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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/113 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019މޭ  30 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 އެޕްރީލް 08 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އދ. ހަންޏާމީދޫ / މާޖެހިގެ  ،އަޙްމަދު ނާފިޡު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A281830)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ސެލްމިން އެނިމޭަޝން ސްޓޫޑިއޯ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-413/2004 :ންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު)ކު
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަލައަކީ ަހްނޏާމޫީދ  މި  ނާފިޡު،  ާމޖިެހެގ،  އދ.  ކާޑު  އަޙްމަދު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ނަންބަރު:  )ދިވެހި   

A281830،)  01  ުޕާސަނަލް   ގައިލިމިޓެޑްސެލްމިން އެނިމޭަޝން ސްޓޫޑިއޯ ޕްރައިވެޓް  އިން ފެށިގެން    2018  މާރިޗ  

  ދިނުމެއްނެތި   ނޯޓިހެއް  އެއްވެސް  ހުއްޓާ،  ޗުއްޓީގައި  އަހަރީ  ،ދަނިކޮށް  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ   މަޤާމުގައި  އްގެރޑެބޮޑީގަ

)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ    2ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    ވަޒީފާއިން  ގައި  2019  އެޕްރީލް  16  ބުނެވާކަމަށްއުވާލައި   މަާޤމު  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ރ. )ތިރީސް ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( އާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ނެގިފައިވަނީ  -/34,000މުސާރައާ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާއަށްވާ  

ރ.  -/9,633)ސަތާރަ( ދުވަހަށްވާ    17  ނުނަގާއިން  ރަ( ދުވަސްކަމުން، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީ)ތޭ  13އަހަރީ ޗުއްޓީގެ  

  ސަތޭކަ ތިރީސް   ހާސް ހަ  ތިން  ރ. )ސާޅީސް-/43,633ފިޔާ( އާއެކު މުޅި ޖުމްލަ ކަ ތިރީސްތިނެއް ރު)ނުވަހާސް ހަސަތޭ
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  2019  މޭ  30ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް    ން ސްޓޫޑިއޯ ޕްރައިވެޓްއެނިމޭަޝ  ސެލްމިން  އެދިނަގައިދިނުމަށް  ތިނެއް ރުފިޔާ(  

 .ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ 

 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ގެ ރައުޔު ނިޒާރު   މިފްރާޒް  هللاޢަބްދު 

 އި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: ލައިގަ މައްސަ 

އަޙްމަދު ނާފިޡު )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  އދ. ަހްނާޏމޫީދ، ާމޖިެހެގ،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (  A281830ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަޒަރުކުރުމުންކަ ވަކިކުރެ  ،ންކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ގޮސްފައިވަނީ  މައްސަލަ  އަދާކުރަމުން  ވުނުއިރު 

މައްސަލަ ރައްދުވި    ،ގެ މަާޤމުކަމަށާއިއްރޑެޕާސަނަލް ބޮޑީގަ  އިސެލްމިން އެނިމޭަޝން ސްޓުޑިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގަ

މައްސަލަ ކަމަށާއި،    2018މާރިޗު    01ތް ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ  ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

މަހަކު  ހު ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އިރު  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ށަހެޅި 

ޖުމްލަ  -/16,000 ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  އާއި،  ރުފިޔާ(  )ސޯޅަހާސް  )އެއްހާ-/1,000ރ.  ރުފިޔާ(    ސްރ. 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ގައި    2019އެޕްރީލް    16ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، 

 ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،   ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަހަރީ    ބުނެ،  އުވާލައިފިކަމަށް  މަާޤމު  ންދިޔަމުއަދާކުރަ ފަރާތް  

ޗުއްޓީގައި ހުއްޓާ އެއްވެސް އެންގުމެއް ނުވަތަ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަކާއި ނުލައިކަމުގައި ވާތީއާއި، ނޯޓިސް ދިނުމަކާ  

ދޭންޖެހޭ  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފައިސާ    2  ނުލައި  ޢިނާޔަތުގެ  މުސާރައާ  މަސްދުވަހުގެ  )ދޭއް( 



 

 

 ޓެޑަށްލިމި  ވެޓްޕްރައި  ސްޓޫޑިއޯ ނިމޭޝަން އެ ލްމިންސެ
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)ސަތާރަ( ދުވަހަށްވާ ފައިސާދީފައިނުވާތީ ކަމަށް މައްސަލަ  17 ނުނަގާއިން ދީފައިނުވާތީއާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީ

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މުސާރައާ  2  ބުނެފައިވަނީ،  އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .2 މަސްދުވަހުގެ  ޢިނާޔަތުގެ    އި)ދޭއް( 

( އާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ނެގިފައިވަނީ އަހަރީ  ރުފިޔާހާސް    ރ. )ތިރީސް ހަތަރު-/34,000ފައިސާއަށްވާ  

ރ. -/9,633ށްވާ  )ސަތާރަ( ދުވަހަ   17  ނުނަގާއިން  )ތޭރަ( ދުވަސްކަމުން، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީ  13ޗުއްޓީގެ  

ސަތޭކަ   ހާސް ހަ  ތިން   ރ. )ސާޅީސް-/43,633ތިނެއް ރުފިޔާ( އާއެކު މުޅި ޖުމްލަ    )ނުވަހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް

 އެއްފަހަރާ ނަގައިދިނުމަށެވެ. އެކީތިނެއް ރުފިޔާ(  ރީސްތި

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި    2021ޖަނަވަރީ    21މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    2.1

ބަޔާން'    ހުށަހަޅާފައިވާ ޚުލާާޞ  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  ވަޒީފާގެގައި،  'މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

މުއްދަތު  އްބައެ ހުށަހެޅި    2020މާރިޗު    01ސްވުމުގެ  މައްސަލަ  ވީމާ،  ދެމިގެންދާނެކަމާއި،  ނިޔަލަށް  ގެ 

ދުވަހުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި )އެގާރަ(    11މަހާއި  ރަ(  )އެގާ  11ފަރާތަށް ގެއްލިގެންދިޔަ  

 ނިސްބަތުން  ހާސް ރުފިޔާ( ގެ   ތާރަރ. )ސަ-/17,000  އިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔައަސާސީ މުސާރަށް  ފަރާތަ

އި ހާސް ދު  ރ )އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ތިން-/193,233.33ދުވަހަށްވާ  )އެގާރަ(    11)އެގާރަ( މަހާއި    11

ތިނެ ތިރީސް  ާޤއިމްކޮށްފައިނުވާތީ އް  ސައްތަ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  އާއި  ލާރި(  ތިން  ތިރީސް  ރުފިޔާ 

ރ. -/289,849.83ލާރި( އާއެކު ޖުމްލަ     ރުފިޔާ ފަސް ސޯޅަސަތޭކަ  ހަހާސް ހަ  ރ. )ނުވަދި-/96,616.5

ލާރި( ނަގައިދިނުމަށް އް  ތިނެ  ޑިހަރުފިޔާ އަށްއެއް ނުވަ  ސަތޭކަ ސާޅިސް  ހާސް އަށް  ނުވަ  )ދެލައްކަ އަށްޑިހަ

 އެދިފައިވެއެވެ. 

ގޮތް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭ  2.1އިސްވެ    2.2

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ތީއާއި،  މައްސަލައިގެ ޚުލާާޞ އަޑުއެހުމުގައި ކަމަށްވާ

މައްސަލައިގެ އެއްވެސް ބައެއް އިްޞލާޙުކުރުމަށް  )ށ( އާ އެއްގޮތަށް،  ވަނަ މާއްދާގެ    40ގެ    2015ގަވާއިދު  
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 މައްސަލަ ހުށަހަޅާވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން    40ބަޔާންކުރެވުނު ގަވާއިދުގެ  ވެއިސްއެދިފައި ނުވާތީއާއި،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް އިސްލާޙުކުރުމުގެ ހުއްދަ މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުން ދީފައިނުވާތީ،  

 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2021ޖަނަވަރީ    21ފަރާތުން  

ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި  ބަޔާން'  ނިންމުމުގައި    ޚުލާާޞ  މައްސަލަ  މި  ކަންކަމަށް  އެދިފައިވާ 

 ރިޢާޔަތްކުރެވިފައި ނުވާނެއެވެ. 

ވަޒީފާއާބެހޭ   .3 ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ކުރުމުން،  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރު

ފަރާތަ ހުށަހެޅި  އެއްބަސްމައްސަލަ  ވަޒީފާގެ  މެދުވެރިވެގެން ކީ  ޙާލަތެއް  ވަކިކުރަންޖެހޭފަދަ  އެއްގޮތަށް  ވުމާއި 

މައްސަ  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  ވަރަށް ވަކިކުރެވިފައިވާ  ސިޓީގައި  އެންގި  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ލަ 

ދިފައިވީނަމަވެސް އޮފީހަށް ޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އޮފީހަށް ޙާިޟރުވުމަށް އެސާފުކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އި

އުނަލްއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާތީ  ޙަީޤަޤތް އޮޅޭގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބި  ޙާޟިރުނުވާކަމަށާއި، މި މައްސަލާގެ

 ،މައްސަލައަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިންކާރުކުރާކަމަށާއިމި 

ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތު ދަށަށް ގޮސްގެން ވިޔަފާރި ނެތުމުގެ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހުނީ

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްބަސްވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި،  ސަބަބުންކަމަށް ބުނެފައި އޮންނަ އޮތުމަށް މައް

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމަށާއި އަދި ކުންފުންޏަށް މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުންފުނިން  

ށް ސިޓީގައި ވަކި ދުވަހެއް ވެސް ހުރުމާއެކު އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ދެ ފަރާތުން މަޝަވަރާކުރުމަ  ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފައިވަނިކޮށް 

 ، ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި 13އެއްބަސްވުމުގެ ވަޒީފާގެ 

ފެންވަރު     އެދުމުން،ބެހެއްޓުމަށްގެ ޚަރަދުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުންފުނީދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ލިބެންދެން  

އަމިއްލަ    އެތަނުގައި  ފަވާނެކަމަށާއޮ،ބަހައްޓާމަސްދުވަހު  )ނުވައެއް(    09ރަނގަޅު އޭ.ސީކޮށްފައިވާ ކޮޓަރިއެއްގައި  
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 VTR/2019/113 ނަންބަރު: އްސަލަމަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނާފިޡު  އަޙްމަދު ގޮތަށްދުވާއްރަ

                                             

 

22 ގެ 5 ޞަފްޙާ       
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ނުލައި  ވެސް ދެއްކުމަކާ  ވިޔަފާރިއަށް ވިއްކާ ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކޮށް އެއްވެސް ކަރަންޓު ބިލެއް އަދި ފެންބިލެއް

ފަދަ    ނޯޓިސް ދިނުމުން އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ގޮސްފައިކަމަށާއި، އަދި މިއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ވަޒީފާގެ

މީހަކުކޮށްގެންވާނެ މީހަކު    ޒިންމާދާރު  އެހެން  ޚަރަދެއް  ދިރިއުޅުމުގެ  މީހެއްގެ  އެއްވެސް  ކަމަށާއި،  ކަމެއްނޫން 

މުޖު ތަހުޒީބު  އެއީ  މާލޭގައި  ހިފަންނުޖެހޭނެކަން  ކަމެއްކަމަށާއި،  އޮންނަ  އެނގެން  މީހަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ތަމަޢުގެ 

ރ. )ހަތްހާސް ރުފިޔާ(  -/7,000ކު  ޓަރިއެއްގެ އަގު ފެނާއި ކަރަންޓާއެފެންވަރު ރަނގަޅު އެޕާޓްމަންޓަކުން އޭ.ސީ ކޮ

ކުންފުނީގެ އެކޮމަޑޭަޝން    ވަހުމަސްދުއެއް(  )ނުވަ  09އަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ނުލިބޭނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ރ. -/63,000މަސްދުވަހުގެ ހުރި ހުރުމަށް  )ނުވައެއް(    09އެއްވެސް މުާޤބިލެއްނެތި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ  

ކަމަށާއި، އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީނުވެ ދެވިގެންނުވާނެތީ   ކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ  ތިންހާސް ރުފިޔާ(  )ފަސްދޮޅަސް 

ހު ފަ ށަހެމައްސަލަ  ޙައްލެއް  ޅި  މައްސަލާގައި  ވާހަކަދައްކައިގެން  ކުންފުންޏާއި  ޖެހެނީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ރާތް 

ހޯދުމަށްކަމަށާއި، އެކަން ނުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުރު ފައިސާ ދޭން ނިންމޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމުގައި 

 ؛ަޤބޫލުކުރާކަމަށާއި

އެކަން  އިރު  ކިވާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަ  އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާއިރު 

ނުކޮށް އަދި ކުންފުންޏަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހުރިއިރު އެފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ބަޔާންކުރުމަކާ ނުލައި ހުށަހަޅާފައިވާ  

އޮންނާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ގެން   އެނމި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު ފައިސާ ދޭންޖެހޭނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންކަން

މައްސަލައެއްކަމަށް   ނެތް  އަްޞލެއް  ހުށަހަޅާފައިވަނީ    ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަފަރާތް 

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ސަލައިގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްއޭެދޮގްތަކަމށް ުބނަެފިއަވީނ،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .4

ވަނަ   13ރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތްތައް އެ ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާތީއާއި އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ފުރިހަމަކު

މައްސަލަ   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނުވާކަމަށް  މަސައްކަތްކޮށްފައި  ހޯދުމަށް  ޙައްލު  ޚިލާފަށް  ގޮތާއި  މާއްދާގައިވާ 

ދަދެއްގެ ފައިސާ ހުރުމާއެކު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާ  ށް ދޭންޖެހޭ ގިނަ ޢަރާތްވެސް ކުންފުންޏަހުށަހެޅި ފަ

 ގޮތަށް މައްސަލަ ނިންމާދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. 
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)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު   .5

ގައި  ާޤ ަޝކުވާ ނޫނު(  ޙާލަތުގައި  ނުފެންނަ  ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ސަބަބަކީ  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

ާޤނޫނުގެ   ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ   28އުފުލުމުގެ ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަކި ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސާސަބަބެއް  ޒިންމާއެއްގެ  ކުރިކަން  ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ބިތުކޮށްދިނުމަކީ 

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

މަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނު

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ސެލްމިން އެނިމޭަޝން ސްޓޫޑިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ

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

ުނަވަތ އަެކީށ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއިންނުމަމުކްނޯތ  ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  ެއީއ    ، ގްެނާވ 

 (procedural fairness)އިަދ އުިޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލ

 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ  ިހާރްއިދެވ  ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ޭދ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، ިމޮގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ   ަފާރަތުކްނ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ްއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ އްެނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސ 

ަކށް  ުމަވްއޒަފުަކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމށް ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމ  ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ބުެލުމަގއި   ބުެލނަްތއް  ބަަލްނޖޭެހ  ުފރަިހަމުކުރްނަކްނުފރަިހާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ިއުޖާރައުތަތއް   ، ަމުކަރްނޖޭެހ 

ޯކުޓން ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއ 

 ެވެއެވ. އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއ

ްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ  ަމ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ،   ަފިއަސާލައަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ުހށެަހޅަިފިއިމާވ .7

ައދުުލެވިރަކ ަމުއޟީޫޢ  ޢަދުުލެވިރަކން   އިަދ  (substantive fairness)ްނ  ަވިކުކުރުމަގިއ        ިއުޖާރީއ 
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(procedural fairness)  އެދަިފިއވާފަަދ  ޭވޯތާޤިއުމުކެރވަިފިއ ަފރުާތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ބަދެަލްއ  ާއިއ، 

ަފިއާސ ުދަވްސަތަކްށާވ  ުހިރ  ުނަނާގބީަކ  ުޗްއީޓ  އަަހީރ  ފަަދިއްނ  އެދަިފިއާވ  ަފާރތްުނ  ެއ    ަނަގއެިދވާިދެނޯތާއިއ، 

ްނާނއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެއޮގުތްނ، ިމ ަމްއސަަލާއ ގިުޅެގން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތ  ަނަގއެިދވާިދެނޯތ

ނަްތކާަށިއ، ަމްއސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ ެދްއިކ ވަާހަކަތަކާށއި، ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ  ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ ިލެޔިކުޔ

 ައްނނިަނިވ ަކނަްކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ަމްއސަަލިއަގިއ ަކނިްހނގަާފިއާވ ޮގަތށް ބާަލިއުރ  

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ލިޔެކިޔުންތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  މި  .  7.1

މައްސަލަ  ގެ މަޤާމުކަމަށާއި،    ރޑް'ސެލްމިން އެނިމޭަޝން ސްޓޫޑިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 'ޕަރސަނަލް ބޮޑީގަ

ފަރާހު ގޮތުގައިށަހެޅި  މުސާރައިގެ  މުއްދަތުގައި    ތަށް  ފެށިގެން    2018މާރިޗު    02ޕްރޮބޭަޝން  އިން 

 ރ.-/1000އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި    ފޯނު އެލަވަންސް އަދި ޕެޓްރޯލް  ،ހާސް ރުފިޔާ(  ރ. )ސާދަ -/14,000

 ރައްދުވި  ފަރާތާއި މައްސަލައްސަލަ ހުށަހެޅި  މަ  ،މުންދިޔަކަން އެނގެންއޮންނަކަމާއިލިބެ  ރުފިޔާ(  ހާސް  އެއް)

ސެލްމިން އެނިމޭަޝން ސްޓޫޑިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ    ގައި ވެފައިވާ  2018މާރިޗު    01ފަރާތާ ދެމެދު  

ގައި މައްސަލަ  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމު   ’CAS/HR/2018/1026 ‘Employment Contractނަންބަރު  

)ތިނެއް( މަސްދުވަސްކަމާއި   3ށިގެން  އިން ފެ  2018މާރިޗު    02ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތަކީ    ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ

ނިމުމަށްފަހު   ވާނެކަމަށް   2018ޖޫން    1ޕްރޮބޭަޝން  ދާއިމީ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    ގައި 

ޖޫން    01ދާއިމީ ވުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  މާއި ވަޒީފާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ރުފިޔާ(  ސޯޅަހާސް)  ރ.-/16,000ން  އިން ފެށިގެ  2018

ރައްދުވި .7.2 މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ބަލާއިރު،    މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން 

ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ބޮޑީގަރޑް   މައްސަލަ  ޕަރސަނަލް  ގޮތުގައި   ފަރާތުގެ  އެއްގެ 

 ހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީން )ފަނަރަ( ދުވަ  15އިން ފެށިގެން    2019އެޕްރީލް    04  ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް

ހަ ޗުއްޓީ  ރައްދުވި  3މަވާން  ހުއްޓައި،  މައްސަލަ  ވަނިކޮށް  ވެފައި  ދުވަހަށް  ފަރާތް ސެލްމިން    )ތިނެއް( 
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ރމަން ޔާމިން ރަޝީދުއަށް މެސެޖަކުން ޗުއްޓީ އިތުރު އެނިމޭަޝން ސްޓޫޑިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެއަ

އެ ޗުއްޓީކޮށްދިނުމަށް  އެން  ދުމުން  ނުކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ނެތްކަމަށާއި  މައްސަލަ  އިތުރުކޮށްދެވެން  ގުމުން 

ދަނިކޮށް  ހުށަ ތައްޔާރުވަމުން  ނުކުތުމަށް  އަށް  ވަޒީފާ  ފަރާތް  މައްސަލަ    2019އެޕްރީލް    16ހެޅި  ގައި 

 މެސެޖަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން އަންގާފައިވާކަމާއި،  ތުންފަރާ  ރައްދުވި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ދިނުމަށް  

ވަ  2019މާރިޗު    18އެންގުމުން،   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުން  ރިކަ ވަކިކު   އިންޒީފާގައި  މުގެ 

ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި އެ ސިޓީގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައިގެ ތެރެއިން ނުދީވާ  

ޕޭ  ޓަރމިނޭަޝން  ދޭންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުން  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިސް  މުސާރައާއި  މަސްތަކުގެ 

މަ ނަމަވެސް  އެންގި  އިތުރަށް ލަ  އްސަ ދޭނެކަމަށް  މުސާރައިގެ  މަހުގެ  މަސައްކަތްކުރި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

 އެއްވެސް ރުފިޔާއެއް ދީފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ރައްދުވި   .7.3 ނަންބަރު  މައްސަލަ  ކުންފުންޏަށް ސިޓީގައި،    CAS/ADMIN/HR/2019/1030ފަރާތުގެ 

މައްސަލަ     އި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން،ޓަކަމަށްދިމާވެފައިވާ އިްޤތިާޞދީ ދަތި ހަލަތުން އަރައގަތު

ގައި    2019އެޕްރީލް    16ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުން ގެންދާ މަާޤމު އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމާއި،  

ރ. )ސަތާރަ ހަސް ރުފިޔާ(  -/17,000އެޕްރީލް މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  މާއި،  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަ

ރ. )ދެހާސް ރުފިޔާ( ލިބެދެވޭނެކަމާއި، -/2,000ގައި ނުދެވިވާ  ކަމާއި، ކުރީމަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުލިބިދެވޭނެ

ކުންފުނީގެ    ގައި ދެވޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.   2019މޭ    05ޓަރމިނޭަޝން ޕޭ އަދި ފައިނަލް ޕޭޗެކް  

މަ ބަޔާންކޮށްދިނުމަށާއި،  ހުށަހާލަތު  ހޯއްސަލަ  ޚިޔާލު  ފަރާތުގެ          ގައި   2019  1އެޕްރީލ  29ދުމަށް  ހެޅި 

'Exit Interview'  ްހަމަޖެހިފައިވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފަހަގަކުރެވެއެވެ.އެއް ބޭއްވުމަށ 

  ން ވަޒީފާއި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ފައިވާޅާހުށަހަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .7.4

 މައްސަލަ  ފަރާތުންމައްސަލަ ރައްދުވި    ކަމަށާއި  ދަށަށްގޮސްގެން  ޙާލަތު  މާލީ  ނީގެފުކުން   ،ވަކިކޮށްފައިވަނީ
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  ކުންފުންޏަށް   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިނުމަށާއި  ފުރިހަމައަށް  ފައިސާ  ދޭންޖެހޭ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި

  ފަރާތުން   ރައްދުވި  އްސަލަމަ  ވާހަކަދެއްކުމަށާއި  ގުޅިގެން  އެކަންކަމާއި  އެކުހުރުމާ  ވެސް  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ

  ސިޓީގައި   އެންގި   ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  ދީފައިވާ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި  2019  އެޕްރިލް   16

 ހާޟިރުވުމަށް  އޮފީހަށް  ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ  އިޖުރާޢަތްތައް   ވަކިކުރުމުގެ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ

  ފަރާތާއި   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮޅޭގޮތަށް  ހަީޤަޤތް  ނުވާކަމަށާއި  ހާޟިރުވެފައި  އޮފީހަށް  އެދިފައިވީނަމަވެސް

  ވަޒީފާއާބެހޭ   ޚިލާފަށް  މާއްދާއާ  ވަނަ  13  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ފަރާތާއިމައްސަލަ ރައްދުވި  

ރައްދުވި  މައްސަލައަށް  މި  ހުށަހަޅާފައިވާތީ  މައްސަލަ   ޓްރައިބިއުނަލްއަށް   ފަރާތުން   މައްސަލަ 

  ލިބެންދެން ތަނެއް  ރަދުގައިޙަ  ކުންފުނީގެ  ފަރާތްވަނީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މީގެއިތުރުން  އިންކާރުކުރާކަމަށާއި

  ވަންދެން   މަސްދުވަސް(  ނުވެއް)  9  ގައިކޮޓަރިއެއް  ކޮށްފައިވާ  ސީ.އޭ  ރަގަޅު  ފެންވަރު  އެދުމުން،  ބެހެއްޓުމަށް

އެތަނުގައި    ކުރެހުންތައް   ވިއްކާ  ވިޔަފާރިއަށް  އަމިއްލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަހައްޓާފައިކަމަށާއި، 

 ނޯޓިސް  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ނުލައި  ދެއްކުމަކާ  ފެންބިލެއް  އަދި  ބިލެއް  ކަރަންޓް  އެއްވެސް  ފައިވާކަމަށާއި،ހަދާ

 . ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ފަރާތުންމައްސަލަ ރައްދުވި  ކަމަށްއިވާގޮސްފައެތަނުން  ދިނުމުން

ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުންފުނީގެ އެކޮމޮޑޭަޝންގައި ހުރިކަމާއި ކުންފުނީގެ އެކޮމޮޑޭަޝން ބޭނުން ކުރަމުން    ސަލަމައް .7.5

ތުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ހިންގަމުން ދިޔަކަމާއި އަދި ކުންފުނީގެ  ޅި ފަރާދިޔައިރު އެތަނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެ

ހާިޟރު ކުންފުންޏަށް  ނިންމުމަށް  ކަންކަން  ހުރި  ފަރާތުން ނިންމަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެންގުމުން  ވާން 

ޅި ފަރާތް އްސަލަ ހުށަހެހާިޟރުނުވާކަން ސާބިތުކުރުމަށް ހެކިން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ހެކިންގެ ހެކިބަހުން މަ

ރައްދުވި   ކުއްޔަށް މައްސަލަ  އެޕަރޓްމަންޓްގައި  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ސްޓޫޑިއޯ  އެނިމޭަޝން  ސެލްމިން 

ރ. )ހަތްހާސް  -/7,000ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެޕަރޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ދީފައި ހުންނަނީ  ހުރިކަމާއި މައް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުލި ދައްކާފައެއް ނުވާކަމާއި އެ އެޕަރޓްމަންޓް އަކީ އެއަރ  ރުފިޔާ( ކަމާއި،  

ން  އީ ކުންފުނީގެ ފަރާތުކޮންޑިަޝންޑް ތަނެއްކަމާއި، އަދި ތަނުގެ ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލް ދައްކަމުން ދިޔަ



 

 

 ޓެޑަށްލިމި  ވެޓްޕްރައި  ސްޓޫޑިއޯ ނިމޭޝަން އެ ލްމިންސެ
 VTR/2019/113 ނަންބަރު: އްސަލަމަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނާފިޡު  އަޙްމަދު ގޮތަށްދުވާއްރަ

                                             

 

22 ގެ  10 ޞަފްޙާ      
 

 ރާއްޖެބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހި ހި |. ފަތުރުވެ| ގ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެ ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

ކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ އެޕަރޓްމަންޓްގައި ދިރިއުޅުނު މުއްދަތުގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް  

 އެވެ. ފާހަގަކުރެވެ ންހުން އެނގެން އޮތްކަ ހެކިންގެ ހެކިބަންކުރަމުން ގެންދިޔަކަ

 ނަންބަރު  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  އެ  ގޮތުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .8

CAS/ADMIN/HR/2019/1030  (16    ް2019އެޕްރީލ  )‘Notice for Layoff/Termination’    ،ްއިނ

ފަރާތް ހުށަހެޅި  ކުންފުނީގެ    މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ސަބަބުން ހާލަތު    މާލީވަޒީފާއިން  ވުމުގެ  ދަށްވެފައި 

ށް ކުންފުނީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް   ރީއޯގަނައިޒް ކޮކުންފުނިކުންފުނީގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވިޔަ ނުދިނުމަށް  

 ަޤިޟއްޔާގައި،  HC-A/280/2012ންބަރު ނިންމާފައިވާތީކަން އެންގެންއޮތްއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަ

ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  "ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ފޮުނިވ ސިޓީަގއި އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބު  

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

ަވކިކުރުމަށް ފޮނުިވ އެހެން ސަބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަން މެރިން ޕްރައިެވޓް  ލިއުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސަބަބު ފިޔަަވއި   ަވޒީފާއިން 

މު  ލިމިޓެޑްެގ ރިޢާޔަތްނުކުރެޭވނެކަމާއި،  އެސަބަބުތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިީވަނމަެވސް  ަވކިކުރިފަރާތުން  ަވޒީފާއިން  ސަބަބުކަމަށް   ވައްޒަފު 

އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެުވމަކީ  ކެއް ހުށަހަޅައި،ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ލިއުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަ

 މުަވއްޒަފުްނެގ ޙައްޤުތައް ގެއްލިެގން ހިނަގއިދާނެކަމެއްކަމާއި، 

ަވކިކުރުމަށް ފޮނުިވ ސިޓީގައި އޭނާ ަވޒީފާއިްނ   ހޭނީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިންލާަގއިެވސް ބަލަން ޖެއެހެންކަމުން، މިމައްސަ

އެސަބަބު އޮތް ތޯއާއި، އަދި އޮތްަނމަ އެއީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް އެކަށީެގްނާވ   ޔާންކޮށްފައިާވއިރު، ޙަޤީޤަތުަގއިެވސްަވކިކުރި ސަބަބު ބަ

 " …ސަބަބެއްތޯކަމާއި، 

މައްސަލައިގައި ވެސް ބަލަންވާނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    ،މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ

ފަރާތަށް  ،ވިފައިވަނީވަކިކުރެ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދީފައިވާ    އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

‘Notice for Layoff / Termination’ (16   ް2019އެޕްރީލ) ެލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުގެ   ގ

މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ އެ ސަބަބުގެ މައްޗަށް    ،މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަމާއި

 ބިނާކޮށްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 



 

 

 ޓެޑަށްލިމި  ވެޓްޕްރައި  ސްޓޫޑިއޯ ނިމޭޝަން އެ ލްމިންސެ
 VTR/2019/113 ނަންބަރު: އްސަލަމަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނާފިޡު  އަޙްމަދު ގޮތަށްދުވާއްރަ

                                             

 

22 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
 

 ރާއްޖެބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހި ހި |. ފަތުރުވެ| ގ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެ ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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ުމވަެފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ ައްނަނިނވި  ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ .9

 ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  'ަޕރަސންަލ ޮބީޑާގރްޑ' ގެ    ސެލިްމްނ ެއިނޭމަޝްނ ްސޫޓިޑޯއ ްޕރިައެވްޓ ިލިމެޓްޑަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ،   .9.1

  ްޕަރިއވްެޓ ިލިމެޓްޑެގ ިޑއޯ  ސްެލިމްނ ެއިނޭމަޝްނ ްސޫޓގިައ ަވިކުކެރވަިފިއާވަކްނ    2019ެއްޕރްީލ    16ަމާޤުމްނ  

ިއްނ ެއނެގްނ އެޮވެއެވ. ިމ    ‘  ( 2019ެއްޕރިލް    16)   CAS/ADMIN/HR/2019/1030ަންނަބުރ  

 ިޗުޓަގިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ފާަރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވނު ަސަބުބ ަބާޔނުްކެރވަިފިއަވީނ

“Due to economic and industry forces beyond our control, Cellmin Animation Studio 

Private Limited has been forced to make some difficult decisions. To survive in this market 

Cellmin Animation Studio Private Limited will be undergoing a re-organization and 

streamlining process due to financial situation of the company. 

It is with great regret I must inform you we are eliminating your position and terminating 

your employment at Cellmin Animation Studio Private Limited effective 16th April 2019.” 

 ިމ ިޢާބާރުތްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ގެ ޙާލަތުގައިކަމަށް   (redundancy)މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ރިޑަންޑަންސީ   .9.2

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ ، މައްސަލަ  ކަނޑައެޅުމުގައި  ޙާލަތުގައި  ރިޑަންޑަންސީގެ 

ޢަމަ ފަރާތުން  މުވަރައްދުވާ  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް  ހާލަތެއް ލުކޮށްފައިވަނީ  ކުރަންޖެހޭ  ރިޑަންޑަންޓު  އްޒަފަކު 

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަލާއިރު،  ގޮތަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  މެދުވެރިވެގެންތޯ 

 ގައި، ަޤިޟއްޔާ   SC-A/44/2017ނަންބަރު 

 މަތިން  ގޮތެއްގެ  އިތުރުވާނެ  ނަފާ  ، ހަރުދަނާކޮށް   ކުންފުނިތައް  ހިންގާ  ގޮތުން   ހޯދުމުގެ  ނަފާ  ވިޔަފާރީގެ"

  ރީސްޓްރަކްޗަރ   ކުންފުނި)   ތެރެއިން  ގެނައުމުގެ   ބަދަލެއް  އޮނިގަނޑަށް  އިދާރީ   ކުންފުނީގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި

 ފުނި ކުން  ނުވަތަ  ، މެދުވެރިވެގެން  ކަމެއް  ފަދަ  ދަށްވުން  ޙާލަތު  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ނުވަތަ(  ތެރެއިން  ކުރުމުގެ

 ކުންފުނި   ނުވަތަ  ހާލަތުގައި  މާރޖްވާ  ކުންފުންޏަކާ  އެހެން   ނުވަތަ  ހާލަތުގައި  ވިއްކާލާ  ފަރާތަކަށް  އެހެން



 

 

 ޓެޑަށްލިމި  ވެޓްޕްރައި  ސްޓޫޑިއޯ ނިމޭޝަން އެ ލްމިންސެ
 VTR/2019/113 ނަންބަރު: އްސަލަމަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނާފިޡު  އަޙްމަދު ގޮތަށްދުވާއްރަ
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 މަޤާމުތައް   ކުންފުނީގެ  ހާލަތްތަކުގައި  ހާލަތްފަދަ   އަންނަ  ނިމުމަކަށް  ވިޔަފާރި  ނުވަތަ  ހާލަތުގައި  ޓޭކްއޯވަރކުރާ

 . ވެދާނެއެވެ އޮ އިޙްތިމާލު ދިޔުމުގެ ނެތި  ތަނުވަ  މުގެ އުވާލު

 ހަމަ  ރިޑަންޑަންޓުކުރީ  މުވައްޒަފު  ، ފަދައިން  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ   27  ޤާނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ، އެހެންނަމަވެސް

  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ   ނިޔަތުގައިކަން  ހެޔޮ  ، އޮވެގެން  ހާލަތެއް  ފަދަ  ކުރަންޖެހޭ  ރިޑަންޑަންޓު  ހަޤީޤަތުގައިވެސް

 ހަމަ  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ   އިޙާލަތްތަކުގަ  މިފަދަ .  ޒިންމާއެކެވެ  ފަރާތުގެ  ފާދޭވަޒީ

  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި   މެދުވެރިވެގެންތޯ  ހާލަތެއް  ކުރަންޖެހޭ  ރިޑަންޑަންޓު  މުވައްޒަފަކު  ޙަޤީޤަތުގައިވެސް

 . ކުރަންވާނެއެވެ   ރިޢާޔަތް ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި

  ހުއްޓުނީތޯ   އެއްކޮށް  މަސައްކަތްކުރުން  ވަތުގެބާ  ދިޔަ  ކުރަމުން  މުވައްޒަފު  އިތަނުގަ  ވަޒީފާއަދާކުރާ .1

 މަދުވާނެތޯ ނުވަތަ  ހުއްޓޭނެތޯ މުސްތަޤުބަލުގައި ނުވަތަ ، މަދުކުރީތޯ ނުވަތަ

 އޮވެގެންތޯ  ސަބަބެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ގައި( 1) ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފު .2

 އެއްބަސްވުން ވާވެފައި   ދެމެދު  ދެފަރާތު .3

 މެދުވެރިވެގެން   ޙާލަތެއް  އިޤްތިޞާދީ  ، ގުޅިގެންވިޔަސް  ބަދަލަކާ  އައި  އޮނިގަނޑަށް  ތަނުގެ  ރާކު  ވަޒީފާއަދާ

  އެފަދަ   ، ކޮށްފައިވާނަމަ  ރިޑަންޑަންޓު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ހުރެ  ސަބަބަކާ  އެހެން  މިނޫންވެސް  ނުވަތަ  ވިޔަސް

 ކުރުން   މަސައްކަތް  ބާވަތުގެ  ދިޔަ  ކުރަމުން  ޒަފުމުވައް  ، ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ޙަޤީޤަތުގައިވެސްވޭތޯ  ހަމަ  ޙާލަތެއް

 ނުވަތަ   ހުއްޓޭނެތޯ  މުސްތަޤުބަލުގައި  ނުވަތަ   މަދުކުރީތޯ  ނުވަތަ  ހުއްޓުނީތޯ  އެއްކޮށް  ތަނުގައި  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ

  އެހެން   ގެތަނު   މަސައްކަތް  ގެބާވަތު   ކުރާ  މުވައްޒަފު  ރިޑަންޑަންޓުކުރި  ، އެގޮތުން.  ބަލަންވާނެއެވެ  މަދުވާނެތޯ

 ، ނަމަ  ތިބި  މުވައްޒަފުން  އެހެން  ކުރާ  މަސައްކަތް   އެއްކަހަލަ   މިގޮތަށް  އަދި.  ބަލަންވާނެއެވެ  ކުރޭތޯ   ވައްޒަފުންމު

 އެއްކަހަލަ  ، އެގޮތުން. ކުރަންވާނެއެވެ  ރިޢާޔަތް ގޮތަށް ހޮވުނު  ރިޑަންޑަންސީއަށް މުވައްޒަފު ކުރި  ރިޑަންޑަންޓު

 ތަނުގައި  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  އަދި  ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމާއި  ބަލާއިރު  ޅާއަ  މުވައްޒަފުންނާ  ދެންތިބި  ރާކު  މަސައްކަތެއް

 . ކުރެވިދާނެއެވެ ރިޢާޔަތް  ކަންކަމަށް  ފަދަ މުއްދަތު  ޚިދުމަތްކުރި

  ފަރާތުން   ވަޒީފާދޭ  އޮތްކަން  ގުޅުމެއް  ޙާލަތާއި  ރިޑަންޑަންސީގެ  ވަކިކުރުމާ  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު

  މާއްދާތަކެއް  ގުޅޭ   ކަމާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  އޮތް  ދެމެދު   ދެފަރާތު  ދިއަ .  ޖެހޭނެއެވެ  ސާބިތުކޮށްދޭން

 އެއްބަސްވުމުގައި   އޮތް  ދެމެދު  ދެފަރާތުގެ  ، މިސާލަކަށް.  ކުރަންވާނެއެވެ  ރިޢާޔަތް  އެކަންކަމަށް  ، ހުރިނަމަ



 

 

 ޓެޑަށްލިމި  ވެޓްޕްރައި  ސްޓޫޑިއޯ ނިމޭޝަން އެ ލްމިންސެ
 VTR/2019/113 ނަންބަރު: އްސަލަމަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނާފިޡު  އަޙްމަދު ގޮތަށްދުވާއްރަ
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 ވަޒީފާދޭ   މަޤާމެއް  ން ހެއެ  ފެންވަރެއްގެ  އެއް  މަޤާމާ   އެ  ، ހާލަތުގައި  ކުރެވޭ  ރިޑަންޑަންޓު   މަޤާމު  މުވައްޒަފުގެ 

 މަޤާމެއް  އެފަދަ   ، ހާލަތެއްގައި  ލާޒިމުކުރާ   އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެކަމަށް   ފަރާތުން 

 ، ސަބަބުން  އެއްބަސްވުމުގެ  އޮތް  ދެމެދު   ފަރާތުގެ  ދެ  ، ނިންމައިފިނަމަ  މުވައްޒަފު  ޤަބޫލުނުކުރުމަށް

 . ގޮސްދާނެއެވެ  ނުވެ(  apply)  ތަޠުބީޤު  ކަށްހާލަތަ  އެފަދަ މަފްހޫމް ންސީގެ ރިޑަންޑަ

 ން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިފަދައި

ގެ ޙާލަތުގައިކަމަށް   (redundancy)މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ރިޑަންޑަންސީ   .9.3

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ފަރާތުން  ރައްދުވި  ޙާ،  މައްސަލަ  މުވައްޒަ ރިޑަންޑަންސީގެ  ވަޒީފާއިން    ފުންލަތުގައި 

ވަޒީ ފަރާވަކިކުރާއިރު  ނަންބަރު ފާދޭ  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަލާއިރު،  ގޮތަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ތުން 

2011/HC-A/89 ު؛ވަނަ ނަންނަރުގެ )ނ( ގައި 4ނުކުތާތަކުގެ  ަޤިޟއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނ 

އިތުރުާވނޭ ޮގތެއްެގމަތިްނ ފުނިތައް ހަރުދަނާކޮށް، ނަފާ  ންފުނިތަކުަގއި، އެކުން] ިވޔަފާރީެގ ނަފާ ހޯދުމުެގ ޮގތުން ހިްނާގ ކު

މު ުގމަށްހިން ުނަވތަ  މުަވއްޒަފަކު  ކަމަކަށްޓަކައި  ފަދަ  ކުރުން  ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ  ުނަވތަ  ވައްޒަފުންތަކެއް ޓަކައި 

ަގއި ކަމާއި، އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއްމަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭދޫކޮށްލަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް )ރިޑަންޑަްނސީެގ ޙާލަތު( މެދުވެރިެވދާނެކަ

ދޫކުރެެވން   ިވޔަފާރި މުަވއްޒަފުން  ކުންފުނިތަކުެގ  އެފަދަ  އެކަމަކީ  ކުންފުީނެގ ނެތްނަމަ  މެދުެވރިެވ،  ހުރަސްތަކެއް  އަށް 

 އަދި އެ އާބެހޭ ޤާނޫުނގައި ެވސްފާރިއަށް ހީަނރުކަމެއް އަތުެވދާނެފަދަ ސަބަބެއްކަމުަގއި ޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭކަމާއި، ަވޒީފާ ިވޔަ

ޤާއިމުކޮށްފައި ރިޑަންޑަންސީ" އާއި ުގޅޭޮގތުން އެއްެވސް އުޞޫލެއް  ފައިާވ ަގާވއިދެއްަގއި ެވސް " ޤާނޫުނެގ ދަށުން ހެދި

"ރިޑަްނޑަން އަދި  އެކަށީެގންާވ ސަބަބެއްކަމުަގއި ނުިވަނމަެވސް،  ަވކިކުރަން  ަވޒީފާއިން  މުަވއްޒަފަކު  ޙާލަތަކީ  ެގ  ސީ" 

ޗަރ ކުރުމަށް ނުަވތަ ކުންފުީނެގ ހިްނޭގ ކުންފުނިތައް ރީސްޓްރަކްސް، ިވޔަފާރީެގ ނަފާހޯދުމަށް  ންކޮށްފައި ނެތްަނމަވެ ބަޔާ

ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ޙާލަތުގައި މުަވއްޒަފަކު ުވންފަދަ ކަމެއް މެދުެވރިެވެގން މުަވއްޒަފަކު  މާލީ ޙާލަތު ދަށް 

ަވޒީ މުަވއްޒަފުންތަކެއް  ަވކިނުަވތަ  ަވކިކުރާ  ަވޒީފާފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެކަށީ ކުރުމަކީ،  އޮތް  ަވކިކުރުމަށް  ެގންާވ އިން 

ަވކިކުރާ ކުރުމުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި   ސް މި ސަބަބަށްޓަކައި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިންސަބަބެއްކަމުަގއި ބެލެިވދާނެކަމާއި، ނަމަެވ

އެކަން މެދުެވރިެވފައިޭވތޯއާއި،  ޙާލަތެއް  އެފަދަ  ކުންފުނީ   ެވސް  އަދިކޮށްފައިަވނީ  ހެޔޮނިޔަތުަގއިތޯއާއި،  ަވކި ެގ  މިއީ   

ަވޒީފާއިން ބޭމުަވއްޒަފަކު ނުަވ ަވކިކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިާވ ކަތަ މުަވއްޒަފުންތަކެއް ކަނޑައެޅިެގން  މެއްތޯ އިންސާފުްނ 

ޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ، އެ މުވައްޒަފަކު ަވނުަވތަ ނޫންތޯއާއި، އަދި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާނެ މުަވއްޒަފުން ކަނޑައެޅުނު ޮގތަކާއި 



 

 

 ޓެޑަށްލިމި  ވެޓްޕްރައި  ސްޓޫޑިއޯ ނިމޭޝަން އެ ލްމިންސެ
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 procedural)އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ރިކަމާއި  ނިްނމުމުގައި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެ ނިންމި  

fairness)  ިޭވތޯ ބަލާ އެކަންކަން ކަށަވަރުާވން ޖެހޭެނއެެވ. [ ޤާއިމުކޮށްފއ 

 

އިވާ އުޞޫލަށް  ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފަ  ވެ. އިސްވެ ދެންނެވުނުމި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެ

ގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން  (redundancy)ޑަންޑަންސީ ރިޢާޔަތްކޮށް ރި

 ވަނަ  3ގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  ަޤިޟއްޔާ  HC-A/180/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 ؛ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި

އި ]   ނުވަތަ  ޚާއް...ވިޔަފާރިއަށް  ކުރިމަތިވާ  މުވައްޒަފުން ޤްތިޞާދަށް  ކުންފުނިތަކުން  ޙާލަތްތަކުގައި،  ޞަ 

ރީސްޓްރަކްޗަރ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުންފުނި  އިތުރުވާނެ  ނަފާ  ކުންފުންޏަށް  ކުރާ   މަދުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުވަތަ 

މުވަ ރިޑަންޑަންޓްވާ  ވަޒީފާއިން  ކުރުމުގައި،  މުވައްޒައްޒަފުން  ކުރިން،  ވަކިކުރާ  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަކު 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި ކުރު މައުޟޫޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ނުވަތަ  ޢަދުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި  ން 

(substantive fairness)  ަޢަދުލުވެރިކ މަށްޓަކައި ޤާއިމުކުރު  (procedural fairness)ން  އިޖުރާއީ 

އް ނުވަތަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް، އިނގިރޭސިވިލާތް، އޮސްޓްރޭލިއާ ކެޏަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައެކުންފުން 

ޤާނޫނުތަކުގައާއި،  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މުޖުތަމަޢުތަކުން  ދިމިޤްރާތީ  ހުޅުވިގެންވާ  ފަދަ  ނިއުޒީލަންޑް  އަދި 

އޮގަނައިޒޭޝަން  އި ލޭބަރ  ޓަރންޓަރނޭޝަނަލް  ގެ  އެމްްޕލޯއިމަންޓް )އައި.އެލް.އޯ(  އޮފް    މިނޭޝަން 

 1982( އާއި ޓަރމިނޭޝަން އޮފް އެމްްޕލޮއިމަންޓް ރެކޮމެންޑޭޝަން  158  )ނަންބަރު   1982ކޮންވެންޝަން  

 ންކޮށްފައިވާކަމާއި... [ ( ފަދަ ކަމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔ166ާ)ނަންބަރު  

ގެ ޙާލަތުގައި   (redundancy)ޑަންޑަންސީ  ރި   ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދިރައްވާފައި ން ބަޔާންކުމި ޢިބާރާތު

ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން    މުވައްޒަފުން 

(substantive fairness)  ެދިވެހިރާއްޖޭގ އިސްވެދެންނެވުނު  ގުޅޭގޮތުން  ނަންބަރު އާ  ހައިކޯޓުގެ    

2011/HC-A/180  ަ؛ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި 3ތާތަކުގެ ގަކުރެވުނު ނުކުަޤިޟއްޔާގެ ފާހ 

]... އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާފަދަ ހުޅުވިގެންވާ ދިމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައާއި، 

ހިރާއްޖޭގައި ވާ އުޞޫލުތަކުގެ އަލީގައި، ދިވެޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ކަނކަ



 

 

 ޓެޑަށްލިމި  ވެޓްޕްރައި  ސްޓޫޑިއޯ ނިމޭޝަން އެ ލްމިންސެ
 VTR/2019/113 ނަންބަރު: އްސަލަމަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނާފިޡު  އަޙްމަދު ގޮތަށްދުވާއްރަ

                                             

 

22 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން، ރިޑަންޑަންޓްވެގެން   ރަމުންދާ މިހާރު ޢަމަލުކު 

ވަކިކުރު ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  ޤާއިމުކުރެވިފަމުވައްޒަފަކު  ޢަދުލުރެވިކަން  ބެލެވޭނީ،މުގައި މައުޟޫޢީ   އިވާކަމަށް 

މު ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް  ރިޑަންޑަންޓްކުރުމަކުންފުނި  ނިންވައްޒަފުން  ވެސް ށް  ޙަޤީޤަތުގައި  ނިންމުމަކީ  މި 

އިޤްތިޞާދީ   ކުރިމަތިވެފައިވާ  ހެޔޮނިޔަތު   (economic)ކުންފުންޏަށް  ކުންފުނިން  ގައި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، 

 އި، ... [ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ވާނަމަކަމާ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކުރައްވާފައިވާކަން ން ބަޔާންމި ޢިބާރާތު

މިގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ސެލްމިން އެނިމޭަޝން ސްޓޫޑިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .9.4

ލިޔުމުގައި    ’Notice for Layoff / Termination‘( ގެ  2019އެޕްރީލް    16ފަރާތަށް ދީފައިވާ )

  ކުންފުނި ހިންގުމަށް ކުންފުނި ސަބަބުންދަށްވުމުގެކުންފުނީގެ އިްޤތިާޞދީ ޙާލަތު  ން  ކޮށްފައިވާ ފަދައި ބަޔާން

ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓްކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ޙަީޤަޤތުގައި ވެސް ކުންފުންޏަށް 

ތުގައި ނިންމާފައިވާ ނިޔަ، ކުންފުނިން ހެޔޮސަބަބުތަކަށްޓަކައި   (economic)ކުރިމަތިވެފައިވާ އިްޤތިާޞދީ  

ތީ، އަދި  ލިޔުމެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާސް  އެއްވެދޭފަދަ  ދަލީލުކޮށް  އްކަމަށްނިންމުމެ

ން އެއްވެސް  ފަރާތު  މައްސަލަ ރައްދުވިނުމުގެ ބޭނުމަށް  ސާބިތު ކޮށްދިއެފަދަ ޙާލަތެއް ކުރިމަތި ވެފައިވާކަން  

  ވަކިކުރި   ފަރާތް  ށަހެޅިހު  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އްސަލަ، މައި ނެތަތީ ހުށަހަޅާފައްކެއްހެ

 އެއް ނުވެވެއެވެ. ވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާކަމަށް ބުރަލު ޢަދު މައުޟޫޢީ ގައިކުރުމު

  ޢަދުލުވެރިކަން   އީއިޖުރާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .10

 .ރެވެއެވެ ގަކު ފާހަ ކަންކަން ނިވިނައަން   ބަލާއިރު ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ

ގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން    (redundancy)  ރިޑަންޑަންސީ .10.1

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޢާންމު  ފައިވާކަމުގަާޤއިމުކުރެވި   (procedural fairness)ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  އި 

ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  ތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަކައަންނަނިވި އިޖުރާޢަތުޙާލަތްތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ  



 

 

 ޓެޑަށްލިމި  ވެޓްޕްރައި  ސްޓޫޑިއޯ ނިމޭޝަން އެ ލްމިންސެ
 VTR/2019/113 ނަންބަރު: އްސަލަމަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނާފިޡު  އަޙްމަދު ގޮތަށްދުވާއްރަ
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ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( އިން    3ަޤިޟއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ    HC-A/180/2011ނަންބަރު  

 ރެވެއެވެ. އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކު

 ގައި ތިބި މުވައްޒަފުންތަކެއްން، ކުންފުނީގެ ވަޒީފާންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ އިްޤތިާޞދީ ޙާލަތުގެ ސަބަބުކު .1

ވަޒީފާއިން   ކުރިއާލައި  ވަކިކުރަންޖެހިރިޑަންޑަންޓްކޮށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީގެ  ފައިވާކަން، 

 ؛އަންގާފައިވުން

ތެރެއިން .2 މުވައްޒަފުންގެ  ރިޑަ  ކުންފުނީގެ  ވަޒީ ންޑަންޓްބަޔަކު  ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން  ފާއިން  ވުމުގެ 

ރާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި އުޫޞލުތަކަކީ ކޮބައިކަން އްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުވަކިކުރެވޭ މުވަ

 ؛ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން

ވަކިކުރެވޭ   .3 ސަބަބުން  ވަޒީފާއާވަކިކުރެވޭނީ  މުވައްޒަފުންރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ރިޑަންޑަންސީއަކީ  ބެހޭ  ، 

ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ 

ކުރީން ވަކިކުރުމުގެ  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ،  ބަލައިގެންކަމަށްވުމާއެކު، 

ވަނަ   22ށް، އެ ާޤނޫނުގެ  އްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަވަނަ މާ  21ގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމުގެ    25މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ ާޤނޫނުގެ  

 ؛ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވުން

ތްތަކެއް ދިނުމަށް ކުންފުނިން  އްަޞ ޢިނާޔަރިޑަންޑަންޓްވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާ .4

އިވާނަމަ، އެ ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭނެގޮތާއި މިންގަނޑުތައް ކުރިން ކަނޑައެޅި، ކުންފުނީގެ  ކަނޑައަޅާފަ

 މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިފައިވުން. 



 

 

 ޓެޑަށްލިމި  ވެޓްޕްރައި  ސްޓޫޑިއޯ ނިމޭޝަން އެ ލްމިންސެ
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 ރާއްޖެބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހި ހި |. ފަތުރުވެ| ގ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެ ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

އި .10.2 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުރިން،  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޖުރާއީ  މައްސަލަ 

ވޭތޯ ކަނޑައެޅުމަށްޓައި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އިޖުރާއަތުތަކަށް ލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނުޢަދު

 ;ނަޒަރުކޮށް ބަލާއިރު

ދިމާވެފައިވާ   ކުންފުންޏަށް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ށްދޭ ލިޔުމެއް މައްސަލަ  އަންގާފައިވާނެކަން ދަލީލުކޮ ރިއާލާކު ކަންތުމަށްއިްޤތިާޞދީ ޙާލަތަކުން އަރައިގަ 

އަ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ހުށަހަލާފައިނުވާކަން  ފަރާތުން  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މިފަދަ  ދި 

ހުށާހެޅި މައްސަލަ  އަންގާފައިވަނީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިމާވެފައިވާކަން  ތަށް ފަރާ  ޙާލަތެއް 

( ސިޓީއިން އެކަނިކަން 2019އެޕްރީލް    16)  ’Notice of Layoff / Termination‘  ދީފައިވާ

ރައްދުވި ފަރާތަށް ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތު ކުންފުނީގެ އިތުރު މީގެއިތުރުން، މައްސަލަ  ދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަ

ބިތުކޮށްދެވިފައި  ފަރާތަށް ސާއެ   މުވައްޒަފުންނަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޙިއްާޞކުރެވިފައިވާކަން

ޙާލަތާއިފަރާތު  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ނުވާކަމާއި އިްޤތިާޞދީ  ދިމާވެފައިވާ  ވިޔަފާރިއަށް  ގުޅިގެން،   ގެ 

ފަރާތުގެ    މައްސަލަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ރައްދުވި  ތިބި  ވަޒީފާގައި  އެފަރާތުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް 

ވަކިކުރަންޖެ  ވަޒީފާއިން  މަހިފަ ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  އެފަރާތުގެ އިވާކަން  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި    އްސަލަ 

ރާނެ އްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުމުވަން އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިޔާލައި އަންގާފައިވާކަ

ކުންފުނީގެ ކޮބައިކަން  އުޞޫލުތަކަކީ  އަންގާފައިވާކަން  އިޖުރާއަތުތަކާއި  އެނގެން    މުވައްޒަފުންނަށް 

ވަޒީފާއާބެހޭ  އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން     ވެ.ހަގަކުރެވެއެނެތްކަން ފާ

ވަނަ މާއްދާގެ    22ށް، އެ ާޤނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަ  21ގެ  ާޤނޫނު

ލުގައި ދިނުމުގެ ބަދަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް    25ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ ާޤނޫނުގެ  

ދީފައި ފާފައިސާ  ވެސް  އިޖުރާޢަތު    ހެންކަމުންއެ   ހަގަކުރެވެއެވެ.ނުވާކަން  އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވެވެން ނެތްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގައި ބުރަ



 

 

 ޓެޑަށްލިމި  ވެޓްޕްރައި  ސްޓޫޑިއޯ ނިމޭޝަން އެ ލްމިންސެ
 VTR/2019/113 ނަންބަރު: އްސަލަމަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނާފިޡު  އަޙްމަދު ގޮތަށްދުވާއްރަ

                                             

 

22 ގެ  18 ޞަފްޙާ      
 

 ރާއްޖެބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހި ހި |. ފަތުރުވެ| ގ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެ ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

ހުރިޢާޔަތްކުރާއިރު  ނުކުތާތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު .11 މައްސަލަ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ށަހެޅި 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  މުވައްޒަފަ ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   (substantive fairness)ކު 

ލަ ހުށަހެޅި  ރަވެވޭތީ، މައްސަ ޤާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައި ބު  (procedural fairness)  އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  

                  ވަކިކުރި ކުރުމަކީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  

(unfair dismissal)  ެގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  އެއްގ 

ތައްވާ  )ދެއެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަ  2މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ   .12

  ޅިހުށަހެ  މައްސަލަ  ދަށުން   ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނުވާއިރު،  ނުމަށްކަމަށްފައިސާ ނަގައިދި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް ނަގައިދެވޭ ބަދަލުގެ މިންވަރު   ،ރުކުރާއިރުޡަނަ ބަދަލުނަގައިދިނުމަށް ފަރާތަށް

ޓްރައިބިއުނަލު ވަޒީފާއާބެހޭ  ނަންބަރު ކަނޑައެޅުމުގައި  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަންކަން  ބަލަންޖެހޭ      ން 

2013/HC-A/132   ް؛އެއީ  ،ވާފައިވާކަމާއިަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއ 

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އުމުރު .1

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

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާ .3

 އަދި  ؛ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ މުއްދަތު  މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައިވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު .4

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާާޤބެހޭ ރެކޯޑު .5

ާޤއިމުކޮށްފައިވާ   .6 ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން 

 ؛މިންވަރު



 

 

 ޓެޑަށްލިމި  ވެޓްޕްރައި  ސްޓޫޑިއޯ ނިމޭޝަން އެ ލްމިންސެ
 VTR/2019/113 ނަންބަރު: އްސަލަމަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނާފިޡު  އަޙްމަދު ގޮތަށްދުވާއްރަ

                                             

 

22 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

 ރާއްޖެބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހި ހި |. ފަތުރުވެ| ގ ހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެ ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

 ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒިފާއިން  ފަރާތް  ހެޅިށަހު  މައްސަލަ  ،ންނަކަމާއިއޮ   އެނގެން  ކަންތައްތައްކަން  މި

  މައްސަލަ   ،ނެތަތީއާއި  ބުރަވެވެން  ކަމަށް  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާ   ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ

  އެނގެން   ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާކަން  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  އަހަރު)އެކެއް(    01  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި

 ނަންބަރާއި ވަނަ 3 ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 29 ގެ ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ާޤނޫނު ،އޮންނާތީ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ގޮތުގައި   ބަދަލެއްގެ  ޢަދުލުވެރި  ގެންވާ އެކަށީ  ދަށުން،  ގެ(  ރ)  މާއްދާގެ   ވަނަ  29  ާޤނޫނުގެ  އެ

މުސާރައިގެ    ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު އެފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ފަދައިން ން އެ ދިފައިވާ  ތުފަރާ

ލިބެމުންދިޔަ    ގޮތުގައި އާއި  -/16,000ގޮތުގައި  ރުފިޔާ(  ހާސް  )ސޯޅަ  ގޮތުގައިރ.  ލިބެމުންދިޔަ    ޢިނާޔަތުގެ 

1,000/-( ގެ  ހާސް  އެއްރ.  ރ. -/34,000  މުސާރައަށްވާ  މަސްދުވަހުގެ(  ދެއެއް)  02  ނިްޞބަތުން  ރުފިޔާ( 

 ދެކެމެވެ.  ދޭންޖެހޭކަމަށް ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ރުފިޔާ(  ތިރީސް ހަތަރުހާސް)

  އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ނުނަގާ ބަކީ ހުރި ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާ  ކުރެވުނު އިރުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒިފާއިން ވަކި .13

ފާއިން ވަކިކުރެވުނު އެ ފަރާތަށް ހައްުޤވާ އަހަރީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީ ނުމަށް އެދިފައިވާއިރު،  ނަގައިދި

ދުވަސްތަކުން  ޗުއްޓީ ދުވަސް    17ގެ  މަ)ސަތާރަ(  ނުވާކަމަށް  ފަރާތުން ބޭނުންކޮށްފައި  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ފަރާވާއިރު،  ބަޔާންކޮށްފައި ހުށަހެޅި  ވަކިކުރެވުނުމައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ޗުތް  އަހަރީ  އިރު  ދުވަސް    17ޓީގެ  އް  

ށްފައި   ކޮބޭނުންނުކޮށް އިންކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނި ބުނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިންކާރު

ފެށިގެން    2019ޕްރީލް  އެ  04  ނުވާތީއާއި، ހުއިން  ޗުއްށަމައްސަލަ  ހުރީ  ފަރާތް  މައްސަލަ    އި،ކަމާގައިޓީހެޅި 

 ކަމަށްގައި ހުއްޓާޓީ ޗުއްގައި އެ ފަރާތް އަހަރީ  2019އެޕްރީލް    16ކިކޮށްފައިވަނީ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށް  ށްއަށް ހަމައަ  2016އެޕްރީލް    15އިން    2019ޕްރީލް  އެ  04  ،އިރުބަޔާންކޮށްފައި

ން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ށަހެޅި ފަރާތު ސަލަ ހުށް ވުރެ މަދުކަމަށް ވުމާއެކު، މައް( ދުވަހަތޭރަ)  13އި ހުރި މުއްދަތު  ޗުއްޓީގަ

 17ކުގެ ތެރެއިން  ތަޗުއްޓީގެ ދުވަސް އްުޤވާ އަހަރީ  ޙައެ ފަރާތަށް  ފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު  ޒީދައިން އެ ފަރާތް ވަފަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި، 41ނުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫކަމާއި، ވެބަކީ ހުރިކަމަށް ބުރަނަގާ )ސަތާރަ( ދުވަސް ނު
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ނުކޮށް އޮތުމުން އެ ޗުއްޓީއަށް  އްޒަފަކު، ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރާަނމަ، އެމުަވއްޒަފަކަށް ލިބިދޭ އަހަރީ ޗުއްޓީއެއްެގ ބޭނުންވަ މު"

 އޮތްކަމަށްާވނަމަ، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާއިރު، އެ ފައިސާ އެމުވައްޒަފަކަށް  ލިބެންާވ ފައިސާ، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ނުދީ

 ".ދޭންާވނެއެެވ ރާތުންަވޒީފާދޭ ފަ

ރާތަށް ހައްުޤވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ނު އިރު އެފަވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުހުށަހެޅި ފަރާތް  ލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަ

  ތޭކަ ވާ ހާސް ހަ ސަ)ނު  ރ.9,633/33  ދުވަހަށްވާ  ( ސަތާރަ)  17 އޮތް  ން ބޭނުންކޮށް ބާކީދުވަސްތަކުގެ ތެރެއި

 ޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. ްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތށް ަނަގއޭިދްނަމ  ިރ(  ތިނެއް ލާސްރުފިޔާ ތިރީ ތިނެއް ތިރީސް

ހުށަމައްސަ  .14 ފަރާތްލަ  ދިހެޅި  ގެންގޮސްފަރިއު  ފޯރުކޮށްދިޅެމުން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފައިވާ  އިވަނީ 

ދުވި ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައް  އެތަނުގެ ކުލި ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް  ތުންށަހެޅި ފަރާހު   ށާއި، މައްސަލައްގައިކަމަތަނެ

ރުމާއެކު  ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ދޭން ހު   ރާތުން ގިނަލަ ރައްދުވި ފަ މައްސަ  ފަރާތުން  ، މައްސަލަ ހުށަހެޅިކޮށްބަޔާން

ހުށަހެޅި ނިންމަތުން  ފަރާ  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ދޭއެދިފައިވާފަދައިން  ސަބަބެއި  ތްކަމުގައި  އްނެންޖެހޭ 

ފަރާތުންރަމައްސަލަ    އިދިނުމަށްނޑައަޅަކަ ފަރާއިރު،  އެދިފައިވާ  އްދުވި  ރައްދުވި  ން  ތުމައްސަލަ 

ށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފޯރުކޮށްފީފައިވާ ތަނެއްގައި ކުއްޔަޅި ފަރާތް  ލަ ހުށަހެމައްސަ ދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަ 

ބެރިއުދި ފަރާ  ވީނަމަވެސް،ލިކަމުގައިޅުނުކަމުގައި  ހުށަހެޅި  ދިމައްސަލަ  ދީފައި ތަނެޅުމަށް  އުރި ތް  ކުއްޔަށް  ނީ ވައް 

ށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ މައްސަލަ ފަރާތަނުވަތަ އެ    ށްކަންގެ މުސާރައިން އުނިވާގޮތަރާތުހުށަހެޅި ފައްސަލަ  މަ

މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  ން  ގެ ތެރެއިންކަވާ ވަޒީފާގެ ގުޅުމުދު މެދުވި ފަރާތާ ދެ ލަ ރައްމައްސަ  ށަހެޅި ފަރާތާއިހު

ނުވާ  ފައިއްކާލިދަޅުނުތަނުގެ ކުއްޔަށް ދިއުކު ފަރާތް  ޅި މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެ،  ތީނެތައެނގެން

 ވެ. ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެކަނޑެނެޅޭނެކަމަށް މައްސަލައަށް ގޮތެއް 

 

 



 

 

 ޓެޑަށްލިމި  ވެޓްޕްރައި  ސްޓޫޑިއޯ ނިމޭޝަން އެ ލްމިންސެ
 VTR/2019/113 ނަންބަރު: އްސަލަމަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ނާފިޡު  އަޙްމަދު ގޮތަށްދުވާއްރަ

                                             

 

22 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
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 ލައިގެ ނިންމުން: އްސަ މަ 

  ަމޖިލުީހަގއި   ަމްއސަަލބިެލ  ާށިއެޔިކުޔނަްތަކ ިލ  ެހިޅހަުށ  ަފރުާތްނ  ުދިވަރްއ  ަމްއސަަލ  ަފރުާތްނާނިއ  ެހިޅުހަށ  ަމްއސަަލ  ، ނަްފެހެދ 

  01  ފިޡުނާއަޙްމަދު    ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ، ބިެލިއުރ  ރިޢަާޔްތކްޮށ  ްއޗްަށަމ  ެގެހިކްނެގ ެހިކބުަހ  ިއ ކާަށވަާހަކަތ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ

  ާޤމުގައި މަ  ޑީގާރޑްގެބޮ  ލްޕާސަނަ  ގައިލިމިޓެޑް  އެނިމޭަޝން ސްޓޫޑިއޯ ޕްރައިވެޓް  ސެލްމިންން  އިން ފެށިގެ  2018މާރިޗު  

  ާޤމު މަ   އަދާކުރަމުންދިޔަ  މެއްނެތިދިނު   ނޯޓިހެއް  އެއްވެސް  ،ހުއްޓާ  ޗުއްޓީގައި  ރީއަހަ  ދަނިކޮށް،   ދާކުރަމުންއަ   ވަޒީފާ

އާ ޢިނާޔަތުގެ )ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ  2ތީ،  ކިކޮށްފައިވާވަ  ވަޒީފާއިން   ގައި  2019  ލްޕްރީ އެ  16  ބުނެއުވާލައިފިކަމަށް

  އިވަނީ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ފަވަކިކުރިއިރު ނެގިން  ސް ރުފިޔާ( އާއި، ވަޒީފާއި. )ތިރީސް ހަތަރުހާރ-/34,000ވާ  ސާއަށްފައި

އަ   13 ދުވަސްކަމުން،  ނު)ތޭރަ(  ބާކީ  ޗުއްޓީގެ  ދުވަހަށްވާ  )ސަ  17ނަގާއިން  ހަރީ  )ނުަަވަހާސް    ރ.-/9,633ތާރަ( 

ތިރީސްތިނެއް ރުފިޔާ( ތިންހާސް ހަސަތޭކަ  ރ. )ސާޅީސް-/43,633އާއެކު މުޅި ޖުމްލަ  ހަސަތޭކަ ތިރީސްތިނެަެއް ރުފިޔާ(  

  ބެހޭ ފާއާވަޒީގައި    2019  މޭ   30ދުވާގޮތަށް  ރައް ލިމިޓެޑަށް    ޕްރައިވެޓް  ން އެނިމޭަޝން ސްޓޫޑިއޯމިސެލް   އެދިނުމަށް  އިދިނަގަ

 ، ލައިގައިމައްސަ މި ޅިހުށަހެ ޓްރައިބިއުނަލަށް

 އަދި   (substantive fairness)  ރިކަންޢަދުލުވެ  މައުޟޫޢީ  މުކުރަންޖެހޭާޤއި  އިވަކިކުރުމުގަ   ފާއިންވަޒީ   އަޙްމަދު ނާފިޡު

އެސެލްމި  ، ތީބުރަވެވޭ  ިއުނާވަކަމްށާޤިއުމުކެރވަިފ  (procedural fairness)  ދުލުވެރިކަންޢަ  އިޖުރާއީ  ނިމޭަޝން  ން 

 ާޤނޫނު   ،ނެތް  ބެއްސަބަ  ށީގެންވާއެކަ  ވަކިކުރުމަކީ  ކިކުރިވަ  އަޙްމަދު ނާފިޡު  ވަޒީފާއިން  ގެލިމިޓެޑް  ޓް  ސްޓޫޑިއޯ ޕްރައިވެ

 unfair)  ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ  ،ޚިލާފު  ހަމަތަކާ  ނޑައަޅާފައިވާކަ  ގައި(  ާޤނޫނު  ބެހޭވަޒީފާއާ)  2008/2  ނަންބަރު

dismissal) ްކަނޑައަޅައި އިގަކަމު އެއ،   

  ލުވެރި ބަދަލެއްގެ ށީގެންވާ ޢަދުއެކަ  ،ދަށުން  ގެ(  ރ)  ދާގެމާއް  ވަނަ  29(  ާޤނޫނު  ޒީފާއާބެހޭވަ )  2008/2  ރުނަންބަ  ާޤނޫނު

-/16,000      ބެމުންދިޔަގެ ގޮތުގައި ގޮތުގައި ލި ރައި މުސާ  ނު އިރު އެފަރާތަށްވުވަޒީފާއިން ވަކިކުރެ  އަޙްމަދު ނާފިޡުގޮތުގައި  

)-/1,000ތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  ގޮ  ވަންސްގެޕެޓްރޯލް އެލެ  ރުފިޔާ( އާއި  ހާސް  . )ސޯޅަރ   ހާސް ރުފިޔާ( ގެ   އެއްރ. 



 

 

 ޓެޑަށްލިމި  ވެޓްޕްރައި  ސްޓޫޑިއޯ ނިމޭޝަން އެ ލްމިންސެ
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 އިގޮތުގަ   އްގެބަދަލެ  ފިޔާ(ރު  ތިރީސް ހަތަރުހާސް)  ރ.-/34,000މުސާރައަށްވާ    މަސްދުވަހުގެ(  އެއްދެ)  02ބަތުން  ނިްޞ

 އި،ކަނޑައަޅަ އިދިނުމަށްނަގަ ށްއައަޙްމަދު ނާފިޡު

  ނުންކޮށް ބާކީ ން ބޭދުވަސްތަކުގެ ތެރެއި  ރާތަށް ހައްުޤވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެނު އިރު އެފަވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވު  ފިޡުދު ނާއަޙްމަ

ިރ(  ސް ތިނެއް ލާރުފިޔާ ތިރީ  ތިނެއް  ރީސްތި  ތޭކަވާ ހާސް ހަ ސަ)ނު  ރ. 9,633/33  ދުވަހަށްވާ   (ސަތާރަ)  17އޮތް  

 ކަނޑައަޅައި، ށްނަގައިދިނުމަ ށްއައަޙްމަދު ނާފިޡުަދށްުނ  ެގ    ( ނ އާްދެގ ) ަވަނ ާމ  41 ާޤޫނުނެގ  ޒާީފާއބޭެހަވ

އް ރުފިޔާ ހާސް ހަ ސަތޭކަ ތިރީސް ތިނެ)ސާޅިސް ތިން    ރ.43,633/33  ށްވާމްލައަވުނު ޢަދަތަކުގެ ޖުއިސްވެބަޔާންކުރެ 

އަށް  ނާފިޡުމަދުޙްއަ  ރޭގައިތެ   ދުވަހުގެ(  ސާދަ)  14  ފެށިގެން  ން އި  (2021  ޕްރީލް އެ  08)   ދުއައް ލާރި( މި ނެތިރީސް ތި

  މުން ލިޔު  އިބިއުނަލްއަށްޓްރަ  އާބެހޭވަޒީފާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ހު، ދިނުމަށްފައެކީ އެއްފަހަރާ

  މި  ،އަމުރުކޮށް އަންގައި މައްޗަށްގެ ލިމިޓެޑް އިވެޓްޕްރަނިމޭަޝން ސްޓޫޑިއޯ އެ  ސެލްމިން  ރައްދުވި މައްސަލަ، އެންގުމަށް

 .ންމައިފީމެވެނި ލަމައްސަ 

 1442 ަޝއުބާން 26
 2021 ލްއެޕްރީ 08

 
 

 ނިންމީ   ބަލައި   މައްސަލަ  މި   
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