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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 
މައްސަލައަކީ   ނަރުގިސްވިލާމި  މީދޫ،  )ދިވެހި  ،ސ.  ޙަސަން  ނަންބަރު:    ިޝމާން  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން 

A121628  )23    ުމޯލްޑިވްސް    2019މާރިޗ ހޮޓެލްސް  އަވޭ  ފެށިގެން  ލިމިޓެޑްއިން  )ކުންފުނި   ޕްރައިވެޓް 

ނަންބަރު:   ޕްރައިވެޓް    އިން   (C-1158/2017ރަޖިސްޓްރޭަޝން  މޯލްޑިވްސް  ބަތަލާ  ސޭންޑީސް  ހިންގަމުންދާ 

ވަޒީފާ ވަޒީފާއިން    ލިމިޓެޑުގައި  ނުލައި  ދިނުމަކާ  ނޯޓިހެއް  އެންގުމެއްނެތި،  އެފަރާތަށް  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް 

 

 VTR/2021/36 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ފެބުރުވަރީ  14 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ޑިސެންބަރު 26 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ސ. މީދޫ(   / )ނަރުގިސްވިލާ ިޝމާން ޙަސަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A121628ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  )ދިވެހި

 އަވޭ ހޮޓެލްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-1158/2017)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 



 
  ލިމިޓެޑަްށ ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް ހޮޓެލްސް އަވޭ

ނަންބަރު:                        ހުަށހެޅި މައްސަލަ ޙަސަން ޝިމާން ރައްދުވާގޮަތްށ VTR/2021/36މައްސަލަ 
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ވަ އެފަރާތް  ވަކިކުރު ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  އެފަރާތަށް  ޒީފާއިން  ހޯދުމަށާއި،  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބިފައިވާ  ސަބަބުން  މުގެ 

ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީއަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި، އަވޭ ހޮޓެލްސް  

ރައްދުވާގޮތަށް   ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ޓްރައިބިއުނަލަށް   ގައި  2021ވަރީ  ފެބުރު  14މޯލްޑިވްސް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ ރައުޔު هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު    މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސ. މީދޫ، ނަރުގިސްވިލާ ިޝމާން ޙަސަން )ދިވެހި .1

ފަރާތް( A121628ނަންބަރު:   މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައު  ގެ  ފަރާތް'  ހުށަހެޅި  'މައްސަލަ  )މީގެފަހުން   )

ހުށަހަޅާފައިވާ   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކަންކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު"  ހުށަހަޅާ  "މައްސަލަ 

އިން ފެށިގެން އަވޭ ހޮޓެލްސް މޯލްޑިވްސް    2019މާރިޗު    23 ހުށަހެޅު ފަރާތަކީ  ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ

މަާޤމުގައި   ރޫމްބޯއީގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ބަތަލާ  ސޭންޑީސް  ހިންގާ  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް 

 USDގެ ގޮތުގައި  ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރައި

ގޮތުގައި  300 އިތުރުން ޢިނާޔަތުގެ  ގެ  ޑޮލަރު(  )ސަތޭކަ ފަންސާން     USD 150)ތިންސަތޭކަ އެމެރިކާ 

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 

ގޮތުގައި   1.1 އަސާސްގެ  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒިފާއާބެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަކިކޮށްބަޔާންކޮ ވަޒީފާއިން  ނޯޓިހެއްނުދީ  އެންގުމެއްނެތި،  އެފަރާތަށް  އެފަރާތުގެ  ފައިވުންކަމަށާއި،  ށްފައިވަނީ 

މައްސަލަ   ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  އިންޒާރެއްވެސް  ނުވަތަ  ނަސޭޙަތެއް  ހުރިކަމަށްބުނެ  މައްސަލަތަކެއް  އަޙްލާީޤ 

ވާން ކައިރިވުމުން ކޮންޓްރެކްޓް އައުކުރުމެއްނެތި އެފަރާތް  )ދޭއް( އަހަރު   2ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަދާކުރާތާ  



 
  ލިމިޓެޑަްށ ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް ހޮޓެލްސް އަވޭ

ނަންބަރު:                        ހުަށހެޅި މައްސަލަ ޙަސަން ޝިމާން ރައްދުވާގޮަތްށ VTR/2021/36މައްސަލަ 
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އެފަރާތަށް ދީފައިވަނީ   ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން 

މަހުގެ   ފައިސާކަމަށާއި،    12ފެބުރުވަރީ  ދުވަހަށްވާ  މަހު   2021)ބާރަ(  ފެބުރުވަރީ  މަހާއި  ޖަނަވަރީ  ގެ  ގެ 

 ސަރވިސްޗާޖަށްވާ ފައިސާވެސް ދީފައިނުވާކަމަށެވެ. 

ފައިވަނީ، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދި .2

ގުޅިގެން   މައްސަލައާ  މި  ހޯދައިދިނުމަށެވެ.  ފައިސާ  އެންމެހާ  ލިބެންޖެހޭ  އެފަރާތަށް  ހޯދުމަށާއި،  ބަދަލު 

ގުޅޭގޮތުން  2021ޖޫން    23މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    އަޅުގަނޑުގެ  ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ "މައްސަލައާއި 

ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީގައި އަހަރީ ޗުއްޓީއަށްވާ ފައިސާ ނުލިބޭކަމަށް   2021އެޕްރީލް    14އަދި  ބަޔާން"  

އެކަމަށް   ކަމަކަށްވާތީ،  ގޮތެއްކަނޑައެޅޭނެ  ބަލައި  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  އެއީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، 

 ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ޓްރައިބިއުނަލަށް   .3 ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުން  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  މައްސަލައަށް  މި 

ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ  

ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައަށް  މި  ފަރާތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ހުށަހެޅި  އިންކާރުކުރާކަމަށް  ފަރާތުން   

ވަކިކޮށްފައިވަނީ،   ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލަ  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

އާ  ބުކް"  ހޭންޑް  "އެމްޕްލޯއީ  ކުންފުނީގެ  އެއްބަސްވުމާއި  ވަޒީފާގެ  ދެމެދުވެފައިވާ  ދެފަރާތުގެ  އާއި 

ބަޔާންކުރެވުނު  އެއްގޮތަށް އިސްވެ  އެއްބަސްވުމަކީ  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ފަރާތާއެކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި، 

ކަނޑައެޅިފައިވާ   13ާޤނޫނުގެ   މުއްދަތެއް  ވަކި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ޅ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ހަމަވުމު މުއްދަތު  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހައުސްކީޕިންގ  އެއްބަސްވުމެއްކަމަށާއި،  ކުރިން  ގެ 

އެޕްރައިޒަލްގައި   އެ  ހެދުމަށްފަހު،  އެޕްރައިޒަލް  ބެލުމަށް  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  އެފަރާތުގެ  ޑިޕާޓްމަންޓުން 

ގުޅިގެން   ތުޙުމަތުތަކާއި  އެތަބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަޙްލާީޤ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    އްބެލިބެލުމުން، 

ގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2021ފެބުރުވަރީ    13އެގޮތުން  ރެވިފައިވާކަމަށާއި،  މައްސަލައެއް ހުރިކަން ފާހަގަކު 

ފޮނުވާފައިވާ   ތައްޔާރުކޮށް  ހައުސްކީޕަރ  އެގްޒެކެޓިވް  ހައުސްކީޕިންގް  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ފަރާތް 
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ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި    2019ރިޕޯޓުގައި،  އަހަރު  މާރާމާ   2020ވަނަ  އަހަރު  ރީ ވަނަ 

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިޔަނުދިޔުމަށް  ޑިއުޓީއަށް  މުވައްޒަފުން  އެހެން  ހިންގާފައިވާކަމަށާއި، 

ގައި ހުއްދަނެތި ޗުއްޓީއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށާއި، ރިސޯޓު   2021ފެބުރުވަރީ    04މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

 އިވާކަމަށާއި، ބަދުނާމުވާގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ

ޚިދުމަ 3.1 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ  ބޭނުންނުވާތީ، އެފަރާތުގެ    ތްއެހެންކަމުން  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ހައުސްކީޕިންގ 

ނިން  އައު  ވަޒީފާ ފަރާތަށް  މާ ނުކުރުމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި    2021ފެބުރުވަރީ    13ފައިވާނެކަމަށާއި، 

ފުރުަޞތުދެވިފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ ންވެސް  އްސާކުރެވި ޖަވާބުދާރީވާއެކަން ޙި

)އަށެއް( މަހު   8އާ ގުޅިގެން ރިސޯޓުގެ އޮޕްރޭަޝންތައް ހުއްޓިފައި އޮތް    19-ޗުއްޓީއާއި އޮފްޑޭތަށް ކޮވިޑް

ފަރާތުން ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލަ    ދެކޭކަމަށާއި، 

)ހަތްސަތޭކަ ނުވަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު    USD 709.78ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފައިނަލް ސެޓްލްމަންޓް ގެ ގޮތުގައި  

ދައްކަންޖެހޭ   އިތުރަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  ދީފައިވާކަމަށާއި،  ސެންޓް(  އަށް  ހަތްދިހަ 

 ފައިސާއެއްވާކަމަށް ަޤބޫލުނުކުރާކަމަށެވެ. 

ވަޒީފާގެ  .4 ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ގޮތްކަމަށް  އެދޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އަދި  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ނިންމާފައިވަނީ  ނިންމުން  ނިންމި  ނުކުރުމަށް  އައު  އެއްބަސްވުން 

ާޤނޫ ކަނޑައަޅައިދިނުމަވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރެއިންކަމަށް  އިމުގެ  ހުށަހެޅި  ނުގެ  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ށާއި، 

މުސާރައެއް އެއްވެސް  ދޭންޖެހޭ  ނެތްކަމަށް   ،ފަރާތަށް  ވަޒީފާއެއްވެސް  ނުވަތަ  ޢިނާޔަތެއް 

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ،ޢަދުލުވެރި ފައިަޞލާއަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި  ، މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިމިވާ .5

ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުތޯ ވަޒީ ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި،  މައުޫޟޢީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފާއިން 

ގެ ބަދަލާއި އެންމެހާ  ން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުބަލަންޖެހޭކަމާއި، އަދި ވަޒީފާއި 
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ބަލަންޖެހިނދު،   އޮތްތޯ  ހަމައެއް  ނަގާދެވޭނެ  ނަދެފަފައިސާ  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކި    ރުކުރާއިރު ޒަރާތުން 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  

ދެމެދު   .6 ލިމިޓެޑާ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ހޮޓެލް  އަވޭ  ޙަސަންއާއި  ގައި    2020ޑިސެންބަރު    01ިޝމާން 

ރާއިރު، މި  ރިޢާޔަތްކުއަށް    (contract of employment)ވެފައިވާ 'ކޮންޓްރެކްޓް އޮފް އެމްޕްލޯއިމަންޓް'  

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  އަށް    2021މާރިޗު    02އިން    2020މާރިޗު    03މުގެ މުއްދަތަކީ  އެއްބަސްވު

ގޮތުގައި   އުޖޫރައިގެ  މަހު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ޑޮލަރު(    USD 300މައްސަލަ  އެމެރިކާ  )ތިންސަތޭކަ 

ސަރވިސްޗާ  ލިބޭނެކަމަ  ޖް ލިބޭނެކަމާއި،  މިންވަރެއް  ވަކި  ކަނޑައަޅާ  ރިސޯޓުން  ގޮތުގައި  ށް ގެ 

 ؛މީގެ އިތުރުން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

“The employer has the right to terminate the employee without notice under serious situation, 

where it is not possible to keep the employee in the job as per clause (J) of this contract.”  

 އެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެ

ފެބުރުވަރީ    13މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ     6.1

 ؛ގައި އީމެއިލްއެއްކޮށްފައިވާއިރު، މި އީމެއިލްގައި 2021

 

 

 

 

 

Dear Shiman, 

Please find attached final settlement, that will be needing your signature for 

acknowledging. 

Also, your performance evaluation for the service you have rendered as 

room Attendant at SANDIES BATHALA. 

the Mr Nizam,  -Hence, as per your appraisal by your immediate supervisor

management is no longer renewing your contract. 

Kindly acknowledge and return the sign documents attached 

Kind Regards, 
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ވަކިކޮށްފައިވަނީ   6.2 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަޒަރުކުރާއިރު  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ 

އޮންނަ އިނގެން  ނުލައިކަން  ނޯޓިހެއްދިނުމަކާ  މުވައްޒަފަކު  އެފަރާތަށް  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  އިރު، 

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

 )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،   ތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތް

ދިނުމަކާނުލައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން  ]ނޯޓީހެއް  

ވަޒީފާދޭފަރާތަށް    ، ނުވުމާއެކު ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  އޭނާ 

 އެވެ.[ ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގަ

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

]މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ބެލެވޭނީ  

 އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ. 

 ؛ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން  (1)

 ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން.[  (2)

  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއްނެވެ. އަދި  ޢިބާރާތުންމި  

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

ސުޕްރީމް  ީޞތަފް ޙާލަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަންބަރު  ލުކޮށްދެމުން   SC-A/27/2014ކޯޓުގެ 

ަޤިޟއްޔާގެ    ( ޝަން ލިމިޓެޑް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭ   ވ.  އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު) 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33 އަދި 32 ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ    23]ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

 ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ ދެ ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ: ފަދައިން އަދުލުވެރި  

(i)  .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 
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(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުނ 

 ވަޒީފާއިން  އެ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި   (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ    23ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

އަމަލަކީ    23 މުވައްޒަފުކުރި  ހުއްދަވާނީ  ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކަމަށް ވާނަމައެވެ. އެ އަމަލީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު    (gross misconduct)ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  ފާޅުކަން

ފަރާތުގެ   ދެ  އަމަލަކީ  މުވައްޒަފުކުރި  ބެލެވޭނީ،  އަލަމެއްކަމަށް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަވާފަދަ  ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން 

ވަ  އޮންނަންޖެހޭ  މުވައްޒަފުގެ  ދެމެދުގައި  ވާނަމައެވެ.  ކަމަށް  އަމަލެއް  ސީރިއަސް  މިންވަރުގެ  ކެނޑޭ  އެއްކޮށް  ގުޅުން  ޒީފާގެ 

( ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ ޝަރުތުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ،  1ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ ) 

 ( މުވަ 2ނުވަތަ  ފަރާތާއި  ވަޒީފާދޭ  ކަމަކީ  އެ  މައިގަނޑު  (  އެންމެ  ހިމެނޭ  ގުޅުމުގައި  ވަޒީފާގެ  އޮންނަ  ދެމެދުގައި  އްޒަފާއި 

(  3ސިފަކަމަށްވާ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ) 

ޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި ޚިލާފު  އެ ކަމަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަ 

ޣައިރުސުލޫކީ   ފާޅުކަންބޮޑު  ހުއްދަވެދާނޭ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  އަމަލަކީ  އެ  ވާނަމަ،  ކަމަށް  ކަމެއް 

   އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ.[ 

ނަންބަރު  6.3 ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އެފަރާތް  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ޢަމަލެއް    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

ކުރުމުންތޯބަލާއިރު،   'ޑިޕާޓްމެންޓަފަރާތުން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އެކްަޝން'  މައްސަލަ  ޑިސިޕްލިނަރީ  ލް 

 ؛ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޣައިރު ސުލޫކީ ޢަމަލުތަކަކީ

• “In 2019 you fight with bell man and hit violence blood coming from his head for 

this Ex G.M also give you last warning letter for that. 

• In 2019 you through guest rooms key punch to dust Bin because of salary delay 

before 10 

• Every month you’re not coming duty when executive housekeeper asking reason you 

said you’re not coming to duty when executive housekeeper asking reason you said 

you’re not answerable to him. 
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• In 2020 ou force your other colleges don’t go for duty in busy operation 

• In 2020 you also fight with room boy and hit him. 

• From 2019 until today your miss conducting with everyone and telling to all this 

company not good salary not paying on time. 

• From 2019 until today youre not following housekeeping standards guest rooms not 

cleaning properly when executive housekeeper asked you always said I will do next 

day but never following executive housekeeper orders. 

• As per HR we have to make leave plan for every staff executive housekeeper ask 

you when youre going for vacation you not informed you go for vacation plan on 

feb-4-2021” 

 އެވެ. މިޢަމަލުތައްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެ

ފެބުރުވަރީ    13ީޤުޤކުރުމުގެ ބޭނުމަށް  ހުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މި ޢަމަލުތައް އިދާރީ ގޮތުން ތަ  6.4

އެއް   (Employee investigation report)ގައި 'އެމްޕްލޯއީ އިންވެސްޓިގޭަޝން ރިޕޯޓް'    2021

އިންއެކުލަވާލާފައިވާއިރު ލިޔުމުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޕޯޓުގައި،  މި  ޒާރުދީފައިވާކަމަށް  ، 

ނުލައި   ދިނުމަކާ  ނޯޓިހެއް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއަށްފަހު  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  

 ؛ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީގެ ގޮތުކުވާ ސަބަބުތަވަކިކުރަން ނިންމިފައި 

1. Unprofessional work ethics at the work place 

2. Non-punctuality in the work 

3. Using abusive language to housekeeping manager and resident manager 

4. Threatening, disobeyed the order & Instructions of housekeeping manager 



 
  ލިމިޓެޑަްށ ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް ހޮޓެލްސް އަވޭ
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ސަބަބުތައްކަމާއި،   ރިޕޯޓާއެކު، މި  އިންވެސްޓިގޭަޝން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ޝަފަހީ އެފަރާތުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ޣައިރު ސުލޫކީ ޢަމަލުތަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް އިތުރު  

 ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ހެއްކެއް ނުވަތަ ކިތާބީ ހެއްކެއް  

ާޤނޫނު ހުށަހެޅިފަ  6.5 ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަޒަރުކުރާއިރު،  ގޮތުން  ާޤނޫނީ  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  އިމިވާ 

ގެ  )ވަޒީ    2/2008ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  މުއްދަތެއް    13ފާއާބެހޭ  ވަކި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ބ(  ގެ 

ވުމަށް ބެލުމުން އިނގެން  ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސް

 ؛ އޮންނަކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ބ( ގައި

މެނުވީ، އެ އެއްބަސްވުމުގެ   ގައިވާ ޙާލަތުގައި   ( ކ ) "ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްނަމަ، މި މާއްދާގެ  

 ".ދިނުމަކާނުލާ، އެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގައި އިތުރު ނޯޓިހެއް މުއްދަތު ހަމަވާނެ ކަމަށް  

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   ހަމަވާ މިފަދައިން  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އަށް ވާއިރު، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން    2021މާރިޗު    02ތާރީޚަކީ  

ކުރިން   ކަމާ  2021ފެބުރުވަރީ    13ހަމަވުމުގެ  ފަރާތް  އި،ގައި  ހުށަހެޅި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ    މައްސަލަ 

ބުނާ ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސަބަބުންކަމަށް  ޢަމަލުތަކުގެ  ސުލޫކީ  ޢައިރު   ކަމާއި،އެފަރާތުގެ 

ވަޒީފާއިންމި  އެހެންކަމުން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައުޫޟޢީ    މައްސަލައިގައި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

 ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. 

ަމްއސަަލެއްއަގިއ 6.6 ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަވިކޮކްށ  ، ުމަވްއޒަަފުކ  ަވޒާީފިއްނ  ަފިއވަނީ  ުމަވްއޒުަފ 

ުއްނުސެރްއ   ދެ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސބެަބއް  ެއކީަށެގްނވާ  ނަުވަތ  ިންނުމަމުކްނޯތ  ޢަދުުލެވިރ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ    ، ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ަމުއޟީޫޢ  ިއުޖާރއީ    (substantive fairness)ެއީއ  އަދި 

ބުެލްނަކ  (procedural fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަހިއޯކުޓގެ    ، ްނާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 



 
  ލިމިޓެޑަްށ ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް ހޮޓެލްސް އަވޭ
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ިމޮގުތްނ ަމުއޟީޫޢ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ  HC-A/134/2011އިާއ    HC-A/24/2010ަންނަބުރ  

ެއއީ    ، ޢަދުުލެވިރަކަމީކ ިޚާޔުރުކާރ ައސެާސްއ  ަފާރަތުކްނ  ޭދ  ަވޒާީފ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ 

ިޚާޔުރުކރާ   ަދުކާރުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހްއ ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތުރްނ އެ 

ބުެލްނަކން   ުފރަިހަމވަެފިއޭވތޯ  ުއނުްސުރަތްއ  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސްއެގ 

ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ޢަދުުލެވިރ   ، ިއުޖާރީއ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ިއުޖާރައުތތައް   ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލނަްތއް  ބަަލްނޖެހޭ  ާވޞުިލުވަމްށަޓކިައ  ިންނުމަމަކށް 

 ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ އްިސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔތަކްުނާނިއ ެއ   ، ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ

 ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގން ޮއެވެއެވ. ޯކުޓްނ  

ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީ 6.7 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ފާދޭފަރާތުން 

(substantive fairness)  ީ؛ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ 

ަވ .1 ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ުމަވްއޒަފަކު  ަވޒީފޭާދ  ެއއީ  ައާސެސްއ  ިޚާޔރުުކާރ  ަވކުިކުރަމށް  ޒާީފިއްނ 

 ؛ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ

ުއްނުސުރތައް   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަފރާތުން  ެއ   .3 ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަފު  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކރާ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

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

 އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު   6.8

ާޤ  23 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ލާޒިމުވާ  ވަނަ  މައުޫޟޢީ  އިމުކުރުން 
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ބަލާއިރު،  ާޤއި  (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   ވަޒީފާއިން  މުކުރުމަށްފަހުތޯ  މުވައްޒަފަކު 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  އޮވެގެންކަމަށް  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ާޤނޫނު(   2008/2ވަކިކުރެވޭނީ  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ަޝކުވާ    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިގައި   ޙާލަތުގައި  ނުފެންނަ  ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ސަބަބަކީ  އެ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙައްުޤ  ލިބިދީފައިވާއިރު  28އުފުލުމުގެ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  މާއްދާއިން   ، ވަނަ 

ސާ ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް  ވަޒީފާދޭ އެކަށީގެންވާ  ބިތުކޮށްދިނުމަކީ 

މައްސަލަ    ، ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން  27ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ   މެދުވެރިކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

 ކަށްވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއަ

ތުޙުމަތުތަކަކީ ހަީޤަޤތުގައިވެސް  6.9 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށްކޮށްފައިވާ  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ 

އެއްވެއެފަރާތުން ބޭނުމަށް  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ޢަމަލުތައް  ކޮށްފައިވާ  ލިޔެކިޔުމެއް    ސް 

އިންވެ ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި،   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ރިޕޯޓަކީ  ސްޓިގޭަޝން 

ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަށްވާއިރު، އެ ރިޕޯޓަށް އުނިއިތުރުކަން ގެނެސް ބަދަލުކޮށް، އެފަރާތުން  

ަޤބޫލުކުރެވޭކަމާއި،  އޮތްކަމަށް  އިޙްތިމާލު  ވުމުގެ  ލިޔުމަކަށް  ތައްޔާރުކުރެވޭނެ  ތާރީޚެއްގައި  ބޭނުންވާ 

ހުށަހެޅި ސުވާލުކުރުމުގެ    ފަރާތަށް   މައްސަލަ  އެފަރާތަށް  ގުޅިގެން  ތުޙުމަތުކާއި  ކުރެވުނު 

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުވާކަމާއި،  އަންގާފައިވެސް  އެކަންކަން  އެފަރާތަށް  އަދި  ފުރުަޞތުދީފައިނުވާކަމާއި، 

ހަީޤަޤ ކަންކަމަކީ  ތުޙުމަތުކުރެވިފައިވާ  މައްޗަށް  އެފަރާތުން  ފަރާތުގެ  ކަމުގައި  ތުގެ  ކަންކަން  ކޮށްފައިވާ 

އެކަންކަމާމެދު   އަދި  ހިނގާފައިވާ  އެކިފަހަރުމަތިން  ކަންކަމަކީ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ބެލިނަމަވެސް، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ފުރުަޞތު އޮވެމެ އެފަދައިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު  

ދޫކޮ ފަރާތުން  ރައްދުވި  ވަޒީފާގެ  ކަންކަންކަމާއި،    ށްލާފައިވާމައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ދެ ޚިލާފުވެފައިވާކަން    ަޝރުތުތަކާ  ޖައުހަރީ  އެއްބަސްވުމުގެ   ވަޒީފާގެ  ދެމެދުގައިވާ  ފަރާތުގެ  މާޙައުލުގައި 

ސިފަކަމަށްވާދެފަރާތުގެ    ނުވަތަ މައިގަނޑު  އެންމެ  ހިމެނޭ  ގުޅުމުގައި  ވަޒީފާގެ  އޮންނަ  ދެ  ދެމެދުގައި   
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ނުވަތަ   ކޮށްފައިވާކަން،ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް

ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި    މައްސަލަ ރައްދުވި 

ފަރާތަށް  ޚިލާފު ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް ވެފައިވާކަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، 

ވަޒީފާއި ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ންއަދާކުރަމުންދިޔަ  ޢަދުލުވެރިކަން  އެފަރާތް   substantive)މައުޫޟޢީ 

fairness)  .ެޤާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށް ބުރަވެވެއެވ 

  (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  ވައްޒަފަކުމު .7

  ބަލަން  ތޯާޤއިމުކުރެވިފައިވޭ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ   ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ

  ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/209/2010  ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުޖެހޭނޭކަމުގައި

  ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ވީހިނދުކަނޑައަޅުއްވާފައި

 ކަނޑައެޅުން   ނަޒަރުކޮށް   ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ

 ވާސިލުވުމުގައި   ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  އަދި  އިންސާފުވެރި   ، އެހެންނަމަވެސް  . ބުރަވެވެއެވެ  ލާޒިމުނުވާކަމުގައި

  ޚުލާސާކޮށް   ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ

 ، ބުރަވެވޭހިނދު މުހިންމުކަމުގައި  ނަޒަރުކުރުން ނަމަވެސް

ޙަާލްތަތުކަގއި  (  procedural fairness)   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ 7.1 ާޢްއުމ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ، 

 ، ަކނަޑެއޭޅީނ، ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ، ެއްނެމ ުކަޑިމުންނ

އެ    ، ޭއަރުކ ެދެވނުްހިރ ުހރާިހ ތްަފޞަީލާކެއުކ  ، ަމްއަޗްށ ތުުހަމުތކެުރޭވ ަކާމިއބޭެހ މަޢޫުލާމުތ  ުމަވްއޒުަފެގ .1

 ؛ުމަވްއޒަަފަކްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ިދުނަމށްފުަހ

ެއުމ .2 ުފުރަޞުތ  ަޖާވބާުދީރުވުމެގ  ތުުހަމަތާކމުެދ    ުފުރަޞެތްއަގިއ  އެފަަދ  އިަދ  ިދުނަމށްފުަހ  ަވްއޒަަފްށެއ 

 ؛ިދުނަމށްފުަހ  އުެފުރަޞުތ  އިެދްއެޖަނަމ  ހުޯދަމްށ   އީެހެތިރަކްނ  މެީހްއެގ   ަކނަޑައާޅ  ެއުމަވްއޒަަފުކ

 ؛ަމްއސަަލ އާިދީރ ޮގުތްނ ަތޙީްޤުޤުކުރަމށްފުަހެއ   .3
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  ެއުކެރޭވ   ، ުފރަިހަމާވަކަމްށ  ަޝުރުޠ   ެދ  ާވްނޖޭެހަވނަ ާމއާްދެގ ދުަށން ުފރަިހަމ  23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނގެ   .4

  ަވިކުކިރ  ، ަވިކޮކށަްފިއާވަކްނ  ެއުމަވްއޒަަފުކ  ، ިންނަމއިިފަނަމ  ަވިކުކަރްނ  ެއުމަވްއޒަަފުކ  ، ެފިނ   ަތްޙީޤަޤަކްށ

 . ިހެމެނެއެވ  ައްނގަާފިއުވްނ  ެއުމަވްއޒަަފކްަށ  ަސަބބަުތާކެއުކ

ަފާރތް ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ިއުޖާރީއ އަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއްމޮކށަްފިއޭވޯތ ަވަޒްނުކުރމަށް  ުހށެަހިޅ    ަމްއސަަލ 7.2

ަނަޒުރުކާރިއުރ،   ާވޤާިޢަތަކްށ  ަމްއސަަލިއެގ  ުހށެަހިމ  ަފާރްތަމްއސަަލ  ުކިރން    ިޅ  ަވިކކުުރުމެގ  ަވޒާީފިއން 

ަތ ޮކށަްފިއުހއާިދީރ  ުފުރަޞތު  ެއ  ީވނަަމެވްސ، ީޤެޤްއ  ަޖާވބާުދީރާވްނ  ަދްއަކިއ  ވާަހަކ  ދިފުާޢަގިއ  ަފާރުތެގ 

ުބަރުނެވޭވީތ  procedural)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ، ާއިއ ެދވަިފިއާވަކަމްށ 

fairness)  ްފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަްޤޞަދުގައި  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަނ  

ފިޔަވައި  ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓު  ތަހުީޤުޤ    ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ހުށަހަޅާފައިނެތަތީ  ހެއްކެއް  އެއްވެސްފައިވާ 

      ޢަދުލުވެރިކަން  އީއިޖުރާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް

(procedural fairness) ިބުރަވެވެއެވެ ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމުގައ . 

 ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .8

 procedural)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ   އަދި  (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ

fairness)   ިވަޒީފާއިން   ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  އެއީ  ، ވަކިކުރެވިފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން  ޤާއިމުކުރުމެއްނެތ  

ނުވަތަގޮތުގައި   ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ   ގޮތުގައި  އެއްގެ  (unfair dismissal)  ޑިސްމިސަލް   އަންފެއަރ   

 . ބުރަވެވެއެވެ ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި

ފަރާތުގެ  .9 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަޒަރުކުރާއިރު،  ފަރުވާއަށް  ާޤނޫނީ  ލިބިދޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

،  އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ކަމާއި،  2021މާރިޗު    02އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަކީ  

ލިބެންޖެހޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މި މުއްދަތުގައި    ކަމާއި، އެނގެން އޮންނަކަން  2021ފެބުރުވަރީ    13

އެދިފައިވާއިރު،   ސަރވިސްޗާޖަށް  ފަރާތުން  މުސާރައާއި  ރައްދުވި  ގައި   2021ފެބުރުވަރީ    16މައްސަލަ 

ސްޓްލްމަންޓް'   ޕޭ  'ފައިނަލް  މި  ކަމާހުށަހަޅާފައިވާ  (final pay settlement)ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އި، 
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އަށް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސާޅީސް ތިން    )ފައްސަތޭކަ  USD 508.43ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

 USDސެންޓް( ދޭންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި މި ލިޔުމުގެ ތިރީގައި އަތުލިޔުމުން އެފަރާތަށް  

)ހަތްސަތޭކަ ނުވަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހަތްދިހަ އަށް ސެންޓް( ލިބެންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހަދާފައިވާ    709.78

)ހަތްސަތޭކަ ނުވަ  USD 709.78ޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހިސާބުގެ ތަފްޞީލު ބަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަން     އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހަތްދިހަ އަށް ސެންޓް(

މަސާބިތުކޮށްދިނުމަށް   ފައިސާ  މި  ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،  ރިސިޓް  ޑެޕޮސިޓް  ފަރާތަށް ޗެކް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

   ސްޓޭޓްމަންޓް ތަކަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އޮތަތީ،  އެނގެން  ޖަމާވެފައިވާކަން  އެކައުންޓަށް  އެފަރާތުގެ  މިފައިސާ  ބެލުމުންވެސް 

ފެބުރުވަރީ   އެފަރާތަށްލިބެ މަހު  ފަރާތަށް  މުސާރަ  ބުރަވެވެއެވެ.    ންޖެހޭ  އެހެންނަމަވެސް  ލިބިފައިވާކަމަށް 

މާރިޗު   ލިބެންޖެހޭ    02ގެ    2021އެފަރާތަށް  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ދުވަހަށް  )ވިހި   USD 20)ދޭއް( 

ހެޅި  އެ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަ  ،އެމެރިކާ ޑޮލަރު( މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ

 ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

މައުޟޫޢީ   9.1 ވަކިކުރުމުގައި  އެފަރާތް  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ،   ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ނަންބަރު  ާޤނޫޢަދުލުވެރިކަމާއި  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ނު 

ވަނަ    29ނުގެ  ާޤނޫ ވަނަ ނަންބަރު އަދި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ    3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ނު( ގެ  ނޫާޤ

ނަޒަރުކުރާއިރު ބަދަލުނަގައިދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ގެ  )ރ(  ވަޒީފާއިން    ،މާއްދާގެ 

ކަނޑައެޅު މިންވަރު  ބަދަލުގެ  ނަގައިދެވޭ  ފަރާތަކަށް  ޓްރައިބިއުނަލްއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  މުގައި 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަންކަން  ގައި  އްޔާ ިޟގަ  HC-A/142/2013ބަލަންޖެހޭ 

 ؛ އެއީ  ،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އުމުރު .1

 އަދި  ؛ގެ ޒިންމާތައްމުާޤމަ އަދި އެ  ،މުޤާ މަވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މުވައްޒަފު ހުރި  .2
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 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާ .3

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ މުއްދަތު .4

 އަދި  ؛ބެހޭ ރެކޯޑުާޤލާ ޙްމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު  .1

އިމުކޮށްފައިވާ  ާޤދުލުވެރިކަން  ޢަވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ   .2

 ؛ މިންވަރު

 މި ކަންތައްތައްކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން    87ނުގެ  ާޤނޫވަޒީފާއާބެހޭ    ޔަތްކޮށްއާސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއި .10

 USD  މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުން ދިޔަ  އަސާސީ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި

  ވަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ ( މަސްދުދޭއް)  02( ގެ ނިސްބަތުން  ތިންސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު)  300

USD 600  (ުޑޮލަރ އެމެރިކާ  ގޮތުގައި  ހަސަތޭކަ  ބަދަލެއްގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަކީ   )

 ންފެނެއެވެ. ކަނޑައަޅަ އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްކަމުގައި ނަގައިދޭން

ފަރާތަށް .11 ހުށަހެޅި  އެދުމަށް ނު  މައްސަލަ  އެދިފައިވާ  ނަގައިދިނުމަށް  ފައިސާ  ޗުއްޓީއަށްވާ  އަހަރީ  ލިބިވާ 

ދުވަސްކަން   ކިތައް  ބާކީއޮތީ  ޗުއްޓީއިން  އަހަރީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، 

ސްޓްލްމަންޓް'               ޕޭ  'ފައިނަލް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި، 

(final pay settlement)  ިނުނަގާވަނީ    ގައ ގޮތުގައި  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  )ހަތެއް(   7އެފަރާތުން 

ދުވަސްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެދުވަސްތަކަށް )އެކެއް(    1ދުވަސްކަމާއި، "އޮފް ޑޭސް" ގެގޮތުގައި ނުނަގާވަނީ  

ތިން އެމެރިކަ ޑޮލަރު ފަންސާސް ސެންޓް( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   USD 83.50ވާ   )އަސްޑިހަ 

މިކަމަވާދީފައި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  އިއުތިރާްޟކޮށްފައިނުވާތީ، ށް  ކަން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ލި  އެފަރާތަށް  ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ބިފައިވާކަމަށް  މައްސަލަ 

 ބުރަވެވެއެވެ. 
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ފަރާތުގެ   .12 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  އަންނައުނު    ބަޔާންތަކުގައިމި  ނިސްބަތްވާ  އެފަރާތަށް 

އެދިފައިވީނަމަވެސް،  ނަގައިދިނުމަށް  ފައިސާ  ތަކެއްޗަށްވާ  ބެލޭނެ   ފަދަ  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  މިއީ 

 މައްސަލައެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މިކަމާއި ގުޅިގެން ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާނެއެވެ. 

 ނިންމުން   މައްސަލައިގެ 

ހުށަހެ  ، ެދނަްފެހ ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަކިޔުލިޔެ  ޅިމައްސަލަ   ބެލި  ންތަކަށާއި، 

 ސ. މީދޫ، ނަރުގިސްވިލާ، ިޝމާން ޙަސަން )ދިވެހި   ޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،ޢާރި  ށްވާހަކަތަ  ދެފަރާތުން ދެއްކި  މަޖިލީހުގައި

އިން ފެށިގެން އަވޭ ހޮޓެލްސް މޯލްޑިވްސް    2019މާރިޗު    A121628  )23ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އިން ހިންގަމުންދާ ސޭންޑީސް ބަތަލާ    (C-1158/2017)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  

އެންގުމެއްނެތި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ   އަށްިޝމާން ޙަސަންންދަނިކޮށް  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމު

މުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށާއި،  ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު

ޙަސަން ލިބިދިނުމަށާއަށްިޝމާން  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އެންމެހާ  ލިބެންޖެހޭ  ފައިސާ    ޗުއްޓީއަށްވާ  އަހަރީ  އި، 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2021ފެބުރުވަރީ    14ހޯދުމަށްއެދި، އަވޭ ހޮޓެލްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  

 މި މައްސަލައިގައި،   ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

ޙަސަން   ނަންބަރު  ިޝމާން  ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ގެ    2008/2ވަޒީފައިން  ާޤނޫނު(  ވަނަ   23)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޢަދުލުވެރިކަ މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  މުވައްޒަފަކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ    މާއި       މާއްދާގައި 

(substantive fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ ކަމަށްވާތީ، ޤާއިމުކު  (procedural fairness)އިޖުރާޢީ   ރުމެއްނެތި 

ަންނަބުރ   ަންނަބުރ    2/2008ާޤޫނުނ  ާޤނުޫނ  ައްށ  ާޤޫނުނ(  ަންނަބުރ    22/ 2016)ަވޒާީފާއބޭެހ    2/ 2008)ޤޫާނުނ 

ަވަނ ިއޞާްލުޙ ެގަނުއުމެގ ާޤނުޫނ( ެގ ދުަށްނ ެގެނވުުނ ިއޞާްލުޙަތކަށްފުަހ، އެ ާޤޫނުނގެ   5)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( އްަށ  

މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުން  އަސާސީ    ިޝމާން ޙަސަންއަށް  ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  ާމއާްދެގ )ށ( ގެ ަދުށްނ،   ަވަނ   87

 ( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ ދޭއް)  02( ގެ ނިސްބަތުން  ތިންސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު)  USD 300  ދިޔަ



 
  ލިމިޓެޑަްށ ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް ހޮޓެލްސް އަވޭ
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USD 600  (ުހަސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރ  )  ީހޮޓެލްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ިޝމާން  އަވޭ  އަކ

 ކަނޑައަޅައި،  ފައިސާއެއްކަމަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙަސަންއަށް

ގެ   2021ފެބުރުވަރީ    ިޝމާން ޙަސަންއަށްނުލިބިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،    ިޝމާން ޙަސަންއަށް

ކަނޑައެޅިނަމަވެސް،   ލިބިފައިވާކަމަށް  ފައިސާ  ޙަސަންއަށްމުސާރައަށްވާ  )ދޭއް(    02ގެ    2021މާރިޗު    ިޝމާން 

ލިބެންޖެހޭ   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ޑޮލަރު(    USD 20ދުވަހަށް  އެމެރިކާ  މޯލްޑިވްސް  އަކީ  )ވިހި  ހޮޓެލްސް  އަވޭ 

 ކަނޑައަޅައި، ފައިސާއެއް ކަމަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙަސަންއަށްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ިޝމާން 

( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  އެކާވީސް)  21( އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  2021ޑސެންބަރު    26މި ފައިސާ، މިއަދު )

ޙަސަންއަށް ބަންދުނޫން    ިޝމާން  ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ދިނުމަށްފަހު،  އެއްފަހަރާ  ދުވަހުގެ    03އެކީ  )ތިނެއް( 

އަވޭ ހޮޓެލްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް މައްސަލަ ރައްދުވި    ،ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް

 އަންގާ އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  ށްލިމިޓެޑަ

 

 1443 ޖުމާދަލްއޫލާ 22

 2021ޑިސެންބަރު  26

 

 ނިންމީ މި މައްސަލަ ބަލައި 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު


