސް  ތޯ ބެލުނު ކަމަށާއިއެހެން ބޯޓެއްގަ އުޅޭ ކެޕްޓަނެއް ވޮލެންޓިއަރކުރޭއޮޕަރޭަޝނަށް ދިއުމަށް  

ބޯޓު ވޮލެންޓިއަރ    ސްޕީޑް  ދިއުމަށް  ފަރާތް  ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ކެޕްޓަނެއް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން 

އޮކްޓޫބަރު ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނެއްކާވެސް ގުޅުނުކަމަށާއި،    31ދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނުކަމަށާއި،  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަންމަ ބަލިކޮށް އުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބުނުކަމަށް

ގޮތުން  ޢާއް އުޞޫލެއްގެ  ކުއްޔަށް  މު  ކްރޫއާއި  ލޯންޗެއް  ލޯންޗެއްގެ  ދާނީ  ލޯންޗަކު  އެ  ގުޅިގެން  ދިނުމާއި 

ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ލޯންޗް ދަތުރުންކެޕްޓަނު

ދިމާވިކަމަށާއި،   ދަތިތައް  ބޮޑެތި  ފަރާތުގެ  ޙާވަރަށް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ގެއްލުންވި  އްސަކޮށް  ރެޕިއުޓޭަޝނަށް 

މައްސަލަ ރައްދުވި  އިތުރު ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް  ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތަށް ރިކުއެސްޓުކޮށް  ލޯންޗް  ކަމަށާއި،  

ޖެހުނުކަމަށާއި، މަހަ  އްކެޕްޓަނެން  ފަރާތު އެދެން  ދަތުރުކުރުމަށް   އިއްގަ ލޯންޗެ  ޢާންމުގޮތެއްގައި  ޖައްސަން 

އިންކާރުނުކުރާކަމަށާއި،   ޙާލަތެއްގަވެސްމުވައްޒަފުން  ނުދެވޭ  މެޑިކަލް    މުވައްޒަފަކަށް  ހުންނާނީ  އެފަރާތެއް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދަތުރެއްގަ ދާން ދެކޮޅު ހެދީކީ   ލީވްއެއްގައި ނޫނީ އެހެންކަހަލަ ލީވްއެއްގައި ކަމަށާއި،

ބޭނުންނުވީކަމަ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މޫވްކުރަން  ރިސޯޓަށް  ޓްރިޕްތަކަށް  ރިސޯޓް  ށާއި،  ނޫންކަމަށާއި 

އެރިސޯޓަކަށް ދާން ދެކޮޅުހަދައިފިނަމަ އެފަރާތެއް އިތުރަށް ވަޒީފާގައި އް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްފަހު  ރިސޯޓަކުން ލޯންޗެ

ފޮނުވާއިރު އެ    ތަނަށްމުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ނަގާއިރު، ލޯންޗްތައް ތަން  ،އިބަހައްޓާނެ ތަނެއް ނޯންނާނެކަމަށާ

  މައެހެންމެ ހަ  މަޢުލޫމާތުދެވިފައިވާނޭކަމަށާއި،ރާތްތަކަށް  އެ ލޯންޗާއިއެކު ދާންޖެހޭނެކަން އެފަލޯންޗެއްގެ ކެޕްޓަނުން  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބިޒްނަސްގެ ނޭޗަރއަކީ ރިސޯޓްތަކަށް ލިބޭ މިންވަރަކުން ލޯންޗްތައް ފޮނުވުންކަމަށާއި،  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ށް  އަނެއްބައި ލޯންޗްތައް މާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި ލިބޭ ޑޭ ޓްރިޕްސްތައް ނަގާކަމަ

  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ންވަޒީފާއި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ .10

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ފާަރުތްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއވޭތޯ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ    ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ

 ބާަލިއުރ، 



 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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 ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާދޭފަރާތުން .10.1

(substantive fairness)  ީ؛ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  

ަވޒާީފިއްނ .1 ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ުމަވއްޒަަފުކ    ަވޒީފޭާދ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް 

 ؛ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ

ުއްނުސރަުތްއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަފާރުތން   .3 ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

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

 ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  ަފާރްތ   ހުށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސާަލަގިއ  ިމާވ  ުހށެަހޅަިފިއ     .10.2

ޮއނަްނަކާމިއ،   އެނެގްނ  ެނިތަކްނ  ިދުނެމްއ  ނޯޓެިހްއ  ދިނުމަކާނުލައި  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ނޯޓިހެއް 

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

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

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

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

 ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ 

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

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

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

 ؛ފެނުން

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަމުއޟީޫޢ  ަނނަްބުރ   (substantive fairness)ިއްސެވަބާޔޮކށަްފިއާވ  ަހިއޯކުޓެގ  ުގޭޅގޮތްުނ       ާއ 

2014/HC-A/88  :ިަގިޟްއާޔގައ 

ްށ ަވީޒފޭާދ  "....ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގިައ ިއތަުރްށ ެބެހްއޓުމުން ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ނުަވަތ ަވީޒާފ އާަދކާުރ ތަނަްށ ގްެއލުންަތކްެއ ލިބިދާނެކަަމ

އެނިނުްމަމްށ ާވިސުލވަުމްށ    ، ރަނގުަޅ ނޫންކަަމްށ ަވީޒާފޭދ ފާަރތުން ނިންމުުމގިައއުެމވްައަޒފްެއެގ ަމސްައަކުތެގ އްަޚލުާޤ    ، ފާަރތުން ަބާލ

ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް ހަަމ ފެންނަ ފެނުމްެއެގ މްައަޗށް    ، ަވީޒފޭާދ ފާަރތުން ތަޠްބުީޤކިުރ ހަމަައކީ ެއަކީށގެންާވ ހަމައްެއކަަމްށ ވާނެްޖހޭނެކަަމށިާއ

ަގޟްިއާޔގިައ ކަނޑައަޅިައ    HC-A/24/2010ވޭނެކަން ިދެވހިރްާއޭޖެގ ހިައޯކުޓެގ ނަްނބުަރ  ެއކަނި ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފާއިން ަވކިނުކުރެ 

 ، ަބޔާންޮކްށފިައާވކަން އެނގެން އޮންނަކަމިާއ

"އުެމވްައަޒަފކު ަވީޒާފގިައ    ، ވަނަ މާއާްދ ެގ )ހ( ގެ ަދށުން ފިުރހަަމވާނެްޖޭހ ެދވަނަ ޝުަރުޠކަަމްށާވ  23ަވީޒފާއެާބޭހ ޤާނޫނުެގ    ، އިަދ

ެބހްެއޓަުމީކިއުތ ަބލާއުިރ  ، ަރްށ  ހަަމަތަކްށ  ފިުރހަަމވާނީ    ، ެއަކީށގެންާވ  ެވްސ  ނުފެނުން"  ފާަރަތށް  ަވީޒފޭާދ  ކެުރވޭނޭކަމްެއކަަމްށ 

ައަކށް  އުެމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގިައ ިއތަުރްށ ެބހްެއޓަުމީކ ކެުރވޭނެކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފަރަާތްށ ނުފެނުނު ހަމަައީކެވްސ ެއަކީށގެންާވ ހަަމ

 ... " ، ންކަން އެމާއާްދައްށ ެބލުމުން އެނޭގކަމިާއެވެގ

"އުެމވްައަޒަފކު ަވީޒާފގިައ    ، ވަނަ މާއާްދ ެގ )ހ( ގެ ަދށުން ފިުރހަަމވާނެްޖޭހ ެދވަނަ ޝުަރުޠކަަމްށާވ  23ަވީޒފާއެާބޭހ ޤާނޫނުެގ    ، އިަދ

ެބހްެއޓަުމީކ ަބލާއުިރ  ، ިއތަުރްށ  ހަަމަތަކްށ  ފިުރހަަމވާނީ    ، ެއަކީށގެންާވ  ެވްސ  ނުފެނުން"  ފާަރަތށް  ަވީޒފޭާދ  ކެުރވޭނޭކަމްެއކަަމްށ 

ައަކށް  އުެމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގިައ ިއތަުރްށ ެބހްެއޓަުމީކ ކެުރވޭނެކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފަރަާތްށ ނުފެނުނު ހަމަައީކެވްސ ެއަކީށގެންާވ ހަަމ

 " ... ، ްށ ެބލުމުން އެނޭގކަމިާއެވގެންކަން އެމާއާްދައ

 ިމ ފަަދިއްނ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއވަާކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  )ހ( ވަނަ މާއްދާގެ   23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް

ލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ީޞތަފް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައް  )ށ( އާއި  

ހައުސިންގ   ވ. އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު)  SC-A/27/2014އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު    ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، 



 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/249މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝާކިރު  ށްރައްދުވާގޮތަ

                                             

24 ގެ  18   ޞަފްޙާ   
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ވަނަ    33އަދި    32ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ  ަޤިޟއްޔާގެ   (ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް

 ، ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

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

 ބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާޅަތެއްަގއެެވ. އެއީ: ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުވެރި ސަބަ 

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

އަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ަވޒީފާއިްނ    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ދިުނމެއްެނތި  ނޯޓިސް  މުަވއްޒަފަކު  ސަބަބުން  އަމަލެއްެގ  އެ 

 23ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހިނގައިދާެނއެެވ. ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ    23ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

ަވޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު  ދިުނމެއްނެތި  ނޯޓިސް  ދަށުން  މާއްދާެގ  ފާޅުކަންބޮޑު   ަވނަ  އަމަލަކީ  މުަވއްޒަފުކުރި  ހުއްދަާވނީ  ަވކިކުރުން 

އަމަލެއް   ަވޒީފާއިްނ    (gross misconduct)ޣައިރުސުލޫކީ  މުަވއްޒަފަކު  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  އަމަލީ  އެ  ާވނަމައެެވ.  ކަމަށް 

މުވައް  ބެލެޭވީނ،  އަލަމެއްކަމަށް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ  ދެމެދުގައި  ަވކިކުރުން  ފަރާތުެގ  ދެ  އަމަލަކީ  ޒަފުކުރި 

 އޮންނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިްނވަރުެގ ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވަނމައެެވ. މުވައްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ

( އެ ކަމަކީ 2ށް ާވނަމަ، ުނަވތަ )( ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ އެއްބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމ1ަ)

އި  ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި ދެމެދުަގއި އޮންނަ ަވޒީފާެގ ގުޅުމުަގއި ހިމެނޭ އޮްނމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގަ 

 އެ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ( އެ ކަމަކ3ީއޮންނަްނޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ުނަވތަ )

އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ނުަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވނަމަ، އެ އަމަލަކީ ނޯޓިސް 

 ދާނެއެެވ.[  ދިނުމެއްނެތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެިވ

 ނެވެ. މި ޢިބާރާތުން

ގައި ދީފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި   2021އޮކްޓޫބަރު    31މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   .11

ގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު  ގައިސިޓީ  HR/TER/2021/10/025ފަރާތުގެ ނަންބަރު  

  ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު'ހޯކްސް ޑެއިޒީ' އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް    ބޯޓު  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ސްޕީޑްގޮތުގައި،  



 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/249މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝާކިރު  ށްރައްދުވާގޮތަ

                                             

24 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:  
 

 

އެއްކަމަށްވާތީވެ މައްސަލަ 'ގްރޮސް މިސްކޮންޑަކްޓް'    ޢަމަލަކީ   މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ،  އިކަމާއިންކާރުކޮށްފައިވާ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށްހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަ

ަހަމެއަކިނ   .12 ިންނމްަނ ޖޭެހނީ  ަމްއސަަލެއްއަގިއ ޮގެތއް  ުހށެަހޅޭ  ވަޒާީފިއްނ ަވިކކްޮށެގން  ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލން 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރަކން ައްނގާ ިލުޔުމަގިއ / ިޗުޓަގއި ބާަޔްނކޮށަްފިއާވ ަސަބބަުތކްަށ ރާިޢޔްަތކޮށަްކަމްށ ިދވިެހާރްއޭޖެގ  

ހުށަހެޅި  ،  ަޤިޟްއާޔިއްނ ަކނަޑައޅަާފިއާވީތ  HC-A/280/2012ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ   މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ 

ވަޒީފާއިން    އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާފަދައިން މައްސަލަ  ޓް'  'ގްރޮސް މިސްކޮންޑަކްބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިކުރުމުގެ ނޯޓިސްގައި  

ކޮށްފައިވޭތޯ ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ސަބަބުން  ޢަމަލުތަކުގެ  ބުނާ  ކަމަށް  ކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އާއި، 

ކީ  ކުރެވިފައިވާ ޢަމަލަ  ރައްދުވި ފަރާތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭތޯއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު

 ދެކެމެވެ.  ގައިބަލަންޖެހޭކަމުއްތޯ ޙަީޤަޤތުގައި ވެސް ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ފަދަ ޢަމަލެ

ފަރާތުން    12.1 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  މައްސަލަ  މައްސަލަބެލި  ހުށަހެޅި 

ދާއިރާ ގެ  ގެ މަސައްކަތުފަރާތު  މައްސަލަ ރައްދުވިމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  

ތެރޭގައި ރިސޯޓްތަކަށް   ޚިދުމަތްތަކުގެ  ، ސްޕީޑް ބޯޓުނަކަމާއިއެނގެން އޮން  ދިނުންކަން  ޚިދުމަތް  ސްޕީޑް ބޯޓު  އަކީ

ފަރާތުގެ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވިއި،  އެނގެން އޮންނަކަމާހިމެނޭކަން  ޚިދުމަތްދިނުން  

'ހޯކްސް ޑެއިޒީ'  ސްޕީޑް   އިން    2021ނޮވެންބަރު    01  މި ސްޕީޑް ބޯޓުއި،  ކެޕްޓަންކަމާގެ  ބޯޓެއްކަމަށްވާ 

 އަލިބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނުކަމާއި، )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހަށް    01ފެށިގެން  

އެންގުނުކަމާއި، އޭގެ ޖަވާބުގައި  ގުޅައި  ފޯނުން  ގައި    2021އޮކްޓޫބަރު    14މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މިކަން  

އަދި ވިސްނާލުމަށް   ގެ އަންހެނުން ވިހައިގެން އުޅޭތީވެ ދެވެން ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

އޮންނަކަމާއި، އެނގެން  އެދިފައިވާކަން  ދިނުމަށް  މައްސަލަ ގައި    2021އޮކްޓޫބަރު    31  އޭގެފަހުން  ވަގުތު 

އި،  އޮޕަރޭަޝނަށް ދިއުމަށް އިންކާރުކުރިކަމާގުޅުމުން މަންމަ ބަލިވެގެން އުޅޭތީވެ، ރިސޯޓް  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ކުރުމަށް ނޫންކަމާއި،   އެންމެ ދުވަހެއްގެ ދަތުރު  އިންކާރުކޮށްފައިވަނީ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ  މައްސަލަ 



 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/249މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝާކިރު  ށްރައްދުވާގޮތަ

                                             

24 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:  
 

 

ނާއި  ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހުން  ދިއުމަށްކަން  ށްހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިވަނީ މުޅި ރިސޯޓް އޮޕަރޭަޝނަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެނގެން އޮންނަކަމާއި،    ލައިގައި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކުންމައްސަ 

 8.5އަދި    8.2  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  ނުވެވުގައި    2019ޖަނަވަރީ    19ފަރާތާއި ދެމެދު    މައްސަލަ ރައްދުވި

ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ   ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނަށް ބެލުމުންވެސް،  

ކަން އެނގޭކަމާއި، ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ޗުއްޓީއެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ނަނެގެން އޮން އަދި އަހަރީ ޗުއްޓީ  

މި  އެދިފައިވާކަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ށް  ކަޗުއްޓީއަ އެއްވެސް  އެފަދަ  ނުވަތަ    ންވާކަ ފަރާތުން ނަގާފައި

  3.5އެއްބަސްވުމުގެ    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނުއެނގެން ނެތްކަމާއި،  މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ލިޔެކިޔުންތަކުން  

ށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ  ޏަގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި މުވައްޒަފުގެ އިޙުމާލުން ކުންފުން 

ގައި މުވައްޒަފުގެ   11.5މި އެއްބަސްވުމުގެ  ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެ މުވައްޒަފަކުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  

އިން  ޢަމަލުން ކުންފުންޏަށް ޢަމަލީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އަގު ވެއްޓޭފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ވަޒީފާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުއެނގެން އޮންނަހިނދު،  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މަށް  ވަކިކުރެވޭނެކަ

 މްތަކަށްއިލްތިޒާ  ވަޒީފާގެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ރިސޯޓް އޮޕަރޭަޝނަށް ދިއުމަށް އިންކާރުކުރުމަކީ  ފަދައިން،  

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  ގޮތެއްގައި  މައްސަލަ  ބޮޑު    މި ،  އޮންނާތީއާއިއެނގެން    ންކަންއިންކާރުކޮށްފައިވުފާޅުކަން 

ރައްދުވި މައްސަލަ  ސަބަބުން  ކެޕްޓަނެއް   އިންކާރުކުރުމުގެ  އިތުރު  ދާނެ  އޮޕަރޭަޝނަށް  ކުންފުނީގެ  ފަރާތަށް 

ން އަލިބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި  ފަރާތު   ރައްދުވިކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ  މިނުލިބުނުކަމާއި،  

ކުރިމަތިވިކަ ދަތިތަކެއް  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  އެއްގޮތަށް  އެއްބަސްވުމާއި  ވެފައިވާ  ން  ދެމެދު 

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   މައްސަލަ  ،އާއިހެކިބަހުން އެނގެން އޮންނާތީ  ންގެދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާއި ހެކި

ސަބަބުން   ޢަމަލުގެ  ފަރާތުގެމި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ހޯކްސް  ލިބެންޖެހޭ    ދަ  ކިބައިން 

 ،  އާއިއެނގެން އޮންނާތީ ލިބިފައިނުވާކަންޚިދުމަތްތައް 

)އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް    SC-A/27/2014  ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވަނަ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި   23ަޤިޟއްޔާގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް(  
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އަމަލެ ޣައިރުސުލޫކީ  ފާޅުކަންބޮޑު  ޢަމަލަކީ  ކުރި  މުވައްޒަފަކު  ހުއްދަވާނީ  ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން  އް  މުވައްޒަފަކު 

(gross misconduct)    ިކުރ މުވައްޒަފު  ޢަމަލެއް ޢަކަމުގައިވާނަމައާއި  ޣައިރުސުލޫކީ  ފާޅުކަންބޮޑު  މަލަކީ 

(gross misconduct)    ިބަލައިގަތުމުގައ ގޮތުގައި  ތަފް  3ގެ  ވަރަށް  ޙާލަތެއްވާކަން  ލުކޮށް ީޞ)ތިނެއް( 

މަްޤބޫލު އުޛުރެއްނެތި މައްސަލަ  ހިނދު، ތަޠުބީޤުކުރާ  މި ަމްއސަަލައްށ)ތިނެއް( ޙާލަތު  3އެ އިރު، ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އިންކާރުކުރުމަކީ ދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާގެ    ރައްދުވާ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  މުވައްޒަފު 

އިރު ސުލޫކީ  ޣަޑު  ފާޅުކަންބޮ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލަކީ  އިލްތިޒާމުތަކާ ސީދާގޮތުން ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައިވާތީ

އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު    ބުރަވެވޭކަމާއި،   ގެ ގޮތުގައި  (gross misconduct)އަމަލެއް  

ނޯޓިހެއް    ގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާ   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    މުވައްޒަފުގެ މި ޢަމަލަކީ،

 ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މަލެއް ޢައިރު ސުލޫކީ  ޣަފާޅުކަންބޮޑު  ކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  މުވައްޒަފަދިނުމަކާ ނުލައި  

ހުށަހެޅި    ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، މުވައްޒަފު    އަޙްމަދު ާޝކިރުމައްސަލަ 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  މެދުވެރިވެގެން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމަށް   substantive)ވަޒީފާއިން 

fairness)  .ެޤާއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ބުރަވެވެއެވ 

  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ރިންކު  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ .13

ޢަދުލުވެރިކަން    ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ ާޤިއުމޮކށަްފިއވޯޭތ    (procedural fairness)އިޖުރާއީ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

 ؛ވަނަ ނުކުތާގެ )ރ( ގައި 3ަޤިޟއްޔާގެ  HC-A/77/2013ދިވެހިރާއްޖޭހެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   ބާަލިއުރ، 

ނަްނބަރު  ހައިކޯޓުެގ  ނަްނބަރު   HC-A/208/2010 "ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ޤަޟިއްޔާަގއި  HC-A/146/2014ޤަޟިއްޔާއާއި، 

ަވޒީފާއިން ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން    23ޮގތުެގމަތިްނ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ   ކަނޑައަޅާފައިާވ އުސޫލުތަކާ އެއްޮގތްާވ  މުަވއްޒަފަކު 

ަވނަ މާއްދާެގ    23ޤާޫނނުެގ   ަވކިކުރުމުެގކުރިން ޤާއިމުކުރަްނޖެހޭ އިޖްރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރެިވފައިޭވތޯ ބަލާއިރު، ަވޒީފާއާބެހޭ

ާވކަމަށް ޢާންމު އުސޫލެއްެގ ޢަދުލުެވރިކަން ޤާއިމުކުރެިވފައި  ދަށުން މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމުަގއި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖްރާއީ

ަވކިކޮށްފައިާވ ަވޒީފާއިން  ބެލެޭވނީ،  ތުހުމަތުކުރެިވފައިާވ   ޮގތުން  މައްޗަށް  އޭާނެގ  ކުރިން،  ަވކިކުރުމުެގ  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފު 

 ދީފައިުވމުެގ އިތުރުން އޭރަކު ދެެވްނ ހުންނަ ހުރިހާ ތަފްސީލަކާއެކު( ަވޒީފާދޭފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް  ) ކަންކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު، ަވޒީފާއާބެހޭ   ޤަޟިއްޔާ އެތުހުމަތުތަކާމެދު ޖަާވބުދާރީވުމުެގ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ދިނުމަށްފަހު، އެމައްސަލައެއް
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ުވމުެގ އިތުރުްނ ފުރިހަމަާވކަމަށް، އެކުރެޭވ ތަޙްޤީޤަކަށް ފެނިފައި ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ފުރިހަމަާވްނޖެހޭ ދެ ޝަރުޠު  23ޤާނޫުނެގ  

ދެުވނު  ޖަާވބުދާރީުވމަށް  ހޯދުމުެގ  އެމުވައްޒަފަކަށް  އެހީތެރިކަން  މީހެއްެގ  ކަނޑައެޅި  އޭނާ  އެދިފައިާވަނމަ،  އޭނާ  ފުރުޞަތުަގއި، 

މައްޗަށް  އޭާނއަށް ދެިވފައިާވަނމަކަމާއި، އެހެންަނމަެވސް އެމުަވއްޒަފެއްެގ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެިވފައިާވ، އެކަމެއްގެ  ފުރުޞަތުެވސް

އެމުވައްޒަފެއްެގ ފަރާތުން ހިނާގފައިާވކަްނ   ބިނާކޮށް އެމުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ނިންމާ ކަމަކީ، އެކަމެއް

ހުންނާނެ ފެންނަްނ  ފާޅުކަންބޮޑުޮގތެއްަގއި  ަވޒީ ަވރަށް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  އެކަމުެގ  އެކަމަކީ  އަދި  ފާއާބެހޭ  ކަމެއްކަމުަގއިާވނަމަ، 

ދަށުން ޯނޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި އެމުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވ ބާަވތުެގ ކަމެއްކަމަށްާވނަމަ، އެ  ަވނަ މާއްދާެގ  23ޤާނޫުނެގ  

ތިން( އެއްޮގތްާވ ޮގތުގެމަ މައްސަލަތަކުގައި ަވޒީފާދޭ ފަރާތުްނ އެމުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމުެގ ކުރިން )އާންމު އުސޫލާ ފަދަ

އެމުަވއްޒަފަކަށް ދިނުމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ މައްޗަށް  އިތުރު ތަޙްޤީޤުތަކެއްކޮށް، އެކަމާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުެގ އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް

 " ކޮންމެހެން ލާޒިމުކަމެއް ޫނންކަމާއި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ބޯޓު،   ކަމާއި،މިފަދައިން  ސްޕީޑް  ޑެއިޒީ'  ކުރުމަށް   2021ނޮވެންބަރު    01  'ހޯކްސް  ގައި 

އޮކްޓޫބަރު   31އިން ފެށިގެން    2021އޮކްޓޫބަރު    14  ،ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި

މިއީ މިފަދަ  ން އެނގެން އޮންނަހިނދު،  ދެވިފައިވާކަފުރުަޞތު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ގެ ނިޔަލަށް    2021

މު ބުރަވެވޭކަމާއި،  ވައްޒަފަޙާލަތެއްގައި  މުއްދަތެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ދެވިފައިވާ  ފަރާތަށް ކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފުރު  ނަމަވެސް،  ަޞއެކަށީގެންވާ  ދެވުނު  ފަރާތުތެއް  ހުށަހެޅި  ވާޖިބުތައް ވަޒީފާރަންޖެހޭ  އަދާކު  ންމައްސަލަ  ގެ 

ފާޅުކަން    ގެ މި ޢަމަލަކީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު  ،ބުރަވެވޭތީއާއިކަމަށް  އިންކާރުކޮށްފައިވާ ސީދާގޮތެއްގައި    އަދާކުރުމަށް

ފަރާތު ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަމަލަކަށްވެފައި،  ސުލޫކީ  ޢައިރު  ޢަމަލާއި ބޮޑު  ޖަވާބުދާރީވުމަ  ގެ  އިތުރު    ށްގުޅިގެން 

ދިނުމަށް  ފުރުަޞތެއް   ރައްދުވިއެފަރާތަށް  ބަޔާންކުރެވުނު    ންލާޒިމްވެގެންނުވާކަ  ށްފަރާތަ   މައްސަލަ  އިސްވެ 

ވަޒީފާއިން    މުންދިޔަމި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަ   ތީ،ތަަޤިޟއްޔާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮ

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ  އެފަރާތް  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރިކަމުވައްޒަފަކު  ން  އިޖުރާއީ 

 ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. 

  ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް .14

ކެޕްޓަނެއްގެ ބޯޓު  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ    ސްޕީޑް  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒިފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ވަޒީފާއިން 

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ބުރަވެވޭތީ  ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަށް  ޢީމައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާ
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އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް ނުބެލުމަށާއި،  ރާތެއްކަމަށް  އެފަރާތަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަ އެދިފައިވާފަދައިން  

ދުވަހުން ފެށިގެން އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ މުސާރަ ވަކިކުރި  އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާއެކު، އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ  

މަށް ކަނޑައަޅައި، މި މޭރުމުން  ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަ  ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓްނަގައިދިނުމަށް  

 މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 ނިންމުން 

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

ވާހަކަތަކަށާ ދެއްކި  ދެފަރާތުން  ހެކިބަހަށްމަޖިލީހުގައި  ހެކިންގެ  ބެލިއިރު  އި  މުލައް،  ރިޢާޔަތްކޮށް  ،  އަލިވާގެ،  މ. 

އިން    2019ޖަނަވަރީ    19 ،(A112197އިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގަ  އަޙްމަދު ާޝކިރު

، 'ހޯކްސް  ދާކުރަމުން ދަނިކޮށްކެޕްޓަނެއްގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާއަ  ފެށިގެން ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސްޕީޑް ބޯޓު

 ، ނުކުރުމުގެ ސަބަބުންއަޙްމަދު ާޝކިރު  ދަތުރު    ނުގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހު  2021ނޮވެންބަރު    01  ޑެއިޒީ' ސްޕީޑް ބޯޓު

  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، އަޙްމަދު ާޝކިރު  ގައި    2021އޮކްޓޫބަރު    31އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި  

، އަޙްމަދު  ދިނުމަށާއިއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި އަޙްމަދު ޝާކިރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ

އަލުން   މަދު ާޝކިރަށްޙް އަނުބެލުމަށާއި،  ާޝކިރަކީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި  

ދަ     އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް އެދިއެކީ  އަނބުރާ ވަޒީފާ ދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި    2021ނޮވެންބަރު    04ރައްދުވާ ގޮތަށް    ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 މި މައްސަލައިގައި، 

ނު ނަންބަރު ާޤނޫވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ އަޙްމަދު ާޝކިރު 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި  ގެ ދަށުން  މާއްދާ  ވަނަ  23  ގެ)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2

އޮވެގެންކަމަށް  ވަކިކުރުމަށް   ސަބަބެއް  ސަބަބަށްޓަކައި،އެކަށީގެންވާ  ާޝިކުރ    ބުރަވެވޭ  ަވޒާީފިއްނ  ައްޙމުަދ 



 

 ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2021/249މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ޝާކިރު  ށްރައްދުވާގޮތަ

                                             

24 ގެ  24   ޞަފްޙާ   
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 substantive)މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައިަވިކޮކށަްފިއަވީނ، ުމަވްއޒަަފުކ ވަޒާީފިއްނ  

fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާއީ  ކަމަށްޤާއިމުކުރު  (procedural fairness)އަދި   ކަނޑައަޅައި،   މަށްފަހު 

މައްޗަށް    ރައްދުވި ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ އަމުރެއް މައްސަލަ    އެދިފައިވާ ފަދަގެ ފަރާތުން    އަޙްމަދު ޝާކިރު 

 ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ކުރާނެ 

 1443 ރަމަާޟން 12

 2022 އެޕްރީލް 13

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

 ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ 


