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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/64 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020އެޕްރީލް  01 : ތާރީހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 2021ނޮވެންބަރު  21 : ތާރީހު މައްސަލަ ނިމުނު  

 ޖެގަނަޔަގަމް  އަޯޝކްކުމާރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (N8655738ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: )

 އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0170/1993)ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: 

 
  

 ސާ: ލާ ހު މައްސަލައިގެ  

މައްސަލައަކީ،   ނަންބަރު:    އަޯޝކްކުމާރުމި  )ޕާސްޕޯޓް  އިން   2015ޑިސެންބަރު    N8655738  )02ޖެގަނަޔަގަމް 

ޕްރައިވެޓް  ފެށިގެން   އެންޑް ސަޕްލައިސް  އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް  އަދާކުރަމުން އައިލެންޑް  ވަޒީފާ  ލިމިޓެޑްގައި 

ސަބަބަކާނުލައި  ،  ދަނިކޮށް ވަކިކޮށްފައިވާތީ  2020މާރިޗު    16އެކަށީގެންވާ  ވަޒީފާއިން      Wrongful)  ގައި 

Termination)    ިޖެގަނަޔަގަމްއާއ އަޯޝކްކުމާރު  ހެއްކެއްނެތި  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  ފިޔަވަޅު މޯލްޑިވްސް    އާމެދު 

(Wrongful Conviction)  ީޖެގަނަޔަގަމް  ،އަޅާފައިވާތ އަނބުރާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ    އަޯޝކްކުމާރު  ވަޒީފާއަށް 

އިއާދަކުރުމާހަމައަށް،    2020މާރިޗު    16ރުޖޫއަކުރުމަށާއި،   އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ނުދީވާ   އެފަރާތަށްއިން 
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ނަގައިދިނުމަށާއި،   ފައިސާ  ގަޑީ  އިތުރު  މަސްދު  03މުސާރައާއި  ފައިސާ )ތިނެއް(  ނޯޓިސް    ނަގައިދިނުމަށާއި،   ވަހުގެ 

ޖެގަނަޔަގަމް ލިބުނު  އާމެދު  އަޯޝކްކުމާރު  ގޮތުން  ނަފްސާނީގޮތުން  އެފަރާތަށް  ސަބަބުން  ކުރުމުގެ  ތުހުމަތުތަކެއް  ދޮގު 

ގޮތު ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  އަމަލުކުރުމުގެ  އެފަރާތާމެދު  ގޮތަށް  ގެއްލޭގޮތަށް  އަބުރު  ގައި  ގެއްލުމަށާއި 

USD25,000   ްފަރާތުނ ޖެގަނަޔަގަމްގެ  އަޯޝކްކުމާރު  އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ހާސް  )ފަންސަވީސް 

ލިމިޓެޑަ ޕްރައިވެޓް  ސަޕްލައިސް  އެންޑް  ސަރވިސަސް  އިންޖިނިއަރިންގ  އޭޕްރިލް    01ރައްދުވާގޮތަށް    ށްއައިލެންޑް 

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2020

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

( )މީގެ ފަހުން  N8655738ޖެގަނަޔަގަމް )ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:    އަޯޝކްކުމާރުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ފަރާތް(   މުހާތަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ  "މައްސަލަ  ގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ 

ފޯމު ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ކަންކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  އަންނަނިވި  '  ނަޒަރުކުރާއިރު 

  .ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ފަރާ 1.1 ހުށަހެޅި  ގޮސްފައިވަނި  މައްސަލަ  އަދާކުރަމުން  އެންޑް  ތް  ސަރވިސަސް  އިންޖިނިއަރިންގ  އައިލެންޑް 

ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް  ނަންބަރު:  ) ސަޕްލައިސް  ރަޖިސްޓަރީ  ފަހުން    ( C-0170/1993ކުންފުނި  )މީގެ 

ފަރާތް(   މުހާތަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ރައްދުވި  ކޯޑިނޭޓަރުގެ "މައްސަލަ  އިންޖިނިއަރިންގ  ގެ 

)އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް    USD1,150ކަމަށާއި، އެ މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  މަގާމު

ޑޮލަ  ގޮތުގައި  އެމެރިކާ  އެލަވަންސްގެ  އާއި،  ޑޮލަރު(    USD160ރު(  އެމެރިކާ  ފަސްދޮޅަސް  )ސަތޭކަ 
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ގުޅިފައިވަނީ  ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،   ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    02މައްސަލަ 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ގައި ކަމަށް 2015ޑިސެންބަރު 

މައްސަލަ ރައްދުވި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،   1.2

ތުހުމަތެއްކޮށް،  ފަރާތު ދޮގު  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހެއްކެއްނެތި،  އެކަށީގެންވާ  ށް  ހިލާފަ  ގާނޫނާން 

 ށް އެފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންކަމަ

އެދިފައިވަނީ،   .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ޖެގަނަޔަގަމްމައްސަލަ  އަނބުރާ އަދާކުރަމުންދިޔަ    އަޯޝކްކުމާރު  ވަޒީފާއަށް 

އިއާދަކުރުމާހަމައަށް،    2020މާރިޗު    16ރުޖޫއަކުރުމަށާއި،   އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ނުދީވާ އެފަރާތަށް  އިން 

 ނަގައިދިނުމަށާއި،   )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ފައިސާ   03ރު ގަޑީ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށާއި،  މުސާރައާއި އިތު

ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ނަފްސާނީގޮތުން ގޮތުން ލިބުނު  އާމެދު  އަޯޝކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމް

މަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  ގެއްލުމަށާއި އަބުރު ގެއްލޭގޮތަށް ގޮތަށް އެފަރާތާމެދު އަ 

USD25,000  ްނަގައިދިނުމަށ ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ހާސް  މައްޗަށް    )ފަންސަވީސް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 އެނގެން އޮވެއެވެ.  އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން

މައްސަލައިގައި   .3 މި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ބުނެފައިވަނީމައުޫޟއީ މައްސަލަ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ޖަވާބުދާރީވީއިރު    ، ގޮތުން 

ވަނަ ދުވަހުގެ    2020މާރިޗު    12މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ކުން   8:30ހެނދުނު   އައިސް،  އޮފީހަށް  މުވައްޒަފެއްގެ  ހާއިރު  އެހެން  ކައިރީގައި   ކޮމްޕިއުޓަރު ފުނީގެ  ސިސްޓަމް 

ނަގާތަން   ފޮޓޯތަކެއް  މައުލޫމާތުތަކުގެ  ހުރި  ސިސްޓަމުގައި  އެ  ފޯނުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިށީނދެ، 

ހު ބެލުމުގައި މައްސަލަ  ބެލި  މައްސަލަ  އެ  ކުންފުނިން  އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ފެނުމުން،  ފަރާތް ކުންފުނީގެ  ށަހެޅި 

ކޮށް އެފަރާތާ ވަކިން ބައްދަލުކޮށް އެކަން އޮޅުންފިލުވުމަށް މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާިޟރު

ސަބަބުން ނުދިނުމުގެ  މައްސަލަ  އެއްބާރުލުން  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ކުންފުނީގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ،

ޏަށް އިތުރު ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމެއް ކަމުގައިވާތީ، ކުންފުނިން ހިންގާފައިވާ އިދާރީ  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކުންފުން



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ތަހުގީގެއް

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

މޭޒަކާއި   3.1 ވަކި  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ބެހެއްޓިފައިވާއިރު،  ކޮމްޕިއުޓަމައްސަލަ  ރެއް 

އެއް ސިސްޓަމް'  'ސޭލްސް  މުވައްޒަފެއްގެ  އެހެން  ކުންފުނީގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އިށީންދެ،    މައްސަލަ  ކައިރި 

ސިސްޓަމް  އެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ކިހިނެ  މައްސަލަ  ކޮން  ހުޅުވުނީ  ނަގާފައިވަނި  ސިސްޓަމުން  އެ  ތްކަމާއި، 

)ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހާމަކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   02ފޮޓޯތަކެއްކަން  

ހުޅުވިކަމަށް   ސިސްޓަމް  ސޭލްސް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވާނެކަމަށާއި،  ކިބައިން  ފަރާތުގެ 

ބުނެފައިވާކަމަށާ އެއްބަސްވިކަމަ ކޮށްލާފައިވާކަމަށް  'ޑިލީޓް'  ފޮޓޯތައް  ނެގި  އެފަރާތުން  އަދި  ނަމަވެސް  ށާއި،  އި، 

ކުންފުނީގެ    ރުމުންކު އަމަލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ގަބޫލުއެކަމަކީ  

އި، އެކަމާ ގުޅިގެން  ކުރެވޭކަމަށާގަބޫލުތްކޮށްފައިވާކަމަށް  މައުލޫމާތު އެހެން ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަ

ޖަވާބުދާރީވުމަށް   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި    ފުރުސަތުމައްސަލަ  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  ދެވިފައިވާނެކަމަށާއި، 

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ  ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން

ސަލަ  މައް  މުންތަކުރާރުކޮށް ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވެދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތު  އަމަލުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެ  

ވަކިކޮށްފައިވާނެކަމަށާ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ވަޒީފާއިން ހުށަހެޅި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  އި، 

މައުޫޟއީ   ފަރާތުން ކޮށްފައިވާނެކަމަށް  ގާއިމުވެރިކަން  އަދުލު ވަކިކުރުމުގައި  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

އަމަ 3.2 އެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހިންގާފައިވާކަމަށް  މައްސަލަ  ކުންފުނީގެ  އެފަރާތުން  ލު  އިތުރުން  އިއުތިރާފުވުމުގެ 

ފުޓޭޖުންވެސް   ކުންފުނީގެ  އެކަން  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން،  ފެންނަންހުރިކަމަށާއި، 

ނަގާފައިވާކަން   ފޮޓޯތަކެއް  ސިއްރުން  އިނދެ  ކައިރީ  ސިސްޓަމް  އެ  ހުޅުވައިގެން  ސިސްޓަމެއް  ސޭލްސް 

މައްސަލަ   ގެނައުމުން  ސަމާލުކަމަށް  ކުންފުނީގެ  އެކަން  ފެނުމުން  ކޯޑިނޭޓަރަށް  އިންވެންޓްރީ  ކުންފުނީގެ 

ތަހުގީގުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ވަކިން ބައްދަލުކޮށް އެ 



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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ން ބުނެދިނުމަށް އެދުމުން އެފަރާތުން  ކަމާއި، ނަގާފައިވަނީ ކޮން ފޮޓޯތަކެއްކައްފަރާތުން ސިސްޓަމް ހުޅުވީ ކިހިނެ

)ދޭއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީ ލިޔުމުން    02ޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އެއްބާރުލުން ދީފައިނުވާކަމަށާއި، އެކަމާ ގު

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސޮއިކުރުމަށް  ލިޔުމުގައި  އެ  ނަމަވެސް  ހަވާލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  އެފަރާތާ 

ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަމަ ލިޔުމުގައި  އެ  ވަޒީށާދިނުމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  ފާއިން  އި، 

ގާއިމުކޮށްފައިވާނެކަމަށް   އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ވަކިކުރުމުގައި  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އިތުރުން 3.3 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،    މީގެ  ރިޕޯޓެއް  ތަހުގީގު  ތަހުގީގުކޮށް  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ 

ނެގި ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ސަރވިސްއަށް    މައްސަލަ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  މައްސަލަ  މި  ނުދެއްކުމުން  ފޮޓޯތައް 

ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ބެލި ބެލުމުގައި ޖިނާއީ ކުށެއް ހިމެނޭކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭތީ މައްސަލައިގެ  

ބުނެފައިވާކަމަ  ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ނެތްކަމަށް  ގެންދެވެން  ކުރިއަށް  ނަމަވެސް  ށާއި،  ތަހުގީގު 

ނުކުރުމަކީ ދައުވާއެއް  ނޫންކަމުގައި    ޖިނާއީ  ނަފީކުރެވޭނެކަމެއް  ސާބިތުވުން  މައްސަލަ  މިންގަނޑުން  މަދަނީ 

ދެކޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޖިނާއީ ދައުވާކުރުމަށް ހެކި ނެތުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

ނުކުރެވެން ވަކި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުން  ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނޫންކަމަށްވެސް  ސަބަބެއް  ވީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ފެށިގެން   3.4 ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަށާއި  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެދިފައިވީނަމަވެސް،   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިނުމަށް  އިނާޔަތްތައް  ދޭންޖެހޭނެ މުސާރައާއި  އެއީ 

ނުދެކޭކަމަށާއި،   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމަށް  ފަރާތުން  ފައިސާއެއް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބަކީ 

ދައްކާ  ވަ އެފަރާތަށް  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ދޭންޖެހޭ  އެފަރާތަށް  ދުވަހާހަމައަށް  ވަކިކުރި  ޒީފާއިން 

އެފަރާތުގެ  ހަ ވަކިކުރުމަށްފަހު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުން  އޭގެ  ލާސްކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، 

އެކޮމޮޑޭަޝ މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ  ދެވެންދެން  ކެއި ގައުމަށް  ބަހައްޓައި،  ހަރަދުތަކާއި    ންންގައި  ބުއިމުގެ 

ގައުމަށް ފުރުމުގެ ޓިކެޓް ކަންތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި މައްސަލަ 



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ކޮވިޑް ކަންތައް  ފުރުމުގެ  ފަރާތުގެ  ގުޅިގެން   19-ހުށަހެޅި  ބަންދުކުރުމާ  ބޯޑަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަބަބުން    ގެ 

ލަސްވިނަމަވެސް، އެފަރާތަށް އެއްވެސް ދައްޗެއް ނުވާނެފަދައިން ހުރިހާ ކަމެއްގެ އިންތިޒާމް މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނެކަމަށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެދިފައިވަނީ،   .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ހުށަހެޅިމައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއާބެހޭ    ފަރާތް 

މައުޫޟއީ  އެއްގޮތަށްކަމަށާ  ގާނޫނާ ގާއިމުކޮށްފައިކަމަށް  އި،  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި 

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ބަދަލުގެ ގޮތުގައާއި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުރަށް ދޭންޖެހޭނެ

 ފައިސާއެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި   .5 އެންޑް ސަޕްލައިސް  ޖެގަނަޔަގަމް    އަޯޝކްކުމާރުއައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރިސަސް 

އެކަށީގެންވާ ހަމައެއްނެތި ބޭއިންސާފުންކަމަށް    ގައި ވަކިކޮށްފައިވަނީ  2020މާރިޗު    16އަދާކުރަމުންއައި ވަޒީފާއިން  

ޖެގަނަޔަގަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ    އަޯޝކްކުމާރުބަޔާންކޮށް، ވަޒީފައާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެން  

އައިލެން މައްޗަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ސަޕްލައިސް  އެންޑް  ސަރވިސަސް  އިންޖިނިއަރިންގ  ޑް 

އެދިފައިވީއަމުރުކޮށްދިނުމަށް   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް، 

އޭނާ ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ  އެދިފައިވާ  ގޮތުން  މައުޫޟއީ  އިއާދަކޮށްދިނުން  މައްސަލައިގައި  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ގެ 

ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ނެރެދީފިނަމަ  އަމުރު  ވަގުތީ  މޭރުމުން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިމެނޭތީއާއި، 

ނުވަތަ ގާނޫނީ މަރުކަޒަށް އަސަރުކުރާނެތީއާއި މައްސަލަ    ހައްގަށްހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މައުޫޟއީ  

މައްސަލަ  ހުށަހެ ކަނޑައެޅޭނީ  ގޮތެއް  ކަންތައްތަކާމެދު  އެދިފައިވާ  ނެރެދިނުމަށް  އަމުރެއް  ވަގުތީ  ފަރާތުން  ޅި 

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބެލުމަށްފަހުގައިކަމަށްވާތީ،    VTR/2020/64މައުޫޟއީގޮތުން 

އަ ވަގުތީ  އެދިފައިވާފަދަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތްކަމަށް  މައްސަލައިގައި  ހަމައެއް  ނެރެދެވޭނެ  މުރެއް 

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  'ވަގުތީ އަމުރަށް 2020އޮގަސްޓު    VTR/VA/2020/24  (19-200ވަޒިފާއާބެހޭ   )

 އެދުނު މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް' ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ.  



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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)ވަޒީފާއާބެހޭ  2008/2ނޫނު ނަންބަރު ގާށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަ .6

ނުފެންނަ  ގާނޫނު ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ސަބަބަކީ  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ގައި  ަޝކުވާ  ހާ(  ލަތުގައި 

އެކަށީގެންވާ    28ގެ  ގާނޫނުވަޒީފާއާބެހޭ    ހައްގުއުފުލުމުގެ   ލިބިދީފައިވާއިރު،  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ޒިންމާއެއްގެ   ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް 

ހުށަހަޅާފައިވާ މި  ގަނަޔަގަމް  ޖެ  އަޯޝކްކުމާރު  ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން  27ގެ  ގާނޫނު ގޮތުގައި އެ  

މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި 

ޒިންމާއެއް  އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި  

 . ކަމުގައި ދެކެމެވެ

ަމްއސަަލެއްއަގިއ .7 ުހށެަހޅޭ  ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ    ، ުމަވްއޒަަފުކ  ަވޒާީފިއން  ެވިރ  އަދުުލުމަވްއޒުަފ 

ެދ   ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސަބެބްއ  ެއަކީށގްެނާވ  ުނވަަތ  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއުއްނުސެރިންނުމަމުކްނޯތ  ެއީއ    ، ްއ 

ިއުޖާރީއ    (substantive fairness)ެވިރަކްނ  އަދުުލ  ަމުއޫޟީއ   (procedural fairness)ެވިރަކްނ  އަދުުލއަދި 

  HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ  ިދވިެހާރްއޭޖ  ، ުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނާގިއުމ

ިމޮގުތްނ  ަގިޟްއާޔ ެއނޭގަކާމިއ،  ދޭ    ، ެވިރަކމީަކއަދުުލ  ަމުއޫޟީއިއްނ  ަވޒާީފ  ވިަކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފްނ 

ަވިކުކުރަމްށ  ިހާޔުރަފާރަތުކްނ   ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ައސެާސްއ  ެވިރ އަދުުލފަަދ   ުހއަްދކާުރުކާރ 

އެ   އުިތުރްނ  ުއްނިހާޔުރަސަބަބކްަށުވުމެގ  ެއންމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސްއގެ  ުރަތއް  ުސުކާރ 

ެއނޭގަކާމިއ ބުެލްނަކްނ  ަވޒާީފިއން    ، ުކުރަމީކާގިއުމެވިރަކްނ  އަދުުލ ިއުޖާރީއ    ، ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުމވްައޒަަފުކ 

ިންނުމަމަކްށ  ެވއަދުުލަވިކުކުރަމްށ   ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ާވސުިލިރ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖޭެހ  ުވަމްށަޓަކިއ 

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ  ަތުކނާްނިއ  ަގިޟްއާޔިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއކުޯޓން ންިނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު    ، ިއުޖާރައުތަތއް 

  ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބވުަތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތކްުނ ެއ

 ؛ ަގިއަގިޟްއާޔ  HC-A/280/2014ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ   .8



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ސަބަބު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  ސިޓީގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ..."،  

ވަކިކުރުމާގުޅިގެން ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ހުށަހެޅުމުން  ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޢަލީ    ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

މެރިން   ން ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަ 

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުކަމަށް    ، ނުކުރެވޭނެކަމާއި ރިއާޔަތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެސަބަބުތަކަށް 

ހުށަހަޅައި  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ވަކިކުރި  ކުރެވުމަކީ  ރިއާޔަތް   އެސަބަބުތަކަށް ، ވަޒީފާއިން 

 ، ތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި ހައްގު މުވައްޒަފުންގެ  

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި   ، މިމައްސަލާގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ   ، އެހެންކަމުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  އޮތްތޯއާއި   ، ސަބަބު  އެސަބަބު  އެކަށީގެންވާ    ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  އެއީ  އޮތްނަމަ  އަދި 

 "، ސަބަބެއްތޯކަމާއި 

ަކ ަބާޔނޮްކށް  ިއާބރުާތްނ  ޖޭެހީނ  ، ނަޑައޅަާފިއާވިއުރިމ  ބަަލން  ަމްއސާަލަގިއެވްސ  ަފާރތް    ، މި  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ަފާރ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވިކުކީރ  ުކނުްފްނޏްަށ ަވޒާީފިއްނ  ައމެަލްއެގ    ަހީގަގްތ  ްތ  ިހްނިގ  ޮގުތން  ޮއުޅވުާލުމެގ 

މްައަޗްށ ަކުމަގިއާވިއުރ، ަހީގަގުތގިައެވްސ ެއ ަސަބބު  ަމްއސަަލ ަރއްދިުވ ަފާރުތްނ ުބާނ ސަަބުބެގ  ަސަބުބްނަކމްަށ  

 އިަދ އްޮތަނަމ ެއއީ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ެއކީަށގްެނާވ ަސަބެބއޯްތެއެވ.   ، ޮއްތޯތާއިއ 

ަފާރުތ .9 ަރއުްދިވ  ަމއޫުޟީއ    ެގަމްއސަަލ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެވިރަކްނ  އަދުުލަވޒާީފިއްނ 

 ؛ބާަލިއުރ  ޮކށަްފިއޭވޯތާގިއުމ

ދެ  ާގޫނުނަވޒާީފާއބޭެހ   9.1 ަވިކުކެރޭވީނ  ަވޒާީފިއން  ޭއާނެގ  ުމަވްއޒެަފްއ  ަވޒާީފއާަދުކަރުމނާްދ  ަދުށން  ގެ 

ޯނިޓްސ ނީުދ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކާރ  ، ެއީއ ޯނިޓސް ިދުނަމށްފުަހ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކާރ ހަާލާތިއ  ، ހަާލެތްއަގިއަކާމިއ

ޮއްނަނަކމިާއ ެއނެގން  ަފާރުތގެ    ، ހަާލްތަކްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމވާ  ހުށެަހޅަިފިއ  ެއގުޮތްނ 

ޮއްނަނަކާމިއ ެއނެގން  ެނިތަކން  ިދުނެމްއ  ނޯޓެިހއް  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ    ، ަވޒާީފިއްނ 

 ަގއި:ަގިޟްއާޔ  HC-A/77/2013ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ  



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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ާޤޫނ  ަވީޒފާއެާބޭހ  ެއ "...  ަބލާއުިރ،  ތެރޭގިައ ާގޫނުނ ަނށް  ތަަރހިައެގ  ަވޒީފިާއްނ   ެގ  ނުލިައ  ިދނަުމާކ  ޯނިޓހެއް  ުމވްައަޒަފުކ،  ހެިމނޭ 

ަވޒީފާއެާބޭހ   ހަމެައަކިނ  ަބާޔްނޮކްށފިައވާ    23ގެ  ާގޫނުނ ަވިކކެުރޭވނީ  އެމާއާްދގިައ  ާޙަލތުގިައ  ަބޔްާނޮކްށފިައާވ  މާއާްދގިައ  ަވަނ 

 ..."                   ެއނޭގކަމިާއ،   ޮގުތގަެމިތްނަކްނ 

ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއން  ަފރުާތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއުވުމން،  މިފަަދިއްނ 

ާމއާްދާއ ެއްއޮގްތާވ ގުޮތގެ    23( ެގ  ޤޫާނުނ)ަވޒާީފއާބޭެހ    2/ 2008ަންނބުަރ    ާގނުޫނަވިކޮކށަްފިއަވީނ   ަވނަ 

 ބަަލްނޖޭެހެނަކމްަށ ެދކެެމެވ. ަމިތްނތޯ  

ނަުލިއ  ަވނަ ާމއާްދަގިއ "ޯނޓެިހ   23( ެގ  ާޤޫނުނ)ވަޒާީފާއބޭެހ    2/ 2008ަނނަްބުރ    ާގޫނުނ 9.2 ިދުނަމާކިއ  ްއ 

ިމ ާމއާްދެގ  ަދުށްނ ޯނިޓްސ ިދުނެމްއ ނިެތ ުމވްައޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ ެދ ަޝުރެތްއ  ، ަވިކުކުރްނ" 

ިދވިެހާރ ަންނަބުރ  ުފރަިހަމެވެގްނަކަމްށ  ަހިއޯކުޓެގ    HC-A/208/2010އިަދ    HC-A/24/2010ްއޭޖެގ 

  ، އިަދ ެއޫންނެވްސ ަވޒާީފާއބޭެހ ަމްއސަަލަތުކަގިއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަކނަޑައޅްުއވަާފިއާވަކާމިއ  ަގިޟްއާޔ

 ( ަޝުރަތީކ  ެދ  ) 1ެއ  އިަދ  ެއކީަށެގްނުނުވން  ައޚާުލުގ  ަމަސއަްކުތެގ  ެބ2(  ިއުތރްަށ  ަވޒާީފަގިއ  ެހއުްޓަމކީ  ( 

 ުކެރޭވެނ ަކެމްއަކަމށް ަވޒާީފ ދޭ ަފާރަތށް ނެުފުންނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ، ެއަކީށެގްނާވ ަހަމަތކްަށ ބާަލިއުރ

އާ ުގޭޅޮގތްުނ ަހއޯިކުޓެގ ަނނަްބރު    (substantive fairness)ެވިރަކްނ  އަދުުލިއްސެވަބާޔޮކށަްފިއވާ ަމުއޫޟީއ   9.3

2014/HC-A/88  ؛ގިައަގިޟްއާޔ 

ްށ ަވީޒފާދޭ  "....ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފާގިައ ިއތަުރްށ ެބހްެއޓުުމްނ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް ުނަވތަ ަވީޒފާ އާަދކާުރ ަތަންށ ގްެއުލްނަތކްެއ ލިބާިދނެކަަމ 

ާވިސލުވަުމށް  ެއިނންމަުމްށ    ، އުެމވްައަޒފްެއެގ ަމސްައަކުތެގ އްަޚލުާޤ ަރނގަޅު ޫންނކަަމްށ ވީަޒފޭާދ ފާަރުތްނ ިނންމުުމގިައ   ، ފާަރުތްނ ަބާލ 

ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް ހަަމ ެފްނަނ ފެނެުމްއެގ މްައަޗށް   ، ަވީޒފޭާދ ފާަރުތްނ ތަޠްބުީޤކިުރ ހަމަައީކ ެއަކީށެގްނވާ ހަމައްެއކަަމްށ ާވނެްޖޭހެނކަަމށިާއ 

ނަނަްބުރ   ހިައކުޯޓގެ  ިދެވހިރާއޭްޖެގ  ވިަކުނކެުރޭވެނަކްނ  ަވީޒފިާއްނ  ުމވްައަޒަފުކ  ަކނޑައަަޅިއ  ަގޟްިއާޔ   A/24-2010/HCެއަކިނ  ގިައ 

 ، ަބާޔްނޮކްށފިައާވަކްނ ެއނެގން ޮއްނަނކަމިާއ 

"އުެމވައަްޒަފުކ ަވީޒާފގައި    ، ަވނަ ާމއާްދ ގެ )ހ( ެގ ަދުށން ފިުރހަަމާވނެްޖޭހ ެދަވނަ ޝުަރުޠކަަމްށާވ   23ގެ  ާގޫނުނ ަވީޒފާއެާބޭހ    ، ައިދ 

ެބހްެއޓަުމީކ  ަބލާއުިރ   ، ިއުތަރްށ  ހަަމަތަކްށ  ފިުރހަަމވާނީ    ، ެއަކށެީގްނވާ  ވްެސ  ނެުފުންނ"  ފާަރަތްށ  ަވީޒފޭާދ  ކެުރޭވޭނކަމްެއކަަމްށ 



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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ހަމަައީކ  ުނެފުނުނ  ފާަރަތްށ  ަވޒީފޭާދ  ކެުރޭވެނކަމްެއކަަމްށ  ެބހްެއޓަުމީކ  ިއތަުރްށ  ަވީޒާފގިައ  ހަމަައަކށް  ެއުމވްައަޒަފުކ  ެއަކށެީގްނާވ  ެވްސ 

 ... " ، ެވެގްނަކން އެމްާއދަާއްށ ެބލުުމްނ ެއނޭގކާަމިއ 

"އުެމވައަްޒަފުކ ަވީޒާފގައި    ، ަވނަ ާމއާްދ ގެ )ހ( ެގ ަދުށން ފިުރހަަމާވނެްޖޭހ ެދަވނަ ޝުަރުޠކަަމްށާވ   23ގެ  ާގޫނުނ ަވީޒފާއެާބޭހ    ، ައިދ 

ެބހްެއޓަުމީކ  ަބ   ، ިއުތަރްށ  ހަަމަތަކްށ  ފިުރހަަމވާނީ    ، ލާއުިރ ެއަކށެީގްނވާ  ވްެސ  ނެުފުންނ"  ފާަރަތްށ  ަވީޒފޭާދ  ކެުރޭވޭނކަމްެއކަަމްށ 

ހަަމ  ެއަކށެީގްނާވ  ހަމަައީކެވްސ  ުނެފުނުނ  ފާަރަތްށ  ަވޒީފޭާދ  ކެުރޭވެނކަމްެއކަަމްށ  ެބހްެއޓަުމީކ  ިއތަުރްށ  ަވީޒާފގިައ  ައަކށް  ެއުމވްައަޒަފުކ 

 ..". ، ެވެގްނަކން އެމްާއދަާއްށ ެބލުުމްނ ެއނޭގކާަމިއ 

 ިމ ފަަދިއްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަވޒާީފާއބޭެހ   9.4 ަވިކުކެރޭވެނަކަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ިދުނަމާކނަުލިއ  ާމއާްދެގ   23ެގ  ާގޫނުނޯނޓެިހްއ  ަވަނ 

ަސަބެބްއ   ފަަދ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަގިއ  )ށ(  ާއިއ  ހަާލްތަތްއ)ހ(  ބެެލޭވެނ  ތަފްސުީލޮކށެްދުމން   ޮއްތކަަމްށ 

 ަމސޫްޢުދ    ިއްސމީާޢްލ)   SC-A/27/2014ެއ ޯކުޓެގ ަނންބުަރ    ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ ޯކުޓްނ ިންނމަާފިއާވ

ެގ ަޝީރައްތ ިނުމނޮުގުތެގ ިރޯޕުޓގެ  ަގިޟްއާޔ(  ިލިމެޓްޑ   ވ. ަހުއިސްނގ ިޑެވޮލްޕަމްންޓ ަފިއޭންންސ ޯކަޕޭރަޝްނ 

 ؛ަވަނ ުނކާުތަގިއ  33ިދ  ައ  32

ެގ  ަވނަ މްާއާދގެ )ހ( އިާއ )ށ( ގިައ ުބެނފިައާވ ފަދިައން  ާގޫނުނ "ޯނިޓްސނީުދ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފިާއްނ ވިަކކެުރޭވީނ، ަވީޒފާއެާބޭހ 

 ައުދުލވިެރ ސަބަބްެއ ޮއެވެގްނނެެވ. އުަދލުވިެރ ސަބެަބްއ ޮއްތކަަމްށ ެބލޭެވީނ ެދ ހަާލތްެއގެައެވ. އީެއ: 

(i)  .ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލކީ އަަމލްެއ ކުުރްނ 

(ii)  .ިޚާޔާނެތްއ ެވފިައުވްނ 

އަަމަލީކ   ޣައުިރުސޫލީކ  ަވީޒފިާއން    (misconduct)ޮކނެްމޮކނެްމ  ިދނުމްެއެނިތ  ޯނިޓްސ  ުމވްައަޒަފުކ  ސަަބުބްނ  އަަމލްެއެގ  ެއ 

  23ެގ  ާގނުޫނ  ުނެވ ިހނގައާިދނެެއެވ. ަވީޒފާއެާބޭހ  ވަަނ މާއާްދެގ ަދުށން ހުއަްދކާުރ ކަަމަކްށ   23ގެ  ާގޫނުނ ަވިކކުުރން ަވީޒފާއެާބޭހ  

ފުާޅަކނޮްބޑު   އަަމަލީކ  ުމވްައަޒުފކިުރ  ހްުއަދާވީނ  ަވކިކުުރްނ  ަވީޒފިާއްނ  ުމވްައަޒަފުކ  ިދނުމްެއެނިތ  ޯނިޓްސ  ަދުށްނ  މްާއާދެގ  ަވަނ 

އަަމލްެއ   ިދނެުމ   (gross misconduct)ޣައުިރުސޫލކީ  ނިޯޓްސ  އަަމީލ  އެ  ާވނަމެައެވ.  ަވީޒފިާއްނ  ކަަމށް  ުމވްައަޒަފކު  ްއެނިތ 

ދެެމުދގައި   ފާަރުތގެ  ެދ  އަަމަލީކ  ުމވްައަޒުފކިުރ  ެބލޭެވީނ،  ައލަމްެއކަަމްށ  ޣައުިރުސޫލީކ  ޮބޑު  ފުާޅަކްނ  ހުއަްދާވފަަދ  ަވިކކުުރްނ 

ގެ ޣައުިރުސޫލކީ އަަމަލކީ  ޮއްނަނނެްޖޭހ ަވީޒާފގެ ގުުޅްނ އްެއޮކށް ކެނޭޑ ިމްނވުަރގެ ސީރަިއްސ އަަމލްެއ ކަމްަށ ާވނަމެައެވ. ުމވްައަޒުފ 

އްެއަބްސވުުމެގ ޖުައހީަރ ޝުަރަތކާ  1)  ަވީޒފާގެ  ކަަމްށ ާވނަަމ، ނަުވަތ ) ހާިލުފ ( ެދ ފާަރތެުގ ދެމުެދގިައާވ  ކަަމީކ  2ކަމްެއ  ( ެއ 



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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ާރުތގެ ެދމުެދގިައ  ަވީޒފޭާދ ފާަރތިާއ މުވްައަޒފިާއ ދެމުެދގިައ ޮއްނަނ ަވީޒާފގެ ގުޅުުމގައި ހެިމޭނ ޮއނެްމ މިައަގނުޑ ިސަފކަަމށާްވ ދެ ަފ 

 ( ުނަވަތ  ާވނަަމ،  ކަމްެއކަަމްށ  ގްެއޭލފަަދ  އާަމާންތތިެރަކްނ  އިަދ  ިއތުބުާރ  ަވީޒފޭާދ  3ޮއްނަނނެްޖޭހ  ުމވްައަޒަފކު  ެއ  ކަަމީކ  ެއ   )

ަވީޒފެާގ ިއްލތިޒުާމަތާކ ައާސީސޮގުތްނ ނަުވަތ ސާީދގޮތްެއގިައ   ަމަލކީ  ކަމްެއ ކަަމްށ ާވނަަމ، ެއ ައ  ިހާލުފ ފާަރަތްށ އާަދކަުރްނެޖޭހ 

 ޯނިޓްސ ިދނެުމްއެނިތ ަވީޒފިާއްނ ވިަކކުރަުމްށ ހުއަްދވާެދޭނ ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމލްެއ ކަަމށް ެބެލވާިދނެެއެވ.[  

   ިމ ިއާބާރުތން ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

މައްސަލައިގައި   9.5 މި  އެފަރާތުގެ  އެގޮތުން  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 TERMINATION OF EMPLOYMENT‘(  2020މާރިޗު    16)  LTR/20/038ނަންބަރު  

WITH IMMEDIATE EFFECT’ ި؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުގެ ގޮތުގައި  ލިޔުމުގައ 

“This is to inform you that your employment with IESS is being terminated with 

immediate affect due to act of dishonesty committed by you where you’ve been found to 

access the computer of Arul Raj and obtained information without permission, 

photographed such information with the intent to disseminate without official reason 

whatsoever.” 

   މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   9.6 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވި 

ވަޒީފާގެ   ވެވުނު  ދެމެދުގައި  ފަރާތް    13އެއްބަސްވުމުގެ  ދެފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މާއްދާއާ  ވަނަ 

ވަޒީފާގެ    ށެވެ.ހިލާފުވުމުންކަމަ ވެފައިވާ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ؛ ވަނަ މާއްދާގައި 13އެއްބަސްވުމުގެ 

“The employee understands and accepts that the employer has the right to dismiss or her 

when;  



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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(a) His or her work ethic is deemed unacceptable and further continuation of 

employment is seen by the employer as unworkable. An employee’s work ethic 

shall be deemed unacceptable if;  

▪ The employee has committed fraud; 

▪ Theft of goods or articles belonging to the Company or dishonesty in connection 

with or misappropriation of property and or funds of the company;  

▪ Repeated absence from work without reasonable excuse; 

▪ Willful insubordination or willful breaches of discipline or willful disobedience;  

▪ Falsification of records and documents of the company; 

▪ Causing damage to or loss of goods or articles belong to the Company; 

▪ Using liquor or intoxicating drugs on the work premises or being intoxicated 

during working hours; 

▪ Negligence at work or sleeping during working hours or when on duty; 

▪ Deserting the work place without permission, except for safety and security 

reasons; 

▪ Fighting, attempting to cause injury to others or dishonesty or immoral behavior 

while on duty; 

▪ Conviction in a Court of Law; 

▪ Possession of fire arms; 

▪ Failing to report to work after annual leave, without reasonable cause.” 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހުށަހަޅާފައިވާ   9.7 ޖަވާބުފޯމާއެކު  ފަރާތުން  ރައްދުވި   Notice to“ގެ    2020މާރިޗު    13މައްސަލަ 

Corroborate the allegation made on you” ި؛ލިޔުމުގައ 

“Your work does not involve getting access to the above-mentioned computer and on 

the same day one of your colleague have seen you come to office on 12 th March 2020 



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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and sat down in Arul Raj’s desk and saw that you have taken several photographs from 

your mobile phone.  

Due to the seriousness of the issue, we checked our CCTV footage and we found that 

you were taking photographs multiple times from your phone.  

After questioning we had with you this morning, you have agreed that you came to 

office and sat on Arul Raj’s system and took photographs from the computer screen. 

We would like you to submit a statement of your Act and the reason behind this and 

also note that you are been given 2 days from today onwards to defend for allegation 

made on you.” 

 ؛ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ހަމަ މި ލިޔުމުގައި

 “It is with deepest regret that if you are unable to prove this within 2 days, we have 

no other option other than terminating you and we will file this in Labor Relation 

Authority and will investigate your act with Maldives Police Service.” 

ތިރީގައި 9.8 ލިޔުމުގެ  އިސްވެދެންނެވުނު  ނަމަވެސް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މައްސަލަ    މިފަދައިން 

ފައިނުވާކަން  ށްހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކޮ

 Notice to Corroborate the“ގެ    2020މާރިޗު    13އިސްވެދެންނެވުނު  އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

allegation made on you”    ަމައްސަލ ކުރިން  މީގެ  އަދި  ލިޔުމަކީ  ލިބިފައިނުވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

ލިޔުންތަކުގައި   ފޮނުވި  ފުލުހުންނަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިޔުމެއްކަމަށާއި،  ފެނިފައިވެސްނުވާ 

"ފެބްރިކޭޓް"   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިޔުމަކީ  އެ  އެހެންކަމުން  ނޫންކަމަށާއި،  ލިޔުމެއް  ހިމެނިފައިވާ 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމަ  2021އެޕްރީލް    14ގައާއި    2021ފެބުރުވަރީ    21ށް މައްސަލަ 

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ފަރާތަށް   9.9 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމަކީ  މައްސަލަ  އިސްވެދެންނެވުނު  ލިޔުމެއްކަން  ރައްދުވި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 

ބުނެދެވިފަ  އަދިފަރާތަށް  ޖަވާބުދާރީވުމަށް    އިނުވާކަމާއި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ދުވަހުގެ    02މައްސަލަ  )ދޭއް( 



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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ގޮތުގައި   ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ދެވުނުކަން  މުއްދަތެއް 

/  ހާިޟރު ލިލީފެހި  ހ.  ޙަލީމް،  ޙުސައިން  ނަންބަރު:   މާލެކުރެވުނު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން 

A146327  ްޖަވާބުދާރީވުމަށ އެފަރާތުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހެކިބަހުން  ގެ  ދުވަހުގެ   02(  )ދޭއް( 

 މުއްދަތެއް ދެވިފައިވާކަން ސާފުނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

އެއް    މައްސަލަ 9.10 ސިސްޓަމް'  "ސޭލްސް  މުވައްޒަފެއްގެ  އެހެން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

ކުޅެ، ސިސްޓަމްގައި ހުރި އެއްޗެއްގެ ފޮޓޯ ނަގާ މަންޒަރު މައްސަލަ ރައްދުވި މާކައިރީގައި އިނދެ، އެ ސިސްޓަ 

ރައްދު  މައްސަލަ  އެކަން  އެފަރާތުން  ފެނުމުން  މުވައްޒަފަކަށް  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުގެ  އެޗް.އާރު  ފަރާތުގެ  ވި 

މި   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  ގެނެއިކަމަށާއި،  ގޮތުން    އަމަލުސަމާލުކަމަށް  ކުރުމުގެ  ތަހުގީގު 

ތަހުގީ  އިދާރީ  ފާހަގަކުރެވުނު  ހިންގުނު  މެނޭޖަރަށް  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ކުންފުނީގެ  އެ  ކަންކަން  ގުން 

 ވަނީ އަންނަނިވި އިބާރާތުންނެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި ކޮށްހުލާސާ 

އަޝޯކް ކުމާރުގެ މި އަމަލަކީ ކުންފުނިން އޭނާއާއި މަތިކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތަކުގެ ބޭރުން ހިންގާފައިވާ އަމަލެއްކަމަށް ސީސީޓީވީ  "

އެ   އޭނާ  ސުވާލުކުރެވި  އޭނާ  ފެނި  މުވައްޒަފަކަށް  އިތުރު  ކުންފުނީގެ  އަދި  ކޮން    ކޮމްޕިއުޓަރު ފުޓޭޗް  ނެގީ  ގޮތަކާއި  ހުޅުވި 

  2އްނުދެވުނެވެ. ވުމާއެކު އަޅުގަނޑު ބެލި ބެލުމުން އަޝޯކު ކުމާރު އަށް ތުހުމަތުވާ މައްސަލައިން ދިފާއުވުމަށް  ފޮޓޯއެއްކަން ބުނެއެ 

ދެވި   މުއްދަތެއް  ގަބޫލުކުރާ    2ދުވަހުގެ  އަޅުގަނޑު  ނުވެއެވެ.  ދެވިފައެއް  ޖަވާބެއް  އެކަމަށް  ދިޔައިރުވެސް  ފާއިތުވެގެން  ދުވަސް 

މަލާތް ހިނގާ  އުލޫކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތަކުގެ ބޭރުން އޭނާ އެކަން ކުރީ ކުންފުނީގެ ފައިސާގެ މަ ގޮތުގައި އަޝޯކު ކުމާރު އާއި މަތި 

ށް  ކޮމްޕިއުޓަރެއް ކަމުން އަޝޯކު ކުމާރުގެ މި އަމަލުން ކުންފުންޏަށް މާލީގޮތުން ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަ 

ބެލިބެލުމުން  ފެންނަކަމަށާއި  ސީނިއަރ  އަޅުގަނޑަށް  ނުފެންނާތީ  އަޅުގަނޑަކަށް  ބެހެއްޓުމަށް  ކުންފުނީގައި  އޭނާ  އިތުރަށް   

 މެނޭޖްމަންޓަށް އެންގުނެވެ." 

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި    2020މާރިޗު    12މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކުރެވުނު އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން   9.11

ރައްދު މައްސަލަ  މެނޭޖަރަށް  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ދިން  ފަރާތުގެ  ކޯޑިނޭޓަރު  އިންވެންޓްރީ  ފަރާތުގެ  ވި 

 ؛ ބަޔާނުގައި



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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“As per your request, I am writing this statement of what I witnessed in office on 12 th 

March 2020. I came to office in the morning around 08:30am and I saw Ashok 

standing near his tableside. After that, he moved and sat down on Arul Raj’s chair and 

switched on his computer and took several photographs. I do not know what 

photographs he was capturing.” 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ފަރާތް   9.12 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަމަލުއިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ކޮށްފައިވާކަން 

ގޮތުގައި   ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އިންވެންޓްރީ    2021ޖޫން    21މައްސަލަ  ކުންފުނީގެ  އެ  ގައި 

 ކުރެވި އެފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިވާނެއެވެ.  ހާިޟރުކޯޑިނޭޓަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

އިން 9.12.1 ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ބުނެފައިވަނި  މައްސަލަ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ހެކިބަސްދެމުން  ކޯޑިނޭޓަރ  ވެންޓްރީ 

މުވައްޒަފެއްގެ   އެހެން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކައިރީ  ކޮމްޕިއުޓަރު މައްސަލަ  ފޮޓޯ   ގައިސިސްޓަމް  އިނދެ 

އެއްވެސް ކަހަލަ ތުހުމަތެއް ކުރެވޭކަހަލަ ކަމެއް ފާހަގަވާނަމަ އެކަން  އަށް ނަގާފައިވާކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާ 

އެފަރާތަށް  އެންގުމަށް   ގުޅުނުއިރު  ކުންފުންޏަށް  އަންގާފައިވާކަމަށާއި،  ހެކިވެރިޔާ  ކޮންމެ  އެޗް.އާރުން 

ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެވިފައިވާކަމަށާއި،  ސިސްޓަމެއް  ވަކި  މުވައްޒަފަކަށްވެސް 

  ފަދައިން ސިސްޓަމުން ފޮޓޯ ނަގައި އެ   ރިންގ ކޯޑިނޭޓަރަށް ވާއިރު ސޭލްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިންޖިނިއަ

ސިސްޓަމެއް   ހެކިވެރިޔާ  އެހެން  ގޯސްކަމަކަށްވާތީ  ގޮތުން  ފެންނަ  ހެކިވެރިޔާއަށް  ބޭނުންކުރުމަކީ 

މީހެއްގެވެސް  އެވާހަކަ ކޮންމެ  ފެންނަގޮތުން  ހެކިވެރިޔާއަށް  އެންގީކަމަށާއި،    އެމީހަކު   އެޗް.އާރަށް 

 ހެކިބަސްދެމުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެފަރާތް އިންނަ ސިސްޓަމެއްގައި އިންނާނީ އެކި ޕާސްވޯޑުކަމަށް 

އެފަރާތުން   9.13 ބަޔާންތަކުގައި  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މާހައުލުގައި ވަޒީފާގެ  ފަރާތުން  ދިން  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފެއްގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،  އެހެން  އުޅޭއިރު    ކޮމްޕިއުޓަރު  

ނެގުން   ފޮޓޯ  ތެރޭގައި  އިމާރާތުގެ  އޮފީސް  އަދި  އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި،  ނުކުރުމަށް  ބޭނުން 



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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ކަންކަން މަނާކުރުމަށް ސަރިކިއުލަރއެއް ނެރެފައިނުވާކަމަމަނާކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،   ކޯއެފަދަ  ވޯކަރެއްގެ -ށާއި، 

ބާރުދޭ ކޮމްޕިއުޓަ ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ދަރަޖައަށް  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފެއް  ބޭނުންކުރުމަކި  ރ 

% ކުންފުނީގެ  ނުވާކަމަށާއި،  އެއްބަސްވުމުގައިވެސް  ވަޒީފާގެ  ދެފަރާތުގެ  )ނުވަދިހަ    90ކަމެއްގޮތުގައި 

ކަމަށާ ޒަރިއްޔާއިން  ފޯނުގެ  ކުރެވެމުންދަނީ  މިހާރުވެސް  މަސައްކަތް  އާއި  އިންސައްތަ(  ވައިބަރ  އެގޮތުން  އި، 

ހަމައެއާއެކު   ހަދާކަމަށާއި،  ފޮނުވާ  ފޮޓޯ  މުވައްޒަފަކަށް  އަނެއް  މުވައްޒަފަކު  އެއް  ބޭނުންކޮށްގެން  ވަޓްސްއެޕް 

ކުންފުނީގެ  އަދި  ނިންމާކަމަށާއި  އަލީގައި  ފޮޓޯތަކުގެ  ފޮނުވައި  ފޮޓޯވެސް  ސަރަހައްދުތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ 

ހޯދަންހިފޮޓޯތައް   ފަރާތްތަކާއެކުވެސް    ދުމަތް  ފަރާތުން   ކުރާކަމަށެވެ.ހިއްސާއަންނަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންތަކުގައާއި މި މައްސަލައާ  މިކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް މައްސަލަ

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގުޅިގެން ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތަކުގައި މިކަންކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖް ބަލައި ދިރާސާކުރިއިރު،   9.14

ވެފައިވަނީ އެދުވަހުގެ ހެނދުނު ހާިޟރު ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އޮފީހަށް    2020މާރިޗު    12

އޮ   08:33:02 އެފަރާތް  ކަމާއި،  ހުރިކަން  ހާިޟރު ފީހަށް  ގައި  ފަރާތެއް  އިތުރު  އޮފީހުގައި  އެ  ވިއިރު 

ކޮޅަށް  ކައިރީގައި  ސިސްޓަމް  ނުވަތަ  ސްޓޭަޝން  އެފަރާތުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފާހަގަނުވާކަމާއި، 

ޅި ، މައްސަލަ ހުށަހެއައިކަމާއި  (1)މުވައްޒަފު    ގައި އެ އޮފީހަށް އިތުރު މުވައްޒަފެއް   08:33:29ހުރިކަމާއި،  

ސިސްޓަމާ ކުޅެ ފޮޓޯ   ކޮމްޕިއުޓަރުފަރާތް އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ސްޓޭަޝން ކައިރީ އިށީނދެ އެ ސްޓޭަޝންގެ  

އަދި އިސްވެދެންނެވުނު ފަދައިން  ނަގާފައިވަނީ އިތުރު މުވައްޒަފެއް އެ ތަނުގައި ހުރިއިރުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

އިތުރު    ކޮމްޕިއުޓަރުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ   ސިސްޓަމާ ކުޅެ ފޮޓޯ ނަގަމުންދިޔައިރު 

    ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ވިތަން ފެންނަކަހާިޟރު( ވެސް އެ އޮފީހަށް 2ޒަފު  ދެވަނަ މުވައްޒަފެއް )މުވައް

ނަންބަރު   9.15 ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  ( 2020މާރިޗު    20)  G(V4)/INDIV/2020/48-171މޯލްޑިވްސް 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ   ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ގައި  ޖަވާބު"  ސިޓީގެ  ފޮނުވާ  ފަރާތްތަކުން  "އާންމު 

ރަ ލިބިފައިވާ  މައްސަލަ  ބެލުމަށްޓަކައި  އެކުލެވޭތޯ  ކުށެއް  ޖިނާއީ  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  އްދުވި 



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 

                                             

 

27 ގެ  17 ޞަފްޙާ      
 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

ހަމައެއް   އެއްވެސް  ބުރަވެވޭނެ  ފުލުހުންނަށް  އެކުލެވޭކަމަށް  ކުށެއް  ޖިނާއީ  ކުރުމުން،  ކުރި  ވަޒަން  މައުލޫމާތު 

 ނެތުމުން، ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަށެވެ.  

 ؛ ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި 19ގެ ގަިޟއްޔާ   SC-A/68/2019ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެހި  9.16

އެ   ޒަމީލް  އާދަމް  ރިޕޯޓުގައި  ދީފައިވާ  ފުލުހުން  ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު  މައްސަލައިގެ  ތުޙުމަތުކުރެވުނު  މައްޗަށް  ޒަމީލްގެ  "އާދަމް 

ޢަމަލީގޮތުން   ނުވާތީ،  ވައްކަމުގައި  ބަޔާންކޮށްފައި  ތަފްސީލެއް  އެއްޗެސް  އެކަމުގެ  އިތުރުން  ބަޔާންކުރުމުގެ  ކަމަށް  ބައިވެރިވެފައިވާ 

ލްއާ  ތުޙުމަތުކުރެވުނު ވައްކަމުގައި އާދަމް ޒަމީލްގެ ބައިވެރިވުން އޮތީ ކިހިނެތް ކޮން މިންވަރަކަށްކަން، އަދި މި ވައްކަމާއި އާދަމް ޒަމީ 

ވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ )ވައްކަމުގެ ޙާދިސާ ހިނގި މަންޒަރު  ގުޅޭ ގޮތެއް އެނގޭކަށް ނެތެ 

ދައްކުވައިދޭ( "ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ފުޓޭޖްގެ ވީޑިއޯ އެންޑް އިމޭޖް އެނާލިސިސް ރިޕޯރޓް" ގައި ވައްކަމުގެ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ތުޙުމަތު  

ނާއި އަދި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ފުޓޭޖް ނުސާފުވުމުގެ ސަބަބުން އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ކޮން ބައެއްކަން  ކުރެވޭ ފަރާތްތައް ފެންނަލެއް ދުރުވުމުން 

 " ދެނެގަނެވިފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ؛ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި  20ގެ ގަިޟއްޔާއަދި އެ 

ރައުޔުގެ   މި  ކަން   19އަދި    18"އެހެންކަމުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޕެރެގްރާފްގައި  ރައްދުވާ  ވަނަ  އިސްތިއުނާފް  އަލީގައި  ތައްތަކުގެ 

ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމުގައި ބެލުމުގެ ޖާގައެއް އޮތްކަމުގައި އަހުރެން  ގާއިމު ވެރިކަން  އަދުލު   މައުޟޫއީ ފަރާތް ވަޒީފައިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ޒަމީލް ހުރުމަކީ މި ވައްކަމުގައި އޭނާ ޢަމަލީ ގޮތުން  ނުދެކެމެވެ. އެހެނީ، ހާދިސާ ހިނގިރޭ ދަންވަރު ފިއުލް ފާމުގެ ޑިއުޓީގައި އާދަމް  

 ބައިވެރިވިކަމަށް ދަލާލަތުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫންކަމުންނެވެ." 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ިލެޔިކުޔނަްތަކށިާއ 9.17 ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރުތން  ެދ  ަގިޟްއާޔަތަކާށިއ،  ޯކޓަުތުކެގ  ެދްނެނުވުނ  ާރުތން  ދަެފ  ، ިއްސެވ 

ިރ  ާވަދްއކަާފިއ ަމްއަޗްށ  ާއވަާހަކަތަކްށ  ަފރުާތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިއްސެވ  ައމުަލ ިބުތާވ  ާސ ޔްަތޮކްށ  ަތަކީކ 

ަނަޒުރުކާރިއުރަގިޟްއާޔަބާޔްނުކެރުވުނ   ައމެަލްއޯތ  ަޣިއުރސޫުލީކ  ާފުޅަކްނޮބުޑ  ފަާހަގޮކށަްފިއވާފަަދ    ، ަގއި 

ކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު  އަމަލަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮށްފައިވާ  

މާއްދާއަކާ   ޖައުހަރީ  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ނުވަތަމަލެއްއަވާފަދަ  ހިލާފު ވެފައިވާ  ރައްދުވި    ކަން  މައްސަލަ 



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

ހުށަހެޅި    ކަމާއި،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ބުނެދެވިފައިނުވާމަލެއްކަން  އަފަރާތުން މަނާކޮށްފައިވާ   މައްސަލަ 

އެއްބަސްވުމުގެ   ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ވަކިކުރެވުނީ  ވަޒީފާއިން  މާއްދާއާ    13ފަރާތް  ވަނަ 

މަ ފިޔަވައި  ބުނުން  ބުނާ  އެކަނި  ހަމަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ހިލާފުވެފައިވާތީކަމަށް  އްސަލަ 

 ފަރާތުން 'ފްރޯޑް' ގެ އަމަލެއް ހިންގަފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، 

ފަރާތުން   9.18 ހުށަހެޅި  ފޮޓޯއެއްކަމައްސަލަ  އެއްޗެއްގެ  ކޮން  ކުންފުނީގެ ނަގާފައިވަނީ  ހުރި  ކުންފުނީގައި  ން 

ނޭނގޭކަމަ ކޯޑިނޭޓަރަށްވެސް  ބަޔާނުގައި  އިންވެންޓްރީ  ދީފައިވާ  ކުންފުންޏަށް  އެފަރާތުން  ހުދު  ށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނެގި ފޮޓޯއެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،

ގެއްލުފޮޓޯ  ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ   ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެފަދައިން  ގޮތާއި،  ންވާގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ރައްދުވި    ނަމަ ފޮޓޯ  މައްސަލަ  މިން  ކުޑަބޮޑު  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ބުނެދެވިފައިނުވާކަމާއި،   ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަރާތަށް  ފަރާތަކަށް  އެހެން  މައުލޫމާތު  ކުންފުނީގެ 

' އެކަން ކުރެވޭކަމަށް'  ގަބޫލުމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް  ބުނެފައިވާއިރު  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމައި، 

ގައި އެ ކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާ ގަިޟއްޔާ   SC-A/68/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   9.19

ތަތުބީ މައްސަލައަށް  ހުށަގުމި  މައްސަލަ  އެހެން  ކުރާއިރު،  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހެޅި 

ފަރާތުން   ކޮމްޕިއުޓަރުމުވައްޒަފެއްގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޒާތުގައި  އޭގެ  ނެގުމަކީ  ފޮޓޯ  އިށީނދެ  ދޮށުގައި 

ފަރާތުގެ ރައްދުވި  ކުންފުނީގެ   މައްސަލަ  ނެތި  ލީކުކޮށް  ހުއްދަ  ގެއްލުންވާގޮތަށް   ،މައުލޫމާތު  ކުންފުންޏަށް 

 އަމަލުކުރުންކަމުގައި ދަލާލަތުކޮށްދޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ބުރަނުވެވޭކަމާއި،  

އެހެން ނދެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒު ދޮށުގައި އި 9.20

އޭގެ ބޭނުންކުރުމަކީ  ވަދެ  ސިސްޓަމަށް  ޒާތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  )ަވޒާީފާއބެހޭ    2/ 2008ަންނަބުރ    ާގޫނުނ 

ަޣިއުރ ސޫުލކީ    23( ގެ  ާޤޫނުނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވޭފަަދ ާފުޅަކްނޮބޑު  ަދުށން  ްއަކުމަގިއ  ައމެަލަވަނ ާމއާްދގެ 



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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ެނުގަމީކ   ުބަރުނެވޭވަކާމިއ،  ޮފޯޓ  ޭބުންނކްޮށ  ިސްސަޓްމ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  އެެހްނ  ރައްދުވި  އެފަަދިއްނ  މައްސަލަ 

މާހައުލުގައި  ތަށްފަރާ ވަޒީފާގެ  ކަމުގައިވާނަމަ،    ނުވަތަ  ހުށަހެޅި    އެކަމަކީއެދެވިގެންނުވާކަމެއް  މައްސަލަ 

ރަނގަޅުކުރުމަށް    ،އަންގައިއެކަމެއް  ފަރާތަށް   އެކަންކަން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   އެފަރާތަށްމައްސަލަ 

ރަނގަޅުކުރުމަށް  ސޭހަނަ އެކަންކަން  ރަނގަޅުނުކުރާފުރުސަތުތްތެރިވެ،  އަދި    ކަމުގައިވާނަމަ ދެވި، 

އެޅިދާނެފަދަ  ހީއިސްލާ  ބުރަވެވޭތީ،  އަމަލެފިޔަވަޅު  ކޮށްފައިވާ  އްކަމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ކީ  އަމަލަމައްސަލަ 

ަފާރތް  ަވަނ    23ެގ  (  ާޤޫނުނަވޒާީފާއބޭެހ  )  2008/2ނަންބަރު    ގާނޫނު ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަދުށން  ާމއާްދެގ 

 ނެުދެކެމެވ.  ަކަމްށ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ެއކީަށގްެނާވ ަސަބެބްއ 

ަކްނަކމަށް   9.21 ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ިރާއަޔްތިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ    ާގޫނުނކްޮށ 

ަވނަ ަނނަްބުރެގ ަދުށްނ ަމްއސަަލ    1ަވނަ ާމއާްދގެ )ށ( ެގ   23( ެގ  ާޤޫނުނ)ަވޒާީފާއބެހޭ   2/ 2008ަންނަބުރ 

ުބަރނެުވޭވ ޮއެވެގްނަކމްަށ  ަސަބެބްއ  ެއަކީށެގްނާވ  ވިަކުކެރވާިދނެފަަދ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ަމްއސަަލ  ުހށެަހިޅ  ީތ، 

ަވިކުކުރުމަގިއ   ަވޒާީފިއން  ަފާރްތ    (Substantive Fairness)ެވިރަކްނ  އަދުުލ  ަމުއޫޟީއުހށެަހިޅ 

 ާޤިއްމޮކށަްފިއުނާވަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ.  

ވަކިކުރާއިރު   .10 ވަޒީފާއިން    (substantive fairness)ވެރިކަން  އަދުލު  މައުޫޟއީކުރަންޖެހޭ  ގާއިމުމުވައްޒަފަކު 

ބަލަން ކުރެވިފައިވޭގާއިމު  (procedural fairness)  ވެރިކަން އަދުލު  އިޖުރާއީ ކޮށްފައިނުވާނަމަ  ގާއިމު ތޯ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގައި  ގަިޟއްޔާ  HC-A/209/2010ނުޖެހޭނޭކަމުގައި 

އަދި  ސާއިން   ،ކަނޑައަޅަފައިވީނަމަވެސް ނިންމުމައަދުލު ފުވެރި  ވެރިކަން  އަދުލު  އިޖުރާއީވުމުގައި  ވާސިލު  ކަށްވެރި 

 ކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާާޞކޮށްނަމަވެސް ނަޒަރުކުރުން މުހިންމުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. ގާއިމު

އެ    ، އަޭރުކ ެދެވނުްހިރ ުހރާިހ ތްަފީސަލާކެއުކ  ، ުމަވްއޒުަފެގ ަމްއަޗްށ ތުުހަމުތކެުރޭވ ަކާމިއބޭެހ ަމއޫުލާމުތ .1

 ؛ުމަވްއޒަަފަކްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ިދުނަމށްފުަހ



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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ުފުރަސެތްއގައި    .2 އެފަަދ  އަދި  ިދުނަމށްފުަހ  ެއުމަވްއޒަަފށް  ުފުރަސތު  ަޖވާބާުދީރުވުމެގ  ތުުހމަަތާކމުެދ  ެއ 

 ؛ެއުމަވްއޒަަފުކ ަކނަޑައާޅ މެީހްއގެ އީެހެތިރަކްނ ހުޯދަމށް އިެދްއެޖަނަމ އުެފުރަސުތ ިދުނަމށްފުަހ

 ؛ އާިދީރ ޮގުތްނ ތަހީުގުގުކުރަމށްފުަހެއ ަމްއސަަލ .3

ެއުކެރޭވ    ، ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ ެދ ަޝުރުތ ުފރަިހަމާވަކަމްށ  23ެގ  ާގޫނުނަވޒާީފާއބޭެހ   .4

ެފިނ ިންނަމއިިފަނަމ  ، ތުަހީގުގަކްށ  ަވިކުކަރްނ  ަވިކޮކށަްފިއާވަކްނ  ، ެއުމަވްއޒަފުަކ  ަވިކުކިރ    ، ެއުމަވްއޒަަފުކ 

  ެއުމަވްއޒަަފކްަށ ައްނގަާފިއުވްނ ިހެމެނެއެވ. ަސަބބަުތާކެއުކ

ޮކށަްފިއޭވޯތ ަވަޒްނުކުރަމްށ މި  ާގިއުމެވިރަކްނ  އަދުުލަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ިއުޖާރީއ   10.1

ާވ ަނޒުަރުކާރިއުރިގާއަމްއސަަލިއެގ  ަފާރުތަތަކށް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަރއުްދިވ  ،  ަމްއސަަލ  އެެހން  ން  ަފާރުތެގ 

ިސްސަޓްމ ުހުޅުވުނ ގާޮތިއ ަނގަާފިއާވ  ްށ  ުމަވްއޒެަފްއެގ ިސްސަޓްމ ަކިއީރ ިއނެދ ޮފޯޓ ަނގަާފިއާވީތ، އަެފާރަތ

ޮފޯޓާއ ުގިޅެގން އަެފާރުތެގ ކިބިައްނ ުސވުާލުކުރުމްނ ޮފޓޯ ޑީިލްޓ ކޮށްލަާފިއާވަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  

ަރއުްދިވ ަމްއސަަލ  ިއްނކުާރޮކށަްފިއުނާވީތ،   ުބިނަކަމްށ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ުބުނަމްށ  ުބާނ    ަފާރުތްނ 

ުކިރްނ ަވިކުކުރުމެގ  ަމއޫުލާމުތ    ަވޒާީފިއްނ  ުގޭޅ  ަކްނަކާމ  ތުުހަމުތުކެރުވުނ  ަފާރުތްނ    އަެފާރާތމުެދ  ުކނުްފީނެގ 

 ވެެއެވ.  ުބަރެވ  ދަީފިއާވަކަމްށ އަެފާރަތްށ  

ަފާރުތން   10.2 ަރއުްދިވ  ުހށަަހޅަާފިއވާ  ަވޒާީފަމްއސަަލ  ްޓަރއިިބުއނަަލށް  ުމާއމާަލތް  "ުކާއބެހޭ  މީާލ  ނުްފީނގެ 

ައމުަލ   އެ  ޭބނުނޮްކްށ  ުކާމރު  ައޮޝްކ  ނަުލިއ  ުހއަްދައާކއި  ިސްސަޓަމކްަށ  ޮކްމިޕުއަޓރ  ަރްއާކުކެރވަިފިއާވ 

ިރޯސަސސް ިޑޕްާޓަމނުްޓން  ިހްނިގަކަމްށ ިމުކނުްފީނގެ އުިތުރ ުމަވްއޒަަފަކށް ެފނި ުބުނުމން ުކނުްފީނެގ ިހުއަމްނ  

  2020ާމިރޗު    12ާއއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރާތެުގ ިއްނެވންްޓީރ ކިޯޑޭނަޓރު  "  ތުަހީގުގ ރޯިޕްޓ ިހްނުގުނ އާިދީރ

ުކެރުވުނ ުޙސިައްނ ހީަލްމ، ހ.  ާހިޟުރަގިއ ދަީފިއާވ ބާަޔާނިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ެހްއެކްއގެ ޮގުތަގއި  

)ިދވިެހ މެާލ   / ަނނަްބރު:  ލިލީފިެހ  ާކޑު  އްަނަގއޭިދ  ެހިކބާަޔަނށް  A146327ަރްއޔެިތްއަކްނ  ގެ  ބުެލުމން  ( 

 ެއެވ.  ެއނެގްނ ޮއުތުމން ުކނުްފިންނ އާިދީރ ތުަހީގެގްއ ިހްނގަާފިއާވަކަމށް ުބަރެވެވ



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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ަފާރަތްށ ަމ 10.3 ުހށެަހިޅ  ުދވުަހެގ    02ަމްށ  ަޖާވބާުދީރުވ  ްއސަަލ  ެދވަިފިއާވެނަކްނ  ުފުރަސެތ)ޭދްއ(  ްއ 

 Notice“ެގ  ާތރުީހ  2020ާމިރުޗ    13ާސިބުތކޮށިްދުނުމެގ ޮގުތން ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ  

to corroborate the allegation made on you”   ެހްއެކްއ ޝަފީަހ  ިލުޔާމިއ، 

ިއ ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލ  ުހށަަހޅަާފިއީވަނަމެވްސ،  ިލުޔުމަގިއ  ްސވެެދްނެނުވުނ 

ުކިރން ެފނަިފިއުނާވ އިަދ    ެގުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ޮސިއ ނުެތުމ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް  ިއުތުރްނ ެއ ިލުޔަމކީ 

ަމްއސަަލ  ުބނަެފިއާވިއުރ،  ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަކަމށް  ިލުޔެމއް  ަފާރުތްނ    ިލބަިފިއުނާވ  ަރއުްދިވ 

  ގެ ެތްއ ެދވުުނަކްނ އަެފާރުތްނ ހުށަަހޅަާފިއވާ ޝަފީަހ ެހީކަސ)ޭދްއ( ުދވުަހެގ ުފުރ  02ފަަދިއްނ    ިއްސވެެދްނެނުވުނ

ަޖާވބާުދީރުވުމެގ   ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ނަެތތީ،  ެއނެގން  ެހިކބުަހްނ 

އުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރްތ  އެެހްނަކުމްނ ަމްއސަަލ ަރެއެވ.  ްއ ެދވަިފިއާވަކަމްށ ުބރުަނެވެވުފުރަސެތ

  ްއ ދަީފިއާވަކަމްށ ުނބެެލވޭ ަސަބބްަށަޓަކިއ ފުުރަސެތަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ުކިރްނ ަޖާވބާުދީރ ުވުމެގ ެއަކީށެގްނާވ 

ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ިއުޖާރ   (Procedural Fairness)ެވިރަކްނ  އަދުުލ  ީއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

 ުނޮކްށަކަމށް ުބަރެވެވެއެވ. ާގިއުމ

ނުކުތާތަކަށް   .11 ވަކިކުރެވިފައިވަނީ    ،ކުރާއިރުރިއާޔަތްއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  (Substantive Fairness)ވެރިކަމާއި  އަދުލު  މައުޫޟއީކުރަންޖެހޭ  ގާއިމު މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

އެކަށީގެންވާ ގާއިމު  (Procedural Fairness)ވެރިކަން  އަދުލު  އިޖުރާއީ އެއީ  ކުރުމަކާނުލައިކަމުގައިވާތީ 

ގޮތުގައި ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ  ވަޒީފާއިން  ޑިސްމިސަލް    ،ސަބަބެއްނެތި  އަންފެއަރ    (Unfair Dismissal)އަދި 

 އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  

ހު .12 އަނބުރާ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އެފަރާތް  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން   ،ކޮށްރުޖޫއަށަހެޅި 

ވާ  ހައްގުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް  ތާރީހުކުރާ  ރުޖޫއަން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ  ތާރީހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު  

  29( ގެ  ާޤނޫނު)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ނަންބަރު    ގާނޫނުތައް ނަގައިދެވިދާނެތޯ ބަލާއިރު،  އިނާޔަތްމުސާރައާއި  



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ    ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން

 ގައި ގަިޟއްޔާ HC-A/555/2016އްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ހަާޤނޫނީ 

އަލުން ވަޒީފާގައި  ހުރި  ވަކިކުރިއިރު  އެމުވައްޒަފަކު  ބަލަންވާނީ  ފުރަތަމަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  އަމުރެއްނެރުމުގައި   ...  "  

 ... " ، ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއިބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އެވަޒީފާއާގުޅޭ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާއާ އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއެއްގައި  

ކަނޑަޅާފައިވާކަ އިބާރާމި   12.1 ނަންބަރު  ތުން  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގެ  ގަިޟއްޔާ   HC-A/111/2018މާއި، 

 ؛ވަނަ ނަންބަރުގައި 15

މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިނުން ލާޒިމް   ކުރުމާ ދެމެދު ހިނގާ މުޅި ރުޖޫއަ 'މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ  

މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ވި ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތުގެ ވެސް ހިލާފު  ނޫން ކަމަށާއި، ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާ 

ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭއިންޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ގޮތަށް އަމުރު ކުރުމަކީ އިންޞާފުވެރި ގޮތެއް   ކަމަށާއި، މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ބަދަލު 

ނުވަތަ  ނަމަ  އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއެއް  ތަނެއްގައި  އެހެން  ކަނޑައެޅުމުގައި  އިނާޔަތް  މުސާރައާއި  ގޮތަކަށް  އެނޫން   ނޫންކަމަށާއި، 

އެކަމަށް   ހޯދާފައިވާނަމަ  ކޯޓުގެ ރިއާޔަތް އާމްދަނީއެއް  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމަށް    SC-A/36/2019ނަންބަރު   ކުރަންވާނެ 

ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގައި، ކަންހިގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި،   ކުރާއިރު، އިސްތިއުނާފު ރިއާޔަތް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއަށް   ގައި ގަޟިއްޔާ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން، އޭނާއަށް އަބުރާ ވަޒީފާ ދިން ދުވަހާއި ހަމައަށް   ހަމައެކަނި އުނިކުރެވޭނީ، ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ 

ނިޝާނާއަށް  ކޯޕަރޭޝަންއަށް  ޢާއިޝަތު  ފެނަކަ  ލިބިފައިވާކަން  އާމްދަނީއެއް  ގޮތަކަށް  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  އަދާކޮށްގެން   ވަޒީފާއެއް 

 ދެވޭ މިންވަރެއް އެކަންޏެވެ.' ކޮށްޞާބިޠު 

ބައިބާރާމި   ފެށިގެން  މިޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ތުން  ހިސާބުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  މައްސަލައިގައި 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަން  މުސާރައެއް  އަދާކޮށް  ވަޒީފާއެއް  އެއްވެސް  މިއަދާހަމައަށްވެސް 

 އެވެ. ކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވެސާބިތު

ވަޒީފާއި 12.2 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަކިކުރުމުގައި  މައްސަލަ    (substantive fairness)ވެރިކަން  އަދުލު  މައުޫޟއީ ން 

އިޖުރާއީ   އެންމެ    ،ކޮށްފައިނުވާތީގާއިމު  (procedural fairness)ވެރިކަން  އަދުލުއަދި  މައްސަލައިގައި  މި 

ވަނަ   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29( ގެ  ާޤނޫނު)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ނަންބަރު    ގާނޫނުވެރިގޮތަކީ  އަދުލު 

ކުރުމަށާއި،  ރުޖޫއަނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް އެފަރާތް އަނބުރާ  



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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އެއްވެސް   ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ފަރާތެއްކަމުގައި  ހާލެއް މައްސަލަ  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ނުބެލުމަށް ގައި 

   ނަމަވެސް،

ގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ    2019ޑިސެންބަރު    02ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   12.3

ބެލުމުން    1އެއްބަސްވުމުގެ   މާއްދާއަށް  އެއްބަސްވުމަކި  ވަނަ  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި    24ދެފަރާތުގެ 

ނުވަތަ  )ސައު މަސް  އެއްބަ  02ވީސް(  ދުވަހުގެ  އަހަރު  އޮންނަކަމާއި، )ދޭއް(  އެނގެން  ސްވުމެއްކަން 

މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ    އިރު ގައި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ގުނަން ފެށިފައިވާތާރީހުއިސްވެބުނެވުނު  

  ގާނޫނުގޮތަކީ    ވެރިއަދުލު ކަން އެނގެން އޮތަތީ، މި މައްސަލައިގައި އެންމެ    2021ޑިސެންބަރު    01ކީ  ހަތާރީ

ގެ  ާޤނޫނު)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ނަންބަރު   ގެ    29(  )ހ(  މާއްދާގެ  ދަށުން    1ވަނަ  ނަންބަރުގެ  ވަނަ 

އަނބުރާ   އެފަރާތް  ވަޒީފާއަށް  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އެފަރާތް    ،ކުރުމާއެކުރުޖޫއަމައްސަލަ 

ވަކިކުރި   އަނބުރާ  ތާރީހުވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ފެށިގެން  ތާރީރުޖޫއަން  އެފަރާތް   ހާކުރާ  ހަމައަށް 

   ނުވަތަ،ވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް ހައްގުޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ އެފަރާތަށް ވަ

ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާގެ  ތާރީހުމައްސަލަ  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ފެށިގެން  ން 

ހަމަވާ   މުއްދަތު  ހުށަހެޅި    2021ޑިސެންބަރު    01ކަމުގައިވާ  ތާރީހުއެއްބަސްވުމުގެ  މައްސަލަ  ހަމައަށް  އާ 

ކަނޑައަ ނަގައިދިނުމަށް  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެމުންދިޔަ  އެފަރާތަށް  ހުރިއިރު  ވަޒީފާގައި  އި ޅަފަރާތް 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރުމެވެ.  

ށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުންނާއި، އެކަށީގެންވާ ހެކި ނެތި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ހިލާފަ  ގާނޫނާ 12.4

މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުންނާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ދޮގު  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ލިބުނު ގެއްލުމަށާއި،  ނަފްސާނީ ގޮތުން އެފަރާތަށް  ތުހުމަތުތަކެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުންނާއި،  

އެފަރާތާމެދު   ގެއްލޭގޮތަށް  އަބުރު  ބަދަލުގެ  އަމަލުފަރާތުގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  އެފަރާތަށް  ސަބަބުން  ކުރުމުގެ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  )ފަންސަވީސް ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ނަގައިދިނުމަށް  USD25,000ގޮތުގައި  



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 
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އަބުރަށް ،  އެދިފައިވީނަމަވެސް އެފަރާތުގެ  ގެއްލުމާއި،  ލިބުނު  ނަފްސާނީގޮތުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި،  ގެއްލުން  ލިބުނު  ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން  ގެއްލުމާއި  ލިބުނު 

އެފަރާތުގެ   ނުވަތަރާ ދުވަހާ ހަމައަށް  ކު ރުޖޫއަން ފެށިގެން އެފަރާތް އަނބުރާ  ތާރީހުފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  

މުސާރައާއި   ލިބެމުންދިޔަ  ހުރިއިރު  ވަޒީފާގައި  އެފަރާތް  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ހަމަވާ  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ 

ގޮތުގައި   ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަގައިދެވޭތީ،  އިނާޔަތްތައް 

USD25,000  ަނަގައިދޭން)ފަންސ ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ހާސް  މައްޗަށް  ވީސް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ   

 އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ. 

)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް    03ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ހަމަ އެފަދައިން   12.5

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް)ތިނެއް(    03ދިނުމަށް ނުވަތަ  

ން  ތާރީހު ފަރާތުން އެދިފައިވާއިރު، އިސްވެދެންނެވުނު ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  

އަނބުރާ   އެފަރާތް  ހަމައަށް  ރުޖޫއަފެށިގެން  ދުވަހާ  އެއްބަ  ނުވަތަކުރާ  ހަމަވާ  އެފަރާތުގެ  މުއްދަތު  ސްވުމުގެ 

އިނާޔަތްތައް ނަގައިދެވޭތީ، މައްސަލަ   ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި  ވަޒީފާގައި ހުރިއިރު  ހަމައަށް އެފަރާތް  ދުވަހާ 

ނަގައިދި  ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ  ނޯޓިސްގެ  ފަރާތަށް  މައްޗަށް  ނުމަށް  ހުށަހެޅި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 މަށް ނުފެނެއެވެ.  އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް އޮތްކަ

އެފަރާތަށް އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކުރުމާހަމައަށް،    2020މާރިޗު    16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   12.6

ނަގައިދިނުމަށް  ނުދީވާ ފައިސާ  ގަޑީ  އިތުރު  ފަރާތާއި  މުސާރައާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވީނަމަވެސް،   

ވަނަ   5ގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    2019ޑިސެންބަރު    02މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު  

 ؛ގައި (a)މާއްދާގެ 

“Overtime will only be paid if he or she is assigned work that cannot be completed 

within the duration of the normal working hours;” 



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 

                                             

 

27 ގެ  25 ޞަފްޙާ      
 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

ވަކި   ފައިސާއަކީ  ގަޑީގެ  އިތުރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ    މިންވަރެއްމިފަދައިން  ކަނޑައެޅި 

ރުމާ  ތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރުޖޫއަކުދަދެއްކަމުގައިނުވާއަ

 ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.  ހަމައަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 

                                             

 

27 ގެ  26 ޞަފްޙާ      
 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 ންމުން: ނި 

ބިެލ    ެދނަްފެހ،  ަމްއސަަލ  ިލެޔިކޔްުނަތަކށިާއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

  02ޖެގަނަޔަގަމް    އަޯޝކްކުމާރުަޔްތކްޮށ ބިެލިއުރ،  ާއާށިއ ެހިކްނގެ ެހިކބަަހށް ިރަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ ެދްއިކ ވަާހަކަތަކ

އައިލެން  2015ޑިސެންބަރު   ފެށިގެން  ޕްރައިވެޓް އިން  ސަޕްލައިސް  އެންޑް  ސަރވިސަސް  އިންޖިނިއަރިންގ  ޑް 

ދަނިކޮށް،   އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ސަބަބަކާނުލައި  ލިމިޓެޑްގައި  ވަޒީފާއިން   2020މާރިޗު    16އެކަށީގެންވާ  ގައި 

ހެއްކެއްނެތި   ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ފިޔަވަޅު  ޖެގަނަޔަގަމްއަޯޝކްކުމާރު  ވަކިކޮށްފައިވާތީއާއި،  އާމެދު 

  2020މާރިޗު    16ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަކުރުމަށާއި،  އަދާކުރަމުންދިޔަ    އަޯޝކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމް އަޅާފައިވާތީއާއި، 

ޖެގަނަޔަގަމަ އަޯޝކްކުމާރު  އިއާދަކުރުމާހަމައަށް،  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ގަޑީ  ށް  އިން  އިތުރު  މުސާރައާއި  ނުދީވާ 

ފައިސާ  03ނަގައިދިނުމަށާއި،    ފައިސާ ނޯޓިސް  މަސްދުވަހުގެ  އަޯޝކްކުމާރު    ނަގައިދިނުމަށާއި،  )ތިނެއް( 

ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ނަފްސާނީގޮތުން ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމަށާއި އަބުރު  އާމެދު  ޖެގަނަޔަގަމް

)ފަންސަވީސް    USD25,000ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  އެފަރާތާމެދު އަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން    ގެއްލޭގޮތަށް

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ނަގައިދިނުމަށް އެދި އަޯޝކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމް

ވަނަ ދުވަހުގެ    2020މާރިޗު    12ޖެގަނަޔަގަމް    އަޯޝކްކުމާރުވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ޖެގަނަޔަގަމް    އަޯޝކްކުމާރު

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ކައިރީ އިށީނދެ އިނދެ އެފަރާތުގެ މޯބައިލް ފޯނުން  ހެނދުނު ކުންފުނީގެ އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ  

ފެނި މުވައްޒަފަކަށް  އެހެން  ކުންފުނީގެ  ނަގާތަން  ފޮޓޯތަކެއް  މައުލޫމާތުތަކުގެ  ހުރި  އެ ،  އެ ސިސްޓަމުގައި  ކުންފުނިން 

ރުކޮށް އެފަރާތާ ވަކިން ބައްދަލުކޮށް އެކަން އޮޅުންފިލުވުމަށް  ިޟހާ ޖެގަނަޔަގަމް    އަޯޝކްކުމާރުލަ ބެލި ބެލުމުގައި  މައްސަ 

ސަބަބުން،  ޖެގަނަޔަގަމް    އަޯޝކްކުމާރުމަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް   ނުދިނުމުގެ  ޖެގަނަޔަގަމް    އަޯޝކްކުމާރުއެއްބާރުލުން 

ބެހެއްޓުމަކީ   އިތުރަށް  ކުންފުނިން  ފުންޏަށް  ކުންކުންފުނީގައި  ކަމުގައިވާތީ،  ކުރިމަތިވެދާނެކަމެއް  ގެއްލުމެއް  އިތުރު 

އިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް  އަބުނެ މައްސަލަ ރައްދުވި މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމަށް  ހުގީގުގެހިންގާފައިވާ އިދާރީ ތަ 

 ފައިވާއިރު،ޖަވާބުދާރީވެ ން އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު



 

 
   އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމްއަ  ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/64މައްސަލަ 

                                             

 

27 ގެ  27 ޞަފްޙާ      
 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

ލިމިޓެޑުއަ ޕްރައިވެޓް  ސަޕްލައިސް  އެންޑް  ސަރވިސަސް  އިންޖިނިއަރިންގ  ޖެގަނަޔަގަމް    އަޯޝކްކުމާރުން  އިލެންޑް 

ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައުޫޟގާއިމުވަޒީފާއިން  ވެރިކަން  އަދުލު   އީކުރަންޖެހޭ 

(substantive fairness)    ިވެރިކަން  އަދުލު  އިޖުރާއީއަދ(procedural fairness)  ުކަމަށް  ގާއިމ ކުރުމެއްނެތި 

ވަނަ ނަންބަރުގެ    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29( ގެ  ާޤނޫނު )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ގާ  ،ބުރަވެވޭތީ

މުއްދަތު    ގެޖެގަނަޔަގަމް  އަޯޝކްކުމާރު ދަށުން   އެއްބަސްވުމުގެ  ހަމައަށްވަޒީފާގެ  ތާރީހާ  އަ  ހަމަވާ  ދާކުރަމުން  އެފަރާތް 

ވަޒީފާއަށް   ވަކިކުރި  ޖެގަނަޔަގަމް    އަޯޝކްކުމާރު ކުރުމާއެކު،  ރުޖޫއައަނބުރާ  ދިޔަ  ފެށިގެންތާރީހުވަޒީފާއިން   ން 

ވާ  ހައްގު   އެފަރާތަށްހަމައަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ    ހާކުރާ ތާރީ ރުޖޫއަވަޒީފާއަށް އަނބުރާ  ޖެގަނަޔަގަމް    އަޯޝކްކުމާރު

   ނުވަތަ، މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް 

ން ފެށިގެން ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ތާރީހުވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  ޖެގަނަޔަގަމް    އަޯޝކްކުމާރު

ހަމަވާ   ހަމައަށް    2021ޑިސެންބަރު    01ކަމުގައިވާ  ތާރީހު މުއްދަތު  ހުރިއިރު  އެފަރާތް  އާ   އެފަރާތަށް ވަޒީފާގައި 

 ޅައި، ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަ

)ކަންކަން    ހައިއެންމެ  އިސްވެދެންނެވުނު ބަންދުނޫން  2021  ނޮވެންބަރު  21މިއަދު  ރަސްމީ  ފެށިގެން  އިން   )30  

ތަންފީތިރީސް) ފުރިހަމައަށް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  ބަންދުނޫން  ޒު(  ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  )ތިނެއް(    03ކުރުމަށްފަހު 

ލިޔުމުން   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ރައްދުވި    ،އެންގުމަށްދުވަހުގެ  އިންޖިނިއަރިންގ  އަމައްސަލަ  އިލެންޑް 

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. އަމުރުކޮށް  އިއަންގަަމްއަޗްށ    ގެސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

 1443 ރަބީއުލްއާޚިރު 16

 2021ނޮވެންބަރު  21

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މުޙައްމަދު ފާޠިމަތު މަހީރާ  

 ގެ މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު 


