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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2019/253 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019ނޮވެންބަރު  07 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021މާރިޗު  28 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 / މާލެ  115-ޖީ-01ހުޅުމާލެ. ފްލެޓްނަންބަރު ، އިސްމާޢީލް އައިސަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A254486 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:)

 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-793/2008ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  ކުންފުނި)

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

/ މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    115-ޖީ-01)ހުޅުމާލެ. ފްލެޓްނަންބަރު    ، އިސްމާޢީލް އައިސަރުމައްސަލައަކީ  މި

)ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރ:    ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  (254486Aކާޑު ނަންބަރު:  

C-793/2008)  ަވަޒީފާ  ގެ މަާޤމުގައި  "  އެސިސްޓެންޓް ސްޓޯރ ކީޕަރ"   އިން ފެށިގެން  2015  ސެޕްޓެމްބަރު  29އި  ގ

 



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
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އޯގެ  .އެސް. ގެ އެމްހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްވީ ބުދަ ދުވަހު    2019ޖުލައި    24އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  

ދެމެދު    ޝުހައިލު އަޙްމަދާއެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ    ރާއިއިސްމާޢީލް އައިސަ މެންޓް ސްޓޯރުގެ އޮފީސް ތެރޭގައި  އުޕްރޮކި

ގުޅިގެން   ދެބަސްވުމަކާ  ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްހިނގި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އައިސަރު ހައުސިންގ  އާރުއަށް .އެޗް  ގެއިސްމާޢީލް 

ގައި ވަކިގޮތެއް އަންގާނެކަމަށްބުނެ މައްސަލަ ކަމާބެހޭ  މުއްދަތުސަސްޕެންަޝން    ،ސަސްޕެންޑްކޮށްރުކޮށް ވަޒީފާއިން  ޟި ހާ

 ނަސޭހަތެއް   ،ހަމަނުވަނީސް އިތުރު އެއްވެސް އެންގުމެއް  މުއްދަތުސަސްޕެންަޝން    ،އެއްވެސް އިދާރާއެއްގައި ތަހުގީގުނުކޮށް

  ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  ،ކަމަށް ބުނެތީއިވާފަށްވަކިކޮ  ވަޒީފާއިންއި  އިންޒާރެއް ދިނުމަކާނުލައަދި  

އަނބުރާ ދިނުމަށާއި އެ މުއްދަތުގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި   އިނާޔަތް  ހިނގި މުސާރައާއިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި  ވަކި

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ގެ ފަރާތުން  އިސްމާޢީލް އައިސަރު   އެދިދިނުމަށްދައި ހޯ  ވަޒީފާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ    ގައި  2019  ބަރުމްނޮވެ  07  ރައްދުވާގޮތަށްށް  ލިމިޓެޑަކޯޕަރޭަޝން  

 މައްސަލައެކެވެ. 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު  ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

/ މާލެ( )ދިވެހި   115-ޖީ-01)ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު  އިސްމާޢީލް އައިސަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި  (  254486Aރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ    މުޚާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް( މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 

ގައި   ނަޒަރުކުރުމުންފޯމު'  ކަންކަމަށް  ވަކިކުރެވުނުއިރު   ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގޮސްފައިވަނީ ލިމިޓެޑް    އަދާކުރަމުން  ކޯޕަރޭަޝން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރަޖިސްޓްރޭަޝން  ހައުސިންގ  )ކުންފުނީގެ 

ގެ    ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(ފަރާތް"    ރައްދުވި)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ    (C-793/2008ނަންބަރ:  



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އައިސަރު އިސްމާޢީލް   VTR/2019/253މައްސަލަ 
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ގެ މަޤާމުކަމަށާއި، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  "އެސިސްޓެންޓް ސްޓޯރ ކީޕަރ"  

ހާސް  ހަރ. )-/6,300ސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި، ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  ހަތްރ. )ފަސްހާސް  -/5,700މަހަކު  

ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ  ފަރާތަށް    ހުށަހެޅިމައްސަލަ  ސަތޭކަ ރުފިޔާ(  ތިން

 ކަމާއި، ން ފާހަގަކުރެވޭބަޔާންކޮށްފައިވާކަ ގައި ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް 2019 އޮގަސްޓު 08ހުށަހެޅި ފަރާތް 

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އަސާސަކީ،  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

އަދާކުރަމުން    ވަޒީފާ  މުވައްޒަފެއްގޮތުގައި  އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ   2015  ސެޕްޓެމްބަރު  29  ފަރާތް

ފެއް ކަމުގައިވާ ުޝހައިލު  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަގައި    2019ޖުލައި    24  ،ދަނިކޮށް

  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ހިނގި ދެބަސްވުމަކާއި  އިއަޙްމަދާ

ފަރާތް  އާރުއަށް  .އެޗް ހުށަހެޅި  ވަޒީފާމައްސަލަ  މުއްދަތުގައި    ސަސްޕެންަޝން  ،އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްހާޒިރުކޮށް 

ތަހުގީގުނުކޮށް އިދާރާއެއްގައި  އެއްވެސް  ކަމާބެހޭ  މައްސަލަ  އަންގާނެކަމަށްބުނެ    އެމުއްދަތުގައި   ،ވަކިގޮތެއް 

މައްސަލައިގެއޮޅުވާލާ  ހަގީގަތް   ކަންހިނގާފައިވާގޮތުގެ   އިސްވެރިންނާ   ކުންފުނީގެ  ސާފުކޮށްދިނުމަށް  ހަގީގަތް  ، 

  ، ހަމަނުވަނީސް އިތުރު އެއްވެސް އެންގުމެއް  މުއްދަތުސަސްޕެންަޝން  ނުދީ އަދި    ފުރުސަތުވެސް   ބައްދަލުކުރުމުގެ 

ދިނުމަކާއިނުލަ   ،ނަސޭހަތެއް މައްސަލައެއްގައިއި  އިންޒާރެއް  ނެތް  ކަމަށް ތީވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  އަސްލެއް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ކޮށްފައިވާ  ވަކި  ވަޒީފާއިންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،   .2

ވަޒީފާ    އެ މުއްދަތުގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި  އަނބުރާ ދިނުމަށާއި  އިނާޔަތްމުއްދަތުގައި ހިނގި މުސާރައާއި  

 ލިބިދިނުމަށްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އަނބުރާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަޝކާުވައްށ ަރއްދިުދުނުމެގ ޮގުތން ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް   .3

  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލުރުކުރުމން،  ަޒާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށ ަނުހށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' ަގިއ ަބ

  ަހއަްޓްނޖޭެހަބ  ުމަވއްޒުަފްނ  މަާހއުުލަގިއ  ަމަސްއަކުތެގ  ަފރްާތ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވކޮިކށަްފިއވީަނ،   ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އައިސަރު އިސްމާޢީލް   VTR/2019/253މައްސަލަ 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

  އާަދުކާރަތުނަގިއ  ަފާރްތ ަވޒާީފ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުނާވީތަކމަށިާއ،   ަފިއބެެހއިްޓ  ްއިމްނަގނުޑަތ  ސޫުލީކ  އިަދ  ހާުލީގައ

ތުަހީގުގޮކްށ    ަފއާިވަކްނިހްނާގ  ާމާރާމީރ  ުޒާވުބޮކށް،   ހުުތުރބުަހްނ   ަފާރަތާކ  އެެހްނ ފާަރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

އާ ެއްއޮގްތވާ   ޭހްންޑުބްކ' 'ެއްމޕޯްލއީ  ުކނުްފީނެގ  ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރުތެގބިެލބުެލުމަގިއ ާސބުިތވަެފިއާވތީ ަކަމާށިއ، 

ަވޒާީފަގިއ   އުިތަރށް  ަފާރތް  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  މިަތން  ަރއުްދިވ  ބަަހްއަޓއިިފަނަމޮގުތެގ  އުިތރު    ަމްއސަލަ  ަފާރަތށް 

   ާށއި، ަކަމަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ  23  ެގ(  2/ 2008)   ާޤޫނުނ   ަވޒާީފއާބޭެހ  ބުޫލުކެރޭވީތ، ަގ   ިލބާިދެނަކމްަށ  ެގއުްލްނަތެކްއ

މަުވްއޒުަފްނ    ަވިކޮކށަްފިއަވނީ،   ަވޒާީފިއްނ   ފާަރްތ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލެއޮގުތްނ   3.1 މަާހއުުލަގިއ  ަމަސްއަކުތގެ 

  ަފރްާތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލބަަހްއަޓްނޖޭެހ އަހާުލީގ އަދި ސޫުލީކ ިމްނަގނުޑަތކަށް ތާަބވަެފިއުނާވީތ ަކމާަށިއ،  

  ހިާދސާ   އެ   ިހްނަގއަިފިއާވަކްނ  ާމާރާމީރ  ުޒާވބޮުކށް،   ުހުތުރބުަހްނ  ަފާރަތާކ  އެެހްނ  އާަދުކާރަތުނަގިއ  ަވޒާީފ

  ރާިޢަޔްތޮކްށ   ބާަޔްނަތކްަށ   ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތެުގ  ިޟުރެވިތިބ ާހ  އަެތުނަގިއ   ަވުގުތ  ިހނިގ

  ދިުވ ަފާރުތެގާވީތ ަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ަރްއާހަމވަެފިއ   ުހީގަގްށަތ  އާިދީރ  ކިުރަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

  ެގއުްލެމއް   އިަދ  ަގާނުކުރްނ،   ިހްނުގްނ،   ާމާރާމރީ   އުުލަގިއަހާމ  ަވޒާީފއާަދުކާރ  ަގިއ   ޭހްންޑުބްކ  ެއްމޕޯްލީއ

  ބާަޔނޮްކށަްފިއާވީތ  ަލެތްއަކުމަގިއާހ ަވކުިކެރޭވެނ ަވޒާީފިއްނ ުމަވްއޒުަފ ިމަކނަްކަމީކ ިބރެުދްއެކން،  ޭދެނަކަމްށ

  ަވޒީފޭާދ   ުނަވަތ   ަފާރތްަށ  ަވޒީފޭާދ   ބެެހއުްޓުމްނ  ިއުތރްަށ   ަވޒާީފަގިއ   ުހށަހިެޅ ފާަރްތަމްއސަަލ  ،  ަކަމާށިއ

(  ށ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ   23  ެގ(   2/ 2008)    ާޤޫނުނ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ެފްނާނީތ،  ިލބާިދެނަކމްަށ  ެގއުްލްނ  ަތަންށ 

  ެގާމއާްދ  ަވަނ   23  ާޤޫނުނެގ  ެއ   މުެދެވިރވަެފިއާވީތ،   ަލެތްއާހ  ކޮށަްފިއވާފަަދަބާޔްނ  ަގިއ(  1) ެގ  

  ޭއާނެގ ކަިޔއީިދ،  ޭއާނއްަށ ަކްނަކްނ  ކެުރުވުނ ތުުހަމުތ   ަމްއަޗްށ  ަފާރުތެގ  ހުށަހިެޅ ަމްއސަަލ ަކަމާށއި، ަދުށްނ

 ެވްސތްަފސުީލ  ިމްނަވަރްށ   ެދެވނުްހިރ  ުގޅޮޭގުތްނ  ަޢމާަލ  ުކެރުވުނ  ތުުހަމުތ   ަމްއަޗްށ   ޭއާނެގ   ، ިއަނަގ  ަބާޔްނ

  މާަލައ  ުކެރުވުނ  ތުުހމުަތ  ަމްއަޗްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ،  ަފިއަކަމާށިއެތެރިއްނ ީދ   ަބާޔްނ ެނުގުމެގ  ެއ

  ޮއނަްނަކަމާށިއ،   ެއނގްެނ  ގެޮތްއަގިއ  ބުޮޑ  ާހަމކްަނ  ިދުނމަށްފުަހަގިއަކްނ  ުތަސުފުރ  ަޖާވބާުދީރުވުމެގ  ުގޭޅޮގުތްނ 

  ަސބުަބ   ަވިކުކެރުވުނ  ތީުދ، ަސުފުރ  ަޖާވބާުދރުީވުމެގ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

(  2019ޮއަގްސުޓ    08)   HDC (161)-HR/PRV/2019/1713  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަންނަބުރ



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އައިސަރު އިސްމާޢީލް   VTR/2019/253މައްސަލަ 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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  ަނނަްބުރ   ާޤޫނުނ   ުރުމަގިއ ެއްނުގަމށްފަހު ަކަމށިާއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެގ ިސީޓްނ 

)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ަގިއ ަކނަޑެއޅަިފިއާވ ުއސުޫލަތކިާއ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ިންނުމްނަތުކގެ    2/ 2008

ެއްއޮގތްަށ ިއުޖާރއަދުުލަމުއޟީޫޢ    ުއސުޫލަތާކ  ަމްށ  ިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކާގދުުލެވިރަކްނ  ައ  ީއެވިރަކާމިއ، 

   ެރެވެއެވ. ަހަގުކާފ  ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކްނ  ަމްއސަަލ ަރއުްދވަިފާރުތްނ

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

 އި، ކަމަށާނުވާތީ  ހިފަހައްޓާފައި  މިންގަނޑުތައް  ސުލޫކީ  އަދި  ގީލާ ހްއަ   ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  މުވައްޒަފުން  މާހައުލުގައި

  ފައިވާކަން ހިންގާ  މާރާމާރީ  ޒުވާބުކޮށް،  ހުތުރުބަހުން  ފަރާތަކާ  އެހެން  އަދާކުރާތަނުގައި  ވަޒީފާ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  ވަޒީފާގައި   އިތުރަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ކަމަށާއިހާމަވެފައިވާ  ކޮށްފައިވާ ތަހުގީގަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

  ަވޒާީފާއބެހޭ ،  ކުރެވޭތީގަބޫލުކަމަށް    ލިބިދާނެކަމެއް  އްލުންތަކެއްގެ  އިތުރުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް    ބެހެއްޓުމަކީ

  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، އިިދުނމާަށިއަކނަޑައަޅަކަމށް  ( ންަނަބރްަށ ރާިޢަޔްތކްޮށ  1ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ެގ )   23ާޤޫނުނެގ  

  ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަކމާަށިއ،   ަހަމެއްއެންތ  ާޤޫނީނ   ިޢއަާދޮކށޭްދެނ   ައނުބާރ  ަވޒާީފ  ފަަދިއްނ  އޭެދ  ަފާރުތްނ

  ަހަމެއއް   ާޤޫނީނ  ައުމުރުކާރެނ  ަމްއަޗްށމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    ަނަގއިިދުނަމްށ  ިޢާނަޔތްތްައ  ުމާސަރާއިއ  އޭެދޮގަތްށ

 ނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަ  ެންތަކަމްށ 

ފަރާތަށް ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  މި .5 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   

ތު އޮތްނަމަވެސް، ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަނިކަމާއި، އެގޮތުން، ސަފުރު

ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި    2020  ނޮވެމްބަރު  16،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ހެކިން

 ވެއެވެ. ރުކޮށް ހެކިބަސް ނެގިފައިހާޒިޓްރައިބިއުނަލަށް 

އޭދަފުށި(    5.1 ބ.   / )ބޯށިމާގެ  އަޙްމަދު  ނަންބަރު: ޝުހައިލު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A056616)؛ 

 Mohammad Mostafizur)މުޙައްމަދު މުސްތަފީޒުރް ރަޙްމާން    ،ންގްލަދޭްޝގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާބަ 5.2

Rahman)  :ުޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ(BY0333525)؛ 
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 (Mohammad Shorif Mirdha)މުޙައްމަދު ޮޝރިފް މިރްދާ    ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ،  ބަންގްލަދޭްޝގެ 5.3

 އަދި  ؛(BR0994298)ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

މިއާ    ،ޔިތެއްކަމުގައިވާރައް  ބަންގްލަދޭްޝގެ 5.4 ނަންބަރު:   (Arman Miah)އަރްމަން  )ޕާސްޕޯޓު 

BH0270728). 

ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއަކީ އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ    ށްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަމައް .6

އޮންނައިރު،   އެނގެން  ަޝކުވާއެއްކަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެކަށީގެންވާ ގުޅިގެން  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ސަބަބަކީ   ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ )ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާއިން    28އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ލިބިދީފައިވާއިރު،  މުވައްޒަފަކަށް  އެ 

އެ ގޮތުގައި  ޒިންމާއެއްގެ  ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ކަނޑައަޅާފައި    27ާޤނޫނުގެ    ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

އައިސަރު   ،އޮތުމުން އެކަށީގެންވާ    އިސްމާޢީލް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ލިމިޓެޑުގެ  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން  ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ވަކިކުރުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ   އިސްމާޢީލް އައިސަރު  ރާތުގެ ވަޒީފާއިންފަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ .7

އިސްމާޢީލް  ރުކުރިއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  ޒަރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަ 

  ސޫުލީކ  އިަދ  ައޚާުލީޤ  ަހްއޓްަނޖޭެހަބ  މަުވްއޒުަފްނ  މަާހއުުލަގިއ  ަމަސްއަކުތެގ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   އައިސަރު 

  ުހުތރުބުަހްނ   ަފާރަތާކ  އެެހްނ   އާަދުކާރަތުނަގިއ  ަވޒާީފ  އިސްމާޢީލް އައިސަރު  ، ާއިއުނވީާތ  ތާަބވަެފިއ  ިމްނަގނުޑަތކްަށ

ުކިރ  ިހްނަގއަިފިއާވަކްނ  ާމާރާމީރ   ުޒާވުބޮކށް،  ަފާރުތްނ  ަރއުްދވި  ާއއި،  ާހަމވަެފިއާވީތ  ތުަހީގަގްށ   އާިދީރ   ަމްއސަަލ 

  ްށަފާރަތަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތާށިއ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ    ބަަހއަްޓއިިފަނަމ  ިއުތަރްށ   ަވޒާީފަގިއ  އިސްމާޢީލް އައިސަރު

އިސްމާޢީލް  ަވަނ ާމއާްދގެ ަދުށްނ    23ެގ  (  2/ 2008)   ާޤޫނުނ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ުކެރޭވީތ، ަގބުޫލ  ިލބާިދެނަކމްަށ  ެގއުްލްނަތެކްއ



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
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ގެޮތއް    އައިސަރު ަނަޒުރޮކްށ  ުބުނމްަށ  ުބނަެފިއާވ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަވިކޮކށަްފިއާވަކަމްށ  ަވީޒާފިއްނ 

 . ެދެކެމެވިންނަމްނޖޭެހަކުމަގިއ  

ަވިކކޮށަްފިއަވނީ  ުހ .8 ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފރުާތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސާަލަގިއ  ިމވާ  ށެަހޅަިފިއ 

ޮއްނަނަކާމިއ،   ެއނެގްނ  ނިެތަކްނ  ިދުނެމްއ  ނަންބަރު  ޯނޓެިހްއ  ހައިކޯޓުގެ   HC-A/77/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި

ޤާނޫނަށް  ] ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި...  ތަރަހައިގެ  އެޤާނޫނުގެ  ނުލައި   ބަލާއިރު،  ދިނުމަކާ  ނޯޓިހެއް  މުވައްޒަފަކު،  ހިމެނޭ 

ޤާނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ހަމައެކަނި  ވަކިކުރެވޭނީ  އެމާއްދާގައި    23ވަޒީފާއިން  ޙާލަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 [ އެނގޭކަމާއި، ... ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަން

   ެއނެގްނޮއެވެއެވ. ާވަކްނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއ  މިފަަދިއްނ

ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން"    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ާޤއިަދ  

ގެންކަމަށް  މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ދެ ަޝރުޠެއް ފުރިހަމަވެ 

ަޤިޟއްޔާ އަދި އެނޫން ވެސް   HC-A/208/2010އަދި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

( މަސައްކަތުގެ  1ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި، އެ ދެ ަޝރުޠަކީ )

( ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެ  2އަޚްލާުޤ އެކަށީގެންނުވުން އަދި )

 އްކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަމެ

ަމްއސަަލެއްއަގިއުމ .9 ުހށެަހޅޭ  ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ    ، ަވްއޒަަފުކ  ަވޒާީފިއން  ެވިރ  އަދުުލުމަވްއޒުަފ 

ުފ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސަބެބްއ  ެއަކީށގްެނާވ  ުނވަަތ  ެއީއ    ، ރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއިންނުމަމުކްނޯތ 

ިއުޖާރީއ    (substantive fairness)ެވިރަކްނ  އަދުުލަމުއޟީޫޢ    (procedural fairness)ެވިރަކްނ  އަދުުލއިަދ 

 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ަމުއޟީޫޢ   މޮިގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ދޭ    ، ެވިރަކަމީކއަދުުލަޤިޟްއާޔިއްނ  ަވޒީފާ  ވިަކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން 



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އައިސަރު އިސްމާޢީލް   VTR/2019/253މައްސަލަ 

                                             

 

26 ގެ 8 ޞަފްޙާ       
 

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

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

 

ެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ  އަދުުލފަަދ   ާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރިހަފާރަތުކްނ  

ްއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނކަން  ާޔުރުކރާ ައާސެސިހިއުތުރްނ އެ  

ަވިކުކުރަމްށ    ، ިއުމުކުރަމީކާގެވިރަކްނ  އަދުުލިއުޖާރީއ    ، ެއނޭގަކާމިއ ަވޒާީފިއްނ  ިންނުމަމަކްށ  އަދުުލުމަވްއޒަަފުކ  ެވިރ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހ

ެއ  ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  ެދްނެނުވނު  ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  އެެހން   ަހިއޯކުޓްނ  ިމާބވުަތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

އާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ   (substantive fairness)ވެރިކަން  އަދުލު   މައުޫޟޢީ  އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ .10

 ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/88/2014ނަންބަރު 

ވަޒީފާ  ] ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ބެހެއްޓުމުން  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  މުވައްޒަފަކު  ގެއްލުންތަކެއް   ...  ތަނަށް  އަދާކުރާ 

ފަރާތުން   ވަޒީފާދޭ  މަސައްކަތުގެ ލިބިދާނެކަމަށް  އެމުވައްޒަފެއްގެ  ފަރާތުން   ބަލާ،  ވަޒީފާދޭ  ނޫންކަމަށް  ރަނގަޅު  އަޚްލާޤު 

ވަޒީފާދޭ  ވާސިލުވުމަށް  އެނިންމުމަށް  ހަމައެއްކަމަށް  ނިންމުމުގައި،  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ތަޠްބީޤުކުރި  ފަރާތުން 

ށް އެކަނި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރެވޭނެކަމަށް،  ފެންނަ ފެނުމެއްގެ މައްޗަ ވާންޖެހޭނެކަމަށާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ

ނަންބަރު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެނގެން  HC-A/24/2010ހައިކޯޓުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކަނޑައަޅައި   ޤަޟިއްޔާގައި 

 އޮންނަކަމާއި، 

ކަމަށްވާ، "އެމުވައްޒަފަކު  ތުދެވަނަ ޝަރު ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 23ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  އަދި، 

ބަލާއިރު، ކުރެވޭނޭކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުން" ވެސް   ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް

އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުނު ހަމައަކީވެސް   ފަކު ވަޒީފާގައިފުރިހަމަވާނީ އެމުވައްޒަ

 ހަމައަކަށް ވެގެންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، ...  އެކަށީގެންވާ

  ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
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  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ .11

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ެވިރަކްނ  އަދުުލަމުއޟީޫޢ    ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި

 ާލިއުރ، ިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ަބާގ

ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީ   11.1 ވެރިކަން  އަދުލު އިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ  ގާ ފާދޭފަރާތުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން 

(substantive fairness)  ާ؛ އިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީ ގ 

ަވިކުކުރމްަށ   .1 ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ުމަވއްޒަަފުކ  ިހަވޒީފޭާދ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ޔުާރުކާރ 

 ؛ެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނއަދުުލަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ  

ުއްނުސުރަތއް  ިހެއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ާޔުރުކާރ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ުމަވިހެއ   .3 ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ަފާރުތން  ާޔުރުކާރ  ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ްއޒުަފ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

ނަންބަރު  ހައިކޯ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ޓުގެ  ޯކުޓން    ަޤިޟއްޔާއާއި 

 ނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއ

-HDCމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު    ފަރާތުން ހުށަހެޅި،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ   މި 11.2

TE/2019/140  (08    ު2019އޮގަސްޓ)    'ްވަކިކުރެއްވުނ ލިޔުމަ'ވަޒީފާއިން  ބަލާއިރު،  މި  މައްސަލަ  ށް 

 ފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީ 

ސުލޫކީ   މަސައްކަތުގެ  ބަހައްޓަންޖެހޭ  މަސައްކަތުގައި  ހައިސިއްޔަތުން   މުވައްޒަފެއްގެ"     މިންގަނޑު   އަޚުލާޤާއި 

 ހިފެހެއްޓިފައިނުވާތީ"  

 މިފަދައިންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
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، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަންނަބރު  ތްަފސުީލަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކިރ ަސބުަބެގ   .11.3

HDC (161)-HR/PRV/2019/1713   (08    ުެގ ސީިޓ2019ޮއަގްސޓ )ެއނެގްނ އޮނަްނަކާމިއ،    ްނ

 ިއްސެވ ަބާޔްނުކެރުވުނ ސީިޓަގއި، 

  ެތރަޭގިއ   ސޯްޓުރ  ްޕޮރިކުއަމްންޓަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ    ުދވުަހ  ބަުދ  ީވ  2019  ޖަުލިއ  24   .11.3.1

  ެއކުަކ   ދަެފާރުތްނ  ިހނަގިއ،   ަހަމުނޖުެހެމްއ  ެދމުެދަގިއ  ައްޙމާަދ  ޝަުހއުިލ  އިަދ  ައިއަސުރ  ިއްސމާޢްީލ

  ިހްނގަާފިއާވަކުމެގ  ާމާރާމީރ  އިަދ  ުޒވުާބޮކްށ   ބުަހްނ   ަހޑުިހުތުރ  އަތަްލިއ،   ަގޔްަށ  ައެނަކުކެގ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ޑާިޕްޓަމނަްޓށް ުހށެަހިޅ، ެއ ަމއްސަަލ    ، ަމްއސަަލެއްއ

އިަދ   ިއބަަލ ީލގްަލަމްއސަަލ    މުެދެއަމްއސަަލާއިއ  ތުަހީގުގުކުރަމށްފުަހ  ަފާރުތެގ    އެެފާއްޒ  ަރއުްދިވ 

 ކަަމާށިއ،   ިންނމަާފިއާވ  ެއުޅމްަށ  ފަިޔަވުޅ  ަމތްިނ  ލާަފެގ  ިޑާޕްޓަމންްޓެގ

ަމްއސާަލ  ެއޮގުތްނ،  .11.3.2     ަބާޔނަްތަކްށ   ދަީފިއާވ  ަފާރްތތުަކްނ  ުގޅުނުްހިރ  ެހިކތާަކިއ  ލެިބނުްހިރ  ަގިއިމ 

ެދ    ަކަމާށއި، ާވްނުކެރވަިފިއީގަޔ  ުކްށެވިރވަާކްނ  މަިހަމުނޖުެހުމަގިއ  ައިއސުަރ  ްލިއްސމީާޢ  ރާިޢަޔްތޮކށް، 

  ްސޯޓރަުގިއ  ްޕޮރިކުއަމްންޓ   ައްޙމުަދ  ޝަުހއުިލ  ެފށަިފިއަވީނ  ަމްއސަަލ  ޖުެހުނ  މުެދަގިއ  ުމަވްއޒުަފްނެގ

  ިއަސުރއްަށ ައ  ްލީޢިއްސާމ  ުނުމނަްކަމާށިއ، ިދ  މަޢޫުލާމުތ  ޮދުގ  ުބެނ  ެންތަކަމްށ   ުމަވްއޒެަފްއ  ެއްއެވްސ

  މި   ޭބުރަގިއ   އޮފުީހްނ   ަފއާިވަކަމާށިއ، ީދ  ައްޙމުަދ  އުިލަހުޝ  އިނާްޒުރ  ަމރާާލެނަކުމެގ  ، ިބރަުދްއާކ

  ައިއަސުރެގ  ްލީޢިއްސާމ  ަހމަލިާދުނުމަގިއ  ައްޙމަަދްށ  އުިލޝަުހ  ަބަޔުކ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތށް    ދަީފިއާވަކްނ  މަޢޫުލާމުތ  ޮދުގ  ައިއަސުރ  ްލީޢިއްސާމ  އިަދ  ާށިއ ައެތްއާވަކަމ

   ާވަކަމާށިއ، ސިާބުތވެފިައ  ެހިކަތުކްނ  ިލބަިފިއާވ

ަފާރުތެގ    ައިއަސުރ  ްލިއްސމީާޢ .11.3.3 ަރއުްދިވ  ،  ލުާފވާެފާވީތާއިއިހ  ޕިޮލީސަތާކ  ެގޯކަޕޭރަޝުނަމްއަސަލ 

  ސުލީޫކ  ިއހާުލާގައ  ަމަސްއަކުތެގ  ބަަހްއަޓްނޖޭެހ  ަމަސްއަކުތަގިއ  ްނ ަހިއިސްއަޔުތ  ުމަވްއޒެަފްއެގ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތގެ    ެފިށެގްނ  ިއްނ  2019  ޮއަގސްްޓ  08  ، ހިފެެހްއޓަިފިއުނާވީތެވ   ިމްނަގނުޑ



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
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ަފާރްތ    ަމާޤުމްނ  ޕަރެގީކ   ްސޯޓރ   ެއިސްސެޓްންޓ ުހށެަހިޅ  ކަަމށް  ަވިކޮކށަްފިއާވަމްއސަަލ 

 . ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގން އެޮވެއެވ

  ިއ ޝަުހއުިލ ައްޙމާަދައިއަސާރ  ިއްސމާޢްީލ  ސްޓޯރު ތެރޭގައި  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް  ަގިއ  2019ޖަުލިއ    24 .12

އެކަމުގައި  ހުރި  މައުލޫމާތު  ކަންހިނގާދިޔަގޮތުގެ   ގުޅިގެންހަމަނުޖެހުމާ  ހިނގާދިޔަ  ެދމުެދ     ާޝމިލުވާ   ފަރާތްތަކާއި 

 ހެކިތަކަށް  އެހެނިހެން  ލިބިފައިވާ  ބެލުމުގައި  މައްސަލަ  ބަޔާންތަކާއި  ދީފައިވާ  އެފަރާތްތަކުން  ހާޒިރުކުރެވި،  ފަރާތްތައް

 'މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް'ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ    ގައި   2019ޖުލައި    29،  ގަށްފަހުކުރެވުނު ތަހުގީ  ރިއާޔަތްކޮށް

 . އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ ށް ބެލުމުންރިޕޯޓަ ، އެހުށަހަޅާފައިވާއިރުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

 ނުކުތާތައް   މުހިންމު  ކުރެވުނު   ފާހަގަ  ތަހުގީގުން   މައްސަލައިގެ  -

 ސްޓޯރުގައި  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ފެށުނީ  މައްސަލަ   ފާހަގަވާގޮތުގައި  ހެކިބަހުން  ހެކިންގެ  ދީފައިވާ  ބަޔާން .1

  ށްނިލާމަ   ކަމުގައިވާ  ސުޕަވައިޒަރު  އޭނާގެ   އަޙްމަދު  ޝުހައިލު  ބުނެ  ނެތްކަމަށް   މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް

  އިސްމާޢީލް   ސްޓޯރުގައި ހުރި  ޓްޕްރޮކިއުމަން  އެވަގުތު  ސަބަބުން  ދިނުމުގެ  ދޮގު މައުލޫމާތު  ގުޅައި،

 ނގި ހި   ދެމެދުގައި  ދެމީހުން  ސުވާލުކޮށް  ކީއްވެގެންތޯ  މައުލޫމާތު ދިނީ  އެގޮތަށް  އައިސަރު، ޝުހައިލު

 އި، ށާހޫނުވެގެންކަމަ ޒުވާބެއް

 ގަޔަށް   އަނެކަކުގެ  އެކަކު  އައިސަރުވެސްއިސްމާޢީލް    އަދި  އަޙްމަދު  ޝުހައިލު  ތަހުގީގަށް  މައްސަލައިގެ .2

މީހުން  ހިންގާފައިވާކަމަށާއި،  މާރާމާރީ   ހަމަނުޖެހުމާއި  ޒުވާބުކޮށް  ބަހުން  ހަޑިހުތުރު  އަތްލައި،  ދެ 

މުވައްޒަފުން  ތިބި  އެތާގައި  އެވަގުތު  ހިފެހެއްޓުމަށް  ކަމަށްކޮށްފައިވާ   މަސައްކަތް  ބިދޭސީ 

 އި، އެނގޭކަމަށާ

 ވަޅިއެއް  ކުޑަ  އޮތް  ޝުހައިލު އަޙްމަދުގެ ތަޅުދަނޑިފަތީގައި   ދިޔައީ،  ހޫނުވެގެން   އިތުރަށް  މައްސަލަ .3

 އެހިސާބުން   ދިނުމުންކަމަށާއި،  އިންޒާރު  މަރާލާނެކަމުގެ  ބިރުދައްކައި،  ށްއިސްމާޢީލް އައިސަރަ  ނަގައި

ޕްރޮކިއުމަންޓް  ގަދަކަމުން  މުވައްޒަފުން  ބިދޭސީ  ތިބި  އެތާގައި އަޙްމަދު   އިން  ސްޓޯރ  ުޝހައިލު 



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އައިސަރު އިސްމާޢީލް   VTR/2019/253މައްސަލަ 
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ބަޔާނުގައި   ބިރުދެއްކިކަމަށް  ނަގައި  ވަޅިބޭރުކުރިކަމަށާއި،   އަޙްމަދުގެ   ުޝހައިލު 

  ވާކަމަށާއި،އެއްބަސްވެފައި

ރައްދުވި   .4 އެޗްމައްސަލަ  ޝުހައިލު    ކޮށްފައިވަނީ  ރިޕޯޓު  މައްސަލަ  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  އާރް.ފަރާތުގެ 

އޭގެ ބަޔަކު  އިރުކޮޅެއްފަހުން  އަޙްމަދަށް    ޒަހަމް   ހިންގައި  މާރާމާރީ  ހަމަލާދީ  މަގުމަތިން 

   ކޮށްލިފަހުންކަމަށާއި،

 މަގުމަތިން  އައިސް  ގޮވައިގެން  ބަޔަކު  އައިސަރު  އިސްމާޢީލް  ދިނުމަށް  ޝުހައިލު އަޙްމަދަށް ހަމަލާ .5

އިސްމާޢީލް   ނަމަވެސްވާކަމަށާއި،  ބުނެފައި   ބަޔާނުގައިޝުހައިލު އަޙްމަދުގެ  ހިންގިކަމަށް    މާރާމާރީ

ވެސް ފޮނުވާފައި   ބަޔަކު އަދި  ނުދާކަމަށާއި  އެތަނަށް  އައިސަރުއިސްމާޢީލް    ބަޔާނުގައި  އައިސަރުގެ

ބޭރަށް   އެތަނުން  ހިނގިފަހުން  އެހާދިސާ   އިތެރޭގަ  ސްޓޯރުޕްރޮކިއުމަންޓް    ކަމަށާއި،ނުވާނެ

 ބޭރަށް  އޯއިން.އެސް.އެމް  ،ކަމަށާއި  ވަނީ  ސްޓޯރަށްޕްރޮކިއުމަންޓް    އަނބުރާ  ނުކުތުމަށްފަހު

 ،ކަމަށާއި  ހުރެފައި  ގައި  އޯ.އެސް.އެމް  ގުޅީ  ޝުހައިލު އަޙްމަދަށް  ބުނެފައިވާކަމަށާއި،  ނުނިކުންނަކަމަށް

 މައުލޫމާތު  ރައްޓެއްސަކަށް  ފަރާތުން  މީހެއްގެ   އޭގެ  ތިބިކަމަށާއި،  މީހުން  ބައިވަރު  އެތާގައި  އެވަގުތު

 ބުނެ އިސްމާޢީލް އައިސަރު ބަޔާންދީފައިވާކަމަށާއި،   ވެދާނެކެމަށް ލިބުނީކަމަށް

 ތަހުގީގަށް  ހެކި  ބެލެވޭ  ދީފައިވާކަމަށް  މައުލޫމާތު  ދޮގު  އޭނާ  ބަޔާނުގައި  ދިން  އިސްމާޢީލް އައިސަރު .6

ުޝހައިލު    ބެލިބެލުމުން  ފުޓޭޖް  ވީ.ޓީ. ސީސީ  ގެ  2  ގޭޓް  އޯ.އެސް.އެމް  ލިބިފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން

 13:51  އިރުކޮޅެއްފަހުން  އޭގެ  ކަމަށާއި،  ގައި  13:49  ވަނީ  ނިކުމެފައި  އިން  އޯ.އެސް.އަޙްމަދު އެމް

 13:56  އަދި  ފެންނަކަމަށާއި،  މަންޒަރު  ނިކުންނަ   އިން  އޯ.އެސް.އެމް   އިސްމާޢީލް އައިސަރު   ގައި

އައިސަރު،  14:00  ގައާއި އިސްމާޢީލް  ގުޅައި   ގައި  އަޙްމަދަށް  އަޙްމަދު    ުޝހައިލު  ުޝހައިލު 

 ނގޭކަމަށާއި،އެ  ލޮގްއިން  ކޯލް  ފޯނުގެ  ނާއި އޭނާގެ ުޝހައިލު އަޙްމަދުގެ ބަޔާނުން  ބެލިކަމަށް  ހުރިތަނެއް

  މާރާމާރީ    ކަމަށާއި،ގައި  14:11  ފައިވަނީ ވަދެ  އަށް  އޯ. އެސް.އެމް  އަނބުރާ  އައިސަރުއިސްމާޢީލް  

 ގައިކަމަށާއި،  14:07 ލިބިފައިވަނީމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  ރިޕޯޓު ހިނގިކަމުގެ



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އައިސަރު އިސްމާޢީލް   VTR/2019/253މައްސަލަ 

                                             

 

26 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

 ހިނގި  ސްޓޯރުގައި  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ހިނގާފައިވަނީ  މާރާމާރީ  ހިނގާދިޔަ  ގޭޓްކައިރީ  2  ފޭސް .7

އިސްމާޢީލް    މަލީގޮތުންއަ   ހިންގުމުގައި  މާރާމާރީ  ޔަގީންކުރެވޭކަމަށާއި، އެ  ގުޅިގެންކަން  ހަމަނުޖެހުމާ

 ވަނަ ނުކުތާގައި  6ނުވިނަމަވެސް، ރިޕޯޓުގެ    ލިބިފައި  މިހާތަނަށް  ހެކި   ބައިވެރިވިކަމުގެ  އައިސަރު

ބަޔަކުފޮނުވީ އިސްމާޢީލް    ހޯދައި  ހުރިތަން  ޝުހައިލު އަޙްމަދު  ބަލާއިރު  ކިތަކަށްހެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 ށްފައިވެއެވެ. ށް ފާހަގަކޮއެބައޮތްކަމަ  ޖާގަ ބެލުމުގެ އައިސަރުކަމުގައި

 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް   ގައި ތަހުގީގު 

 ބަޔާންތަކަށާއި  ލިބިފައިވާ  ތަހުގީގަށް  މައްސަލައިގެ  އަދި  ޔަތްކޮށް،ޢާރި  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަތީގައި

މައްސަލާގައި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ހެކިތަކަށް އިސްމާޢީލް    ކަމަށްވާ  ދެފަރާތް  ހިމެނޭ  މި  އަޙްމަދާއި  ުޝހައިލު 

  ވާއިދުތަކާ ގަ  ގުޅޭ  ނޑުތަކާމިންގަ  ސުލޫކީ  މުވައްޒަފުންގެ  ހެދިފައިހުރި  ކުންފުނީގެ  އައިސަރު

އަނެއް    އްޒަފަކުއެއްމުވަ  ޒުވާބުކުރިކަމަށާއި،  ބޭނުންކޮށް  ހުތުރުބަސް  އެގޮތުން   ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށާއި،

ުޝހައިލު އަޙްމަދު   އަދި ސާބިތުވެފައިވާކަމަށާއި، ހިންގާފައިވާކަން މާރާމާރީ  އަތްލައި، ގަޔަށް މުވައްޒަފެއްގެ

  އިތުރަށްގޯސްވެ،   މައްސަލަ  ސަބަބުން  އެ ޢަމަލުގެ  ބިރުދައްކާފައިވާކަމަށާއި،  ށްއައިސަރަ   އިސްމާޢީލް  ވަޅިއަކުން

 ތަހުގީގަށް  ވާކަމަށް   ބައިވެރިވުމެއް  އިސްމާޢީލް އައިސަރުގެ   ހަމަލާދިނުމުގައި  މަގުމަތިން   އަޙްމަދަށް  ޝުހައިލް

، މައްސަލައެއްކަމުން  ޖެހުނު   ވަގުތު  އޮފީސް   މާހައުލުގައި   އޮފީސް  މި މައްސަލައަކީ  އަދި  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،

 ހައްލުކުރުމަށް  ހުށައަޅައި  ޓްމަންޓަށްޑިޕާ  އާރު.އެޗް  އެމައްސަލަ  މުވައްޒަފެއް  އެއްވެސް  ދެ މުވައްޒަފުންކުރެ

މައްސަލާގައި  ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންވެސް  މި    ކަނޑައަޅައި   ކުށްވެރިވާކަމަށް  ދެ 

 ނިންމީކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  މައްސަލަ

ގައި ބިރުދެއްކުމަށް ުޝހައިލު އަޙްމަދު ބޭނުންކުރި ވަޅިއާއި، ޝުހައިލު އަޙްމަދުގެ ފޯނުގެ ކޯލް ލޮގާއި،  މައްސަލާ .14

އި ޝުހައިލު  ބޭރުގައި ހިނގި މާރާމާރީގައި ޝުހައިލު އަޙްމަދަށް ލިބުނު އަނިޔާއާއި، އިސްމާޢީލް އައިސަރާއޮފީހުން  
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އް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަންނަ މަންޒަރު  އަޙްމަދު އެމް.އެސް.އޯ އިން ނުކުންނަ މަންޒަރާއި، ވަ

  ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހިމާނާފައިވާ 'މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް'

  ފުރަތަމަ   ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ'  ގައި  2020  ޖަނަވަރީ  16  ންފަރާތު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައިމައްސަލާ   މި .15

 ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ   ބަޔާނުގައި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުގައި  ގެ'  ބަޔާން

  ބުނެލުމަށް   ހިންގިކަމަށް  ތަހުގީގެއް  އެއީ  ބެލުމުން  ކަންކަމަށް  ގައިވާރިޕޯޓު  ނިމުނުގޮތުގެ  މައްސަލަ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

   ކަމެއްކަމަށާއި، ކޮށްފައިވާ

  ގައި   2019  ޖުލައި  24  ފަރާތުން އަޙްމަދުގެ ޝުހައިލު ތަހުގީގަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި މައްސަލަ  އެގޮތުން .15.1

 އެގޮތުން ށާއި، ހުރިކަމަ ކަންތައްތަކެއް ގިނަ  ފުށުއަރާ ބަޔާނުގައި ދީފައިވާ

 ޢަމަލު  ބުނާ  ހިނގިކަމަށް  ބޭރުގައި  އޮފީހުން  އައިސަރާއިސްމާޢީލް    ބަޔާނުގައިގެ  ޝުހައިލު އަޙްމަދު  -

 ކަމަށާއި،  ނެތް ަޤރީނާއެއް  ހެއްކެއް  ބާރުދޭ ހިންގިކަމަށް

 ދިވެހިބަހުން  ބަޔާންތައް  ސްޓާފުންގެ  ހުރިހާ  ބިދޭސީ  ތިބި  ތަނުގައި  ބުނާ  ކަމަށް  ހިނގި  ހާދިސާ -

 ކަމަށާއި،ނެތް  ގޮތެއް  ކަށަވަރުކުރެވޭނެ  ބަޔާންކަން  ދީފައިވާ  އެފަރާތްތައް  އެއީ  ލިޔެފައިވާއިރު،

 ނގަންހި  ހާދިސާ  ކަމަކީ،  ސާބިތުވާ  ބަޔާނުންވެސް  ފަރާތްތަކެއްގެ  ހުރިހާ  މި  އެހެންނަމަވެސް

   އި،ށާކަ ސަބަބުންގެ ުޝހައިލު އަޙްމަދު  މެދުވެރިވީ

 ފިޔަވައި   ކުރުން  މަސައްކަތް  ދިފާއުވުމުގެ  ހިސާބުން،  ނެގި  ވަޅިއެއް  އޮތް  އަތުގައިގެ  ޝުހައިލު އަޙްމަދު  -

 ހިންގާފައިނުވާކަން  ޢަމަލެއް  ހަމަނުޖެހުމުގެ  ކަހަލަ   އެއްވެސް  އިސްވެ   ފަރާތުން   އައިސަރުގެއިސްމާޢީލް  

 އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި،   ބިރުދެއްކިކަމަށް  ނަގައި  ވަޅި  ޝުހައިލު އަޙްމަދުންނަކަމަށާއި،  އޮ  އެނގެން

 ރިޕޯޓުގައި  ގޮތުގެ  ނިމުނު  މައްސަލަ  ސަބަބުންކަމަށް   ގެއަޙްމަދު  ުޝހައިލު  ދިޔައީ  ހޫނުވެގެން  މައްސަލަ

   ވާކަމަށާއި،ބަޔާންކޮށްފައި



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
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 ވަގުތަކު،  ހުރި  ރޫހެއްގައި  ރުޅިވެރިކަމުގެ  މެދުއައިސަރާ އިސްމާޢީލް    ފަރާތުން  ގެޝުހައިލު އަޙްމަދު -

  އައިސަރުގެ   އިސްމާޢީލް،  ބަރޯސާވެ  އެކަނި   މައްޗަށް  ބުނުމެއް  ބުނާ  އޭނާ  ކަމަށް  ހިނގި  އިތުރަށް

  ތަނެއް ނެތްކަމަށާއި، ބެލެވޭނެ ހިންގާފައިވާކަމަށް މަލެއްޢަ  ސީރިއަސް  މާރާމާރީގެ ފަރާތުން

 ފަހުން  އިރުކޮޅެއް  އޭގެ  ބުނެ،  ކަމަށް  ހަމަލާދިންށް  ޝުހައިލު އަޙްމަދަ  ބޭރުތެރެއިން  ފަހު،  ހާދިސާއަށް -

 ހުށަހެޅިކަމަށް  މައްސަލަ  މަންޓަށްޑިޕާޓް  އާރު.އެޗްމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    ޝުހައިލު އަޙްމަދު

  ދެ މުވައްޒަފުންކުރެ އެކަކުވެސް މައްސަލަ   ނިންމުމުގައި،  ރިޕޯޓުގެ  އެ  ހަމަ  ބުނެފައިވާއިރު،  ރިޕޯޓުގައި

  މުވައްޒަފުންވެސް   ދެ  ސައްކަތްކޮށްފައިނުވާތީ،މަ  ހައްލުކުރުމަށް  ހުށަހަޅައި  މަންޓަށްޑިޕާޓް  އާރު.އެޗް

  ފައިވާކަމަށާއި،ބަޔާންކޮށް ކުށްވެރިވާކަމަށް

ރިފުޓޭ  ވީ.ޓީ.ސީ.ސީ  ރިޕޯޓުގައި -  ދެ   ކަމަކީ،   ސާބިތުވާ  ކަންކަމުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޔަތްކޮށްއާޖަށް 

ން އައިސްފައިވާކަ  އެނބުރި  އަދި  ދިޔަކަމާއި،  ނުކުމެގެން  އެތަނުން  އެވަގުތު  މުވައްޒަފުންވެސް

 ކަންކަމެއް   ދަލާލަތުކޮށްދޭނެ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ހިންގިކަމަށް  މާރާމާރީ  މިއީ،  އެކަނިކަމަށާއި،

  ންކަމަށާއި،ނޫ

އިސްމާޢީލް    މަލީގޮތުންއަ   ހިންގުމުގައި  މާރާމާރީ  ތުހުމަތުކުރާ  ކަމަށް  ހިނގި  ކައިރީ  ގޭޓް  2  ފޭސް -

 އެފަރާތުގެ ފަރާތުންވެސް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޚުދު  ލިބިފައިނުވާކަމަށް ހެކި  ބައިވެރިވިކަމުގެ   އައިސަރު 

 ކަމަށާއި، އެއްބަސްވެފައިވާ ރިޕޯޓުގައި

 ބިރުދައްކާފައިވަނީ  ވަޅިއަކުން  ބަހުންވެސް،  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ބަލާއިރު،  ނިންމުމަށް  ރިޕޯޓުގެ -

ޝުހައިލު    ހާދިސާއަކީ  އެ  ން،ކަމުގޯސްވި  މައްސަލަ  ގެ ސަބަބުންމަލުއަ   އެ  ކަމާއި  ޝުހައިލު އަޙްމަދު

މައްސަލައިގައި   ކަމަށާއި، ސާބިތުވާ  ކަމެއްކަމަށް  މެދުވެރިވި   ސަބަބުންގެ  އަޙްމަދު މި   އެހެންކަމުން 

 ކުންފުނީގެލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  މައްސަ  ކަމަށްވެފައި،  ުޝހައިލު އަޙްމަދު  ފަރާތަކީ  ންޖެހޭޒިންމާވާ

 ފަރާތާމެދު   ހިންގި  މަލު އަ  ބިރުދެއްކުމުގެ  ނުވަތަ  މަލުއަ  އަނިޔާވެރި ވަނީ    ހޭންޑްބުކްގައިވެސް ލޯއީ  އެމްޕް

 އަނިޔާލިބުނު  ހާދިސާގައި  މި  ފަރާތަކީޅި  ހުށަހެ  މައްސަލަ  އަދި  އެޅުމަށްކަމަށްވާއިރު،  ފިޔަވަޅު



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އައިސަރު އިސްމާޢީލް   VTR/2019/253މައްސަލަ 
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އްކަމަށް ލާފުކަމެހި  ހަމަތަކާވެސް  ފުގެސާ ދުލުއިން އަ  ވަކިކުރުމަކީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ފަރާތަށްވީއިރު،

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ަބާޔުނަގިއާވ ަކްނަކމްަށ ަރއުްދ ިދުނުމެގ  ަގިއ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ހުށަަހޅަާފިއާވ    2019ަޖަނަވީރ    16 .16

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ގޮތުގައި  ގެ'  ބަޔާން  ފުރަތަމަ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ'  ގައި  2020  ޖަނަވަރީ  30ޮގުތްނ  

   ފަާހަގޮކށަްފިއާވ ަކްނަކަމށް ބަލިާއުރ،  ބަޔާނުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭަފާރުތްނ  

ާށިއ،  ންޫނަކަމ  ަޔްތކްޮށެގްނާއިރ  ަބާޔަންށ   މުަދެގްޙައޝަުހއުިލ    ަހަމެއަކިނ  ިންނމަާފިއަވީނ  ީގުގތުަހ  ަމްއސަަލިއެގ .16.1

މްައސަަލިއެގ    ާށިއ، ވަާހަކަތެކްއަކަމ  ލުާފިހ  ާތ ީގަގަހ  ވަާހަކަތަކީކ   ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ  ަފާރުތްނިޅ  ުހށެަހ  ަމްއސަަލ

  ަފާރަތުކްނ   ުކެރ   ަފާރުތްނ   ެދ  ިޑޕްާޓަމްނޓްަށ   ާއުރ . ެއްޗ  ަމްއސަަލ  ފަަދިއްނ  ފަާހަގޮކށްފިައާވ  ިންނުމުމަގިއ  ިރޯޕުޓ

  ިނުމުނ   ަމްއސަަލ"   ުހށަަހޅަާފިއާވ   ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލާއުގިޅެގްނ  ިމ   ުނާވަކްނުހށަަހޅަާފިއ

  ެނގަިފިއާވ  ްށ ުހީގަގަތ  ުގިޅެގްނ  މްައސަަލާއިއ  ަމާށިއ، ސުާފާވަކ  ަރނަގަޅްށ   ަވަރްށ   ިއްނ "  ރޯިޕްޓ  ޮގުތެގ

  ިހނަގްނ  ަހަމުނޖެހްުނމާަށިއ،  ބާަޔްނަތެކްއަކ  ވަިފިއާވ ުކެރ  ިރޯކުޑ   ޯއިޑޯއ   ަވުގުތ  ެނުގުނ   ބާަޔްނަތްއ   ަބާޔނަްތަކީކ، 

  ިދމަާލްށ ްޙމާަދ  ައޝަުހއުިލ    ތުެދެވެގްނ   ޮގނޑްިނ  އްިނ  އީިށނެދ  ަފާރުތްނ  ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ  މުެދެވިރީވ

  ިއުތުރ   ެނގަިފިއާވ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއިއ  ަބާޔުންނާނިއ   ަފާރުތެގިޅ  ުހށެަހ  ަމްއސަަލ  ުދުހ  ިދުޔުމްނަކަމްށ

   މާަށިއ، ދަލަާލުތުކާރަކ  ަބާޔނަްތުކްނެވްސ

ެގ  މުަދްޙައޝަުހއުިލ    ަފާރްތިޅ  ުހށެަހ  ަމއްސަަލ  ަބާޔުނަގިއ  ދަީފިއާވ  ިމާއ  ައުރާމްނ   ެގ ތުަހީގަގްށަމްއސަަލިއ .16.2

  ރްަހާމްނ  ުމްސތީަފުޒްރ  ުމަޙްއމުަދ ެގ ތަހީުގަގްށ  ަމްއސަަލިއ  ިހަކަމށް ުބނަެފިއާވަކަމާށިއ، ެޖ  ދެފަަހަރްށ  ަގިއަގ

  ަފާރުތން ޅި  ުހށެަހ  ަމްއސަަލ  ، ާށިއޖުެހުނަކަމ  ހިފަަހްއަޓްނ  ަފާރްތ  ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލ  ިއަބާޔުނަގ  ދަީފިއާވ

  ަވޒާީފިއން   ަފާރްތ  ިޅުހށެަހ  ަމްއސަަލަމށާއި،  ޮއްނަނަކ  ެގްނނ ެއ  ޮކްށޕަާލއާިފާވަކްނ  މުަދްޙައޝަުހއުިލ  

  ހަަމުނޖުެހމާ   ިހނަގއިިދަޔ   މަާހއުުލަގިއ،   އީޮފްސ   ެތޭރަގިއ،   ސޯްޓރ   ްޕޮރިކުއަމންްޓ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ، 

  ސިާބުތުވުމްނ  ްށ ީގަގތުަހ  ބިައެވިރވަެފިއާވަކްނ  ެވްސ  ަފާރުތްނ   ެދ  ަހަމުނޖުުހުމަގިއ  ިމ  މާަށިއ، ަކ  ުގިޅެގްނ

ަޢ  ަލުކްނޫސުއ  ްއެއ މުެދަގިއ  ަފރާާތިއ    ޮބޑްަށ  އިަދ   ާކުކޯތ   ޖީެހ  ުކިރްނ  ާށިއ، ޮކށަްފިއާވެނަކަމ   މުަލެދ 



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
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  ިޅ ުހށެަހ  ަމްއސަަލ  ަކަމާށިއ،   މްައސަަލެއްއ  ީއ ިޖާނ  އެެހްނ  ުމިޅްނ   ެއީއ   ާކުކޯތ   ިހްނީގ   މުަލަޢ  ައިނާޔެވިރ

  ަހަމަތާކިއ  ެއްއަބްސުވުމަގިއާވ  ާފާއބޭެހަވީޒ  ާޤޫނާނިއ،   ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވީނ  ަވިކުކެރވަިފިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ

  ަމްއސަަލ  ިމްނަވަރްށ   ޖޭެހ  ުފރަިހަމާވްނ  ބަލިާއުރ  އަަޅްނ   ިފަޔަވެޅްއ  އާިދީރ  އިަދ  ިއަކމާަށެއްއޮގތްަށ  ުލަތާކޫސުއ

ަގއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ަކުމ  ާސިބުތުވުމްނ  ްށ ީގަގތުަހ  ިރ ުކ  ތުުހަމތު،   ުކެރުވުނ  ަމްއޗްަށ  ަފާރުތެގ  ިޅުހށެަހ

 ަފާރުތްނ ބާަޔްނޮކށަްފިއެވެއެވ. 

  ބާަލިއުރ،   ަވަޒްނޮކްށ  ީރާނަތްއަގ  ެހިކަތާކިއ  ހުށެަހޅަިފިއާވ  ިންނަމީނ  ާސިބުތާވަކމްަށ  ަކެމްއ  ެއުޅުމަގިއ  ިފަޔަވެޅްއ  އާިދީރ .17

  ަވޒާީފާއބޭެހ   ެއނޭގަކމާަށިއ،   ބާިނޮކްށެގްނކްަނ  ަމއަްޗްށެގ    (Balance of probabilities)ުބަރެވޭވ ޮގެތްއ    ޮބަޑްށ

ަމްއސަަލަތުކަގއި    ީއ ެއމެީހްއެގ ަމްއަޗށް ިޖާނ  ަވނަ ާމއާްދެގ ަދށްުނ މަީހުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކާރިއުރެވްސ  23ާޤޫނުނެގ  

ުކެށްއ ާސބުިތާވްނ ޮއްތ މްިނަގނަޑްށ ކެުށްއ ާސބުިތވަެފިއޭވޯތ ނަުވަތ ޫންނޯތ ބަަލްނ ުނޖޭެހަކަމްށ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބރު  

2010/HC-A/26   .ަޤިޟްއާޔއްިނ ަކނަޑައޅަާފިއާވަކން ެއނެގން ޮއެވެއެވ 

  މަާހއުުލަގިއ   ަމަސްއަކުތެގ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ   ަމއްސަަލ  ަވިކޮކށަްފިއަވނީ،   ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ .18

  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ   ުނާވީތާއިއ  ަތާބވަެފިއ  ިމްނަގުޑަތަކްށ   ސޫުލީކ  އިަދ  ހާުލީގައ  ބަަހްއަޓްނޖޭެހ  ުމަވްއޒުަފްނ

  ެއ  ިހްނަގއަިފިއާވަކްނ  ާމާރާމީރ  ިއއަތަްލ  ަގަޔްށ  ށް، ުޒާވުބޮކ   ުހުތރުބުަހްނ  ަފާރަތާކެއުކ  އެެހްނ  އާަދުކާރަތުނަގިއ  ަވޒާީފ

  ޔްަތކްޮށާއިރ  ަބާޔނަްތަކްށ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިތިބ  ުރެވިޒާހ  ެއަތުނަގިއ  ަވުގުތ  ިހނިގ  ާސހިާދ

  ުހީގުގަތ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލާވީތާއިއ،  ާހަމވަެފިއ  ްށުހީގަގަތ  އާިދީރ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ޮކށަްފިއާވ

ަމްއސަަލ  ާސބިތުުކުރަމ  ަޞްއަޙޫންނަކްނ   މަޢޫުލާމުތ  ދަީފިއާވ  ްށ ުހީގަގަތ  ޫނނަްކާމިއ  ަރނަގަޅްށ  ިހްނގަާފިއަވީނ ްށ 

  އިަދ  ަކަމްށ   ޯގްސޮކްށ  ެގްނޮގސަްފިއަވީނ  ުހީގުގަތ  ސަަލިއެގްއަމ  ، ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ެހިކްނ ހުށަހަޅަާފިއީވަނަމެވްސ

ަރއުްދ ތުަހީގަގްށ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތެގ    ދަޭހާވޮގަތްށ   ބާަޔްނަތެކއަްކްނ  ޫންނަސއަްހ  ަބާޔނަްތަކީކ  ދަީފިއާވ  ެހިކްނިވ 

ަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ކޮށަްފިއވާ  ަމްއަސ  އިަދ ެއނެގން ޮއްނނާތާީއިއ،    ެހކަިބސްދަީފިއުނާވަކްނ  ެހިކެވިރައުކ  ެއްއެވްސ

ަފރަާތށް    ިމްނަގނަޑކްުނ  ެއކީަށެގްނާވ  ްނ ޮކްނގަޮތުކްނަކ  ކްަށީވ، ުހީގަގަތ  ުނަރނގުަޅ  ީކތުަހީގަގ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ 

 ީތާއއި، ުނާވ  ަބާޔްނކޮށެްދވަިފިއ
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ިހްނގަާފިއާވަކްނ    ާމާރާމީރ  ެދމުެދ  ުމަވްއޒަަފާކ  އެެހްނ  ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ  ަފާރާތިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .18.1

   ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ެހކްިނެގ ެހިކބުަހްނ ެވްސ ެއނެގން ޮއްނނީާތާއިއ، ަމއްސަަލ    ްޓަރިއިބއުނަަލްށ  ަވޒާީފާއބޭެހ

)ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:   (Arman Miah)އަރްމަން މިއާ    ،ބަންގްލަދޭްޝގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާެއޮގުތްނ   -

BH0270728)   ަޕީާލ ްށޮކ .  ޕީާލްށޮކ  ަހަމ  ޭއަނ"   ެހިކަބްސ އާަދުކަރުމްނ  އިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގ  

ިއްސމާޢްީލ    ާމިއުބނަެފިއާވަކ  ިމޮގަތްށ"  ިދަޔީއ  ުދަރްށ  ތްަނޮކެޅްއ  ީމަނ  ޕީާލަމްށޮކ  ީމަނެވްސ އިަދ 

"ައިއަސުރ ައންެއޮގަތށް    ަގިއަގ ޝަުހއްިލ ައްޙމުަދ ޖަަހިނޮކށް ުދިށނޯްތ ސުވުާލ ުކުރުމްނެގ  ައިއަސުރ

ުނޖާަހ. ައިއަސުރ ޖަަހްނ ިދާޔަމ ޝަުހއްިލ ިނޔަަފިތ ަކނާޑ ަދިތ ޭއެގެތޭރަގިއ ިއްނނެާނ ަވިޅއާ ެއީކ.  

 ާމިއ، ުބނަެފިއާވަކެއިތ ިދްއކޮށީްލ" މިފަަދިއްނ  

 (Mohammad Shorif Mrdha)މުޙައްމަދު ޮޝރިފް މިރްދާ    ،ބަންގްލަދޭްޝގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ -

ނަންބަރު:   ޓްރައިބިއުނަލުގަ  (BR0994298)ޕާސްޕޯޓު  އާަދކަުރުމން   އިވަޒީފާއާބެހޭ    ެހިކަބްސ 

.  ީޕްށޮކ  ީމަނެވްސ ޕީާލަމްށޮކ  ޕަާލީނ، ްށކޮ  ިކޔަާފ ީކްއުކަރނޭްހ ހަަދީނ ޮދުގ ިކަޔުމްނ ެއޮގަތްށ ަހއުިލުޝ" 

  މިފަަދިއްނ"  ަވިޅާއެއީކ  ިއްނާނެނ   ެތރަޭގިއ  ޭއެގ  ، ިތަދ   ކަނާޑ  ނިޔަަފިތ  ުރޅްިނ  ައިއ  ޭއަނ   ީޕަމ ްށޮކ

 ަކާމިއ، ުބނަެފިއާވ

ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ - ރަޙްމާން    ،ބަންގްލަދޭްޝގެ  މުސްތަފީޒުރް   Mohammad)މުޙައްމަދު 

Mostafizur Rahman)    :ުޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ(BY0333525)   ައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގ  

  ަވިޅ  ޭއަނ   ައެންއާކ   ެދްނ.  ައިއަސުރ  ކޮށްޕީާލ  ެދްނ  ، ަހއުިލުޝ  ޮކށްޕީާލ  ަފްސްޓ   "   ެހިކަބްސ އާަދުކަރުމްނ

  ަހއިލު ޝު   ުފަރަތަމ  ެއްނެމ  . ަގިއަގ  ެދމާީހ.  ހަިފީނ  މުީހްނ  ިތްނ  އަަހެރްނ  ެދްނ.  ަހއުިލުޝ  ިދްއުކަރީނ

  އްިނާނެނ  ޭއެގެތޭރ   ، ަދިތަކނާޑ  ިނޔަަފިތ  ެދން ޝަުހއްިލ  ޕީާލަމްށޮކ.  ޕީާލްށ ޮކ  ައިއަސުރ  ެދްނ   ޕީާލަމްށޮކ

 ުބނަެފިއާވަކާމިއ،   މިފަަދިއްނ"  ިދްއޮކށީްލ  ޭއިތ   ، ަވިޅެވްސ

އޭދަފުށި(   - ބ.   / )ބޯށިމާގެ  އަޙްމަދު  ނަންބަރު: ޝުހައިލު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A056616)  ަޝަުހއިލު   ައިއަސުރ،   ިއްސމާޢްީލ"   ެހިކަބްސ އާަދުކަރުމްނ  އި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގ 



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
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  ޖުެހުނ  ެއޮގަތްށ.  ވަާހަކެއްއ  ަރނަގުޅ  އިަދ.  ުބާނީނ  ީކޭކ"   ަޖާވުބަގިއ  ުސވުާލެގ  ުކިރ ؟"ޮކްއޕިާލޯތ

ަފާރުތެގ  މިފަަދިއްނ"  ޮކންްފަރންްޓީވިއުރ  ެގނ ަކްނޭނ ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެއްޗ.ާއުރ    ުބނަެފިއާވަކާމިއ، 

ަވޒާީފާއބޭެހ  ޝަުހއުިލ ައްޙމުަދ    ަކަމްށ  ޮސިއކޮށަްފިއާވ   ިކުޔަމށްފުަހ  ބާަޔްނ  ަބޔެާނއީްދ، ެއ  ިޑާޕްޓަމނަްޓްށ 

 ްޓަރިއިބުއނުަލަގިއ ެހކަިބސްދަީފިއާވަކާމިއ، 

ުހށެަހޅި   .18.2 ަމްއސަަލ  ެހިކބުަހްނ  ދަީފިއާވ  ްޓަރިއިބުއނަަލށް  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރްތތްައ  ަބާޔްނުކެރުވުނ  ިއްސެވ 

ެފްއެގ ަގަޔްށ އަތްލަާފިއާވަކާމިއ، ެއޮގތްަށ ަކްނކޮށަްފިއަވީނ  ަފާރްތެވްސ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ުމަވްއަޒ

   އި، ީތާއޝަުހއުިލ ައްޙމުަދެގ ަތޅަުދނޑިފީަތަގިއ ިއްނ ވިަޅ ެނުގުމެގ ުކރްިނަކްނ ބަޮޑށް ުބަރެވޭވ

  ިބރުދްެއެކްނ،   ޭދެނަކަމްށ   ެގއުްލެމްއ  އިަދ  ަގނުާކުރްނ،   ިހްނުގްނ،   ާމާރާމީރ  އުުލަގިއަހާމ  ަވޒާީފއާަދުކާރ .18.3

ެއްމޕޯްލީއ    ަވިކުކެރޭވެނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ  ިމަކްނަކަމީކ ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަކެމްއަކަމްށ 

ޞަފާްހަގިއ    14އިަދ    13ޭހްންޑުބްކެގ   ަދުށން    ’Employee Conduct‘ަވަނ  ުސުރީޚގެ  ިމ 

  ަޢމެަލްއ  ައިނާޔެވިރ  ުނަވަތ   ަޢމެަލްއ  ިބރެުދްއކުުމެގ  ައިއސަްފިއާވަކްނަކަމްށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއްނނީާތާއިއ، 

  ެތޭރަގިއ  ިފަޔަވޅަުތުކެގ  ެއޭޅެނ   މުެދ  ަޢމުަލތާަކިއ  ޚިލުާފ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރާތެުގ ަގިއޑަްލިއްނާއ  ުނަވަތ

ެއްމޕޯްލީއ    ަވޒާީފިއްނ  ފިެށެގްނ   ިފަޔަވުޅްނ  ސޫުލީކ ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަވިކުކެރޭވެނަކަމށް 

ޞަފާްހަގިއ    20ްޑުބްކެގ  ޭހްނ ަދުށން    ’Violation in the Workplace‘ަވނަ  ުސުރީޚގެ  މި 

  ޮއްނނީާތާއިއ،  ައިއސަްފިއާވަކްނަކަމްށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ

ަކްނަކަމީކ .18.4 ަކުމަގިއ  ަވިކުކެރޭވެނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  މިފަަދ  ަފާރުތެގ    ޙަާލެތއް  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

  ާމޙައުުލަގިއ  ަމަސްއަކްތުކަރްނޖޭެހ  ަޢމުަލަތަކީކ  މިފަަދއިަދ    ޭހްންޑުބްކަގިއ ަބޔާނޮްކށަްފިއާވީތެއްމޕޯްލީއ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ    ެފްނާނތީ،   ަޢަމެލްއަކަމްށ  ޮގސާްދނެފަަދ  ެގއިްލެގްނ  ަރްއާކެތިރަކްނ  ޮއްނަންނޖޭެހ

ެގއުްލްނަތެކްއ ލިބާިދެނަކމަށް    ަތަންށ   ަވޒީފޭާދ  ުނވަަތ  ަފާރަތްށ  ބަަހްއަޓއިިފނަަމ ަވޒީފޭާދ  ިއުތަރްށ  ަވޒާީފަގިއ

ރިޢާޔަތްުކެރޭވީތ،  ަގބުޫލ ސަބަބުތަކަށް  ފާހަގަކުރެވުނު    ވަޒީފާއާބެހޭ  ލަތުގައި،ހާމި ،  ކުރުމުންއިސްވެ 

  ލުވުމަށްސި ވާ  ނިންމުމަށް  އެ  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ
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ން  އެނގެ  ކަންކަމުން  ހުށަހެޅިފައިވާ  ހަމައެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ކުރިތުބީގުތަ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ 

ޟީޫޢ  ަމުއ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އިސްމާޢީލް އައިސަރު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތީ،އޮންނާ

ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ެވިރަކްނ  އަދުުލ ަރއުްދިވ  ިއުމޮކށަްފިއާވަކަމށް  ާގަމްއސަަލ 

 ެވެއެވ. ުބަރެވ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސްޓޯރުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި   ަވނަ ުދވުަހ  2019ޖަުލިއ    24 .19

  ދިނުމަށް  ޝުހައިލު އަޙްމަދާ ދެމެދު ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުމަށްފަހު އޭގެ އިރުކޮޅެއްފަހުން ުޝހައިލު އަޙްމަދަށް ހަމަލާ

  ގޭޓްކައިރީގައި މާރާމާރީ   2  ފޭސް   ދުވި ފަރާތުގެ އައިސް، މައްސަލަ ރައް  ގޮވައިގެން   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަޔަކު 

މައްސަލަ    މަލީގޮތުންއަ  ހިންގުމުގައި  މާރާމާރީ  ހިންގިކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ

ބަޔާންކޮށްފައި  ހެކި  ހުށަހެޅި ފަރާތް ބައިވެރިވިކަމުގެ  ވާކަން  ލިބިފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންވެސް 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އެކަމުގައި  ހިނގާދިޔަކަމެއްކަމާއި  ހަގީގަތުގައިވެސް  އެމާރާމާރީއަކީ  އޮތުމުންނާއި،  އެނގެން 

 ބައިވެރިވުމެއް އޮތްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. ގެ ފަރާތު

އިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،  ގާވެރިކަން  އަދުލު  އީއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާނޯޓި .20

ތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި  ލަތްހާ މު  އާން

 ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.  HC-A/208/2010ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މަޢުލޫމާތު،   .1 ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  ހުރިހާ  މުވައްޒަފުގެ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު 

 ؛ލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހުސީތަފު

ތެއްގައި ސައެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރު  .2

 ؛ތު ދިނުމަށްފަހުސަޖެނަމަ އެ ފުރުއެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއް

 ؛ކުރުމަށްފަހުހްގީގުއެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަ .3



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
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ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެ   ތުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ަޝރު  23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .4

ތަ މުވައްޒަފަހްގީގަކުރެވޭ  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ކު  ކަށް 

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން. ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

  މައްސަލަ   އިރު،ބަލާ  އިމުކޮށްފައިވޭތޯގާ  ވެރިކަންއަދުލު  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .21

  އަދި   ހުލާގީއަ  މުވައްޒަފުންގެ  ކިބައިން  ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި

 ގުކުރުމަށްގީތަހު  ބަލައި  އިތުރަށް  މައްސަލައެ    ފައިވާތީފާހަގަކުރެވި  މަލުތަކެއްއަ  ލާފު ހި  މިންގަނޑުތަކާއި  ސުލޫކީ

މައްސަލަ    މުއްދަތުގައި  ކުރިއަށްދާ  ގުހުގީ ތަ  ގެމައްސަލައި  އަދިއިވާކަމާއި،  ނިންމާފަ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

  ގު ގީ ތަހް  ށްފައިވާކަމާއި،ކޮ  ސަސްޕެންޑް  ގޮތަށް  ނުލިބޭ  މުސާރަ  މުއްދަތަށް،  ދުވަހުގެ)ސާދަ(    14  ފަރާތް،  ހުށަހެޅި

ފަރާތަށް    ނިންމިގޮތް  މައްސަލަ  ނިމުމަށްފަހު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ އަންމައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ގާނެކަމަށް 

( ސިޓީއިން އެނގެން  2019ޖުލައި    29)  HDC (161)-HR/PRV/2019/1603ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު  

ފަރާތުން ހިންގި ތަހުގީގަށް   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި  2019ޖުލައި    24  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އޮންނާތީއާއި،

 ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާނަކީ  މި  އޮތުމުން،  އެނގެންކަން  ދީފައިވާއް  ބަޔާނެމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

  ބަޔާނެއްކަން   ދީފައިވާ  ތުގައިސަފުރު  ދެވުނު  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ފަރާތަށް  އެ  ގުޅިގެން  ކަމާ  ތުހުމަތުކުރެވުނު  މައްޗަށް

 ނާތީއާއި، އޮން އެނގެން

  ތުުހަމުތ  ަމްއަޗްށ   ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ،   ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއަސަލ  އަދި .21.1

  މާަލައ  ުކެރުވުނ   ތުުހމުަތ  ަމްއަޗްށ   އާޭނެގ  ަނާގ،   ަބާޔްނ   ޭއާނެގ  ިކޔައީިދ،   ޭއާނައްށ   ަކްނަކްނ   ުކެރުވުނ

، މްައސަަލ  ިއަކާމުނމަށްފުަހެތެރިއްނ ިދ  ަބާޔްނ ެނުގުމެގ   ެއ  ުލެވްސީސތްަފ  ިމްނަވަރްށ  ެދެވނުްހިރ  ުގޭޅޮގުތްނ

ަފާރުތެގ   ުތަސުފުރ  ަޖާވބާުދީރުވުމެގ  ުގޭޅޮގުތްނ  މާަލައ  ުކެރުވުނ  ތުުހަމުތ  ަމްއަޗްށ  ުހށެަހިޅ 

ަފާރުތެގ ަނނަްބުރ    ަގިއަކްނިދުނަމށްފުަހ  HDC (161)-HR/PRV/2019/1713ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ 

   ، ާއިއެގން ޮއްނނީާތ ެއނ ( ެގ ސީިޓްނ2019ޮއަގސުްޓ    08) 



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
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  ުދވުަހ  ބަުދ  ީވ   2019  ޖަުލިއ   24  ނިންމާފައިވަނީ  ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .21.2

ަލ ަރއުްދިވ  ަމްއަސ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ  ެތޭރަގިއ  ްސޯޓުރ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ްޕޮރިކުއަމްންޓ

  ަގަޔްށ   ައެނަކުކެގ   ެއަކުކ  ދަެފާރުތްނ  ިހނަގިއ،   ަހަމުނޖުެހެމްއ  ެދމުެދަގިއ  ަފާރުތެގ އެެހްނ ުމަވްއޒަަފާކ

ަމްއސަަލެއްއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ިހްނގަާފިއާވަކުމެގ  ާމާރާމީރ  އިަދ  ުޒވުާބޮކްށ   ބުަހްނ   ަހޑުިހުތުރ   ައތަްލިއ، 

ހުށެަހުޅ ިޑާޕްޓަމނަްޓްށ  ިރޯސްސ  ިހުއަމްނ  ިތބި    ، ުމްނަފާރުތެގ  ެއަތުނގިައ  ަވުގުތ  ިހނިގ  ހިާދާސ  ެއ 

މަުވްއޒުަފްނާނިއ،  ަފާރުތގެ    ނެގުމަށްފަހުކަން   ބަޔާނެއް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ 

 އެކަށީގެންވާ  ގުޅިގެން  އިމާ ތުހުމަތުކުރެވުނުކަ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތުމުން،  އެނގެން

  ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ތީއާއި،ވޭބުރަވެ  ހިންގާފައިވާކަމަށް  އްހުގީގެ ތަ  އިދާރީ  މިންވަރަށް

 ސަބަބު   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެ  ވަކިކޮށްފައިވާކަމާއި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެ  ޓުގައިޗި  ވަކިކުރިކަމުގެ

  އީ އިޖުރާ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތުމުން،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން

 . ދެކެމެވެ ފައިވާކަމަށްށްއިމުކޮގާ  ދުލުވެރިކަންއަ

ަވނަ ުދވުަހ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް ޮފނުވަާފިއާވ    2019ޮއަގްސޓު    08 .21.3

ަރ ަމްއސަަލ  ިއުތުރްނ  ިޗޓެުގ  ަވިކުކިރަކުމެގ  ަންނަބުރ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ  -HDC (161)އުްދިވ 

HR/PRV/2019/1713   (08    ގެ ިސީޓ2019ޮއަގްސުޓ )ވަޒާީފިއްނ   ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ގިައ ަމްއސަަލ  

  ަކަމްށ   ހިފެަހްއޓަިފިއުނވީާތ   މްިނަގނުޑ  ސޫުލީކ   ިއހާުލާގައ  ުމަވްއޒުަފެގ   ަވިކޮކށަްފިއަވީނ

  އިަދ  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ

ޭހްންޑުބްކެގ ުކނުްފީނެގ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ    ޮކްނ   އަދި   ލުާފެވެގްނަކާމިއިހ  މާއާްދައާކ  ޮކްނ  ަމްއސަަލ 

 ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކާމިއ،   ެންތަކމްަށ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ  ެއނެގްނ   ަދުށްނަކްނ  ާމއާްދެއްއެގ

  ުމަވްއޒުަފ  ިސީޓަގިއ،   ޮފުނާވ  ައްނާގ   ަވިކކޮށިްފަކަމްށ  ަވޒާީފިއްނ   ުމަވްއޒަަފަކްށ،   ަވިކުކެރޭވ  ަވޒާީފިއްނ .21.4

ުނވަަތ    ުމަވްއޒުަފްނާނބޭެހ   ުކންފީުނެގ  ުނވަަތ   ާޤޫނުނެގ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވިކުކެރެވީނ   ަވޒާީފިއްނ ުއސޫލު 

  ވަޒާީފާއބޭެހ  ޖޭެހެނަކަމަކްށ  ޮއްނަންނ  ަފިއީދ ަހވާާލ  ަބާޔްނކްޮށ،   ަކްނ  ަދުށްނ  ާމއާްދެއްއެގ  ޮކްނ  ަގާވއުިދެގ



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
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  ިހނުދ،   ެންތ   ަބާޔްނކޮށަްފިއ  ަތުކަގިއެވްސ  ުޙުކްމ  ޯކުޓަތުކެގ  ަޝރީުޢ  ާރްއޭޖެގ  ިދވިެހ  އިަދ  ާޤޫނުނަގިއެވްސ

  ވަޒާީފާއބޭެހ  ުކީރ  ަވިކ   ަވޒާީފިއްނ  ސީިޓަގިއ  ޮފުނާވ  ުމަވްއޒަަފްށ   އްަނާގ،   ަކމްަށ  ަވިކޮކށިްފ  ަވޒާީފިއްނ

  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަކުމަގިއ  ާލިޒުމަކެމްއ  ޮއުތމީަކ  ބާަޔްނޮކށަްފިއ   ލުާފެވެގްނަކްނިހ  ާމއާްދައާކ   ޮކްނ  ެގާޤޫނުނ

 ނެުދޭކަކަމށް ބާަޔްނޮކށަްފިއާވިއުރ،   ަފާރުތްނ

-HDC  ަވިކޮކށަްފިއާވ ަސަބުބ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަންނަބުރ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .21.5

TE/2019/140    ްަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ޮއްނާނީތ އިަދ ަމްއސަަލ)ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރްއުވްނ( ިލުޔުމްނ ެއނެގނ  

ތްަފ  ަވޒާީފިއްނ ިއުތުރ  ަސބުަބެގ  ަންނަބރު  ަވިކޮކށަްފިއާވ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ   HDCސުީލ، 

(161)-HR/PRV/2019/1713   (08    ިސީޓ2019ޮއަގްސުޓ ެގ  މި  ިއްނ  (  ޮއނާްނީތ،  ެއނެގން 

  ވަޒާީފިއްނ  ިލުޔުމަގިއ، ުމަވްއޒުަފ  ްނިގަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރަކަމށް ެއަމްއސާަލ

  ޮކްނ  ުއސުޫލ ުނަވަތ ަގާވއުިދެގ  ުމަވްއޒުަފްނާނބޭެހ  ުކނުްފީނެގ  ުނަވަތ  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވިކުކެރެވީނ

ވިަކޮކށަްފިއާވ    ަފިއަހވާލީާދ  ަބާޔނޮްކްށ،   ަދުށްނަކްނ  ާމއާްދެއްއެގ ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ  ެނތަްނަމެވްސ، 

ސުީލ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތަށް ައްނގަާފިއާވަކްނ ެއނެގން ޮއނާްނތީ ަމްއސަަލ ަރއުްދވި  ަސަބާބއި ޭއގެ ތްަފ

 ެއެވ. ުކރެެވަގބުޫލޮކށަްފިއާވަކަމށް  ިއުމާގެވިރަކްނ  އަދުުލ  ިއުޖާރީއަފާރުތްނ  

  މައްސަލަ ދަކޮށްދެއްވައި،  އާ އި  ވަޒީފާގެ  ފަރާތު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޔަތްކޮށް،އާރި  ކަންކަމަށް  ފާހަގަކުރެވުނު   އިސްވެ .22

  ހިނގާފައިވާ   މުއްދަތަށް  ދަކޮށްދޭ އާއި  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ޅިހުށަހެ

  ވެރި އަދުލު   ގެއްލުމަށް  ލިބުނު  ފަރާތަށް  ޅި ހުށަހެ  މައްސަލަ  މުއްދަތުގައި  އެ   ލިބިދިނުމާއެކު،  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާ 

  އެދިފައިވީނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިނުމަށް އިނަގަ  ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަދަލެއް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާއި  މާއްދާގަ  ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ  ހޭވަޒީފާއާބެ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ،މެދުވެރިވެގެން   ލަތެއްހާ  ފަދަ

 ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  އަދި   ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީއާއި،

  ކުރެވޭތީ،ގަބޫލު  އިމުކޮށްފައިވާކަމަށްގާ  ވެރިކަންއަދުލު  އިޖުރާއީ  ވެރިކަމާއި،އަދުލު  މައުޟޫޢީ  އިމުކުރަންޖެހޭ ގާ
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  މައްސަލަ ދަކޮށްދެއްވައި،  އާއި   ވަޒީފާގެ  ފަރާތު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދައިންފަ   އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  ހިނގާފައިވާ   މުއްދަތަށް  ދަކޮށްދޭ އާއި  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ޅިހުށަހެ

 ގެއްލުމަށް  ލިބުނު  ފަރާތަށް   ޅިހުށަހެ  މައްސަލަ  މުއްދަތުގައި  އެ  ލިބިދިނުމާއެކު،  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާ  މުއްދަތަށް

  އަންގާނެ   ފަރާތަށް  ރައްދުވި   މައްސަލަ،  ދިނުމަށްއިނަގަ   ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ބަދަލެއް   ވެރިއަދުލު 

 . ފެނެއެވެ ނިންމަން  މައްސަލަމި  ކަނޑައަޅައި ނެތްކަމަށް އްހަމައެ ާޤނޫނީ

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

މައްސަލަ  ދެންފަހެ، ލިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި    ބެލި މައްސަލަ 

ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،    ންގެ ހެކިބަހަށްހެކިމައްސަލައިގައި ހާިޟރުކުރެވުނު  ،  ވާހަކަތަކަށާއި  ދެފަރާތުން ދެއްކި  މަޖިލީހުގައި

ޑިވެ އައިސަރު ހައުސިންގ  ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގައި  އިސްމާޢީލް  ފެށިގެން   2015  ސެޕްޓެމްބަރު  29ލޮޕްމަންޓް    އިން 

ހައުސިންގ  ވީ ބުދަ ދުވަހު    2019ޖުލައި    24"އެސިސްޓެންޓް ސްޓޯރ ކީޕަރ" ގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  

  ރާއި އިސްމާޢީލް އައިސަމެންޓް ސްޓޯރުގެ އޮފީސް ތެރޭގައި  އުޕްރޮކި  .އޯގެއެސް.އެމްގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް

އިސްމާޢީލް އައިސަރު ހައުސިންގ  ދެމެދު ހިނގި ދެބަސްވުމަކާ ގުޅިގެން    ުޝހައިލު އަޙްމަދާއެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ  

  މުއްދަތުގައި ންަޝން  ސަސްޕެ  ،ހާޒިރުކޮށް ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކޮށް  ށްއާރަ.އެޗް  ގެޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް

ތަހުގީގުނުކޮށް އިދާރާއެއްގައި  އެއްވެސް  ކަމާބެހޭ  މައްސަލަ  އަންގާނެކަމަށްބުނެ   މުއްދަތުސަސްޕެންަޝން    ،ވަކިގޮތެއް 

ވަޒީފާ    ،ތީވަޒީފާއިންވަކިކޮށްފައިވާއި  އިންޒާރެއް ދިނުމަކާނުލައަދި    ނަސޭހަތެއް  ،ހަމަނުވަނީސް އިތުރު އެއްވެސް އެންގުމެއް

އަނބުރާ ދިނުމަށާ  އިނާޔަތްތައް  ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ހިނގި މުސާރައާއި  ވަކި  ވަޒީފާއިން  އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،

ހައުސިންގ    ދި އެދިނުމަށްދައި ހޯ އަދި އެ މުއްދަތުގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި ވަޒީފާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު  

   ގައި،މައްސަލާމި   ހުށަހެޅި ރައްދުވާގޮތަށްޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް 



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އައިސަރު އިސްމާޢީލް   VTR/2019/253މައްސަލަ 
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  ުމަވްއޒުަފން   މަާހއުުލަގިއ  ަމަސްއަކުތެގ   ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ   ަވިކކޮށަްފިއަވީނ،   ަވޒީފިާއްނ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

ަވޒާީފ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުނާވީތަކަމާށއި،   ތާަބވަެފިއ  ިމްނަގނުޑަތކްަށ  ސޫުލީކ  އިަދ  ހާުލީގައ  ަހްއަޓްނޖޭެހަބ   ަފާރްތ 

ިހނިގ ަވގުުތ އަެތުނަގއި   ހިާދާސ ެއ  ިހްނަގއަިފިއާވަކްނ ާމާރމީާރ ުޒވުާބޮކށް،  ުހުތުރބުަހްނ  ަފާރަތާކ  އެެހްނ  އާަދުކާރަތުނަގިއ

ްތކްޮށ މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން  ަޔ ާއިރ  ަބާޔނަްތކްަށ  ުމަވްއޒުަފނެްގ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ުކނުްފީނެގ  ާހިޒުރެވިތިބ

ަފާރުތެގ  ާހަމވަެފިއާވީތަކަމާށިއ،   ތުަހީގަގްށ  އާިދީރ  ުކިރ ރައުްދިވ  ޭހްންޑުބްކ'   ުކނުްފީނެގ  ަމްއސަަލ    ަގިއ   'ެއްމޕޯްލީއ 

  ުމަވްއޒުަފ  ިމަކނަްކަމީކ  ްނ، ިބރެުދްއުކ   ޭދެނަކަމްށ   ެގއުްލެމްއ  އިަދ   ަގާނުކުރްނ،   ިހްނުގްނ،   ާމާރާމީރ  އުުލަގިއަހާމ  ަވޒާީފއާަދުކާރ

ަވޒާީފަގިއ  ަބާޔްނޮކށަްފިއވީާތކަަމާށިއ،   ަކުމަގިއ  ޙަާލތްެއ  ަވިކުކެރޭވެނ  ަވޒާީފިއްނ ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ    ިއުތަރްށ   ަމްއސަަލ 

  ާޤޫނުނ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ކެުރޭވީތ، ގަބުޫލ  ިލބާިދެނަކމްަށ  ެގއުްލްނަތެކްއ  ަތންަށ  ަވޒީފޭާދ  ުނަވަތ  ަފާރތްަށ   ަވޒީފޭާދ  ބަަހްއަޓއިިފަނަމ

  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ،   ަވޒާީފިއްނ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށްނަކމާަށިއ،    23ެގ  (  2/ 2008) 

  ުކެރުވުނ  ތުުހމުަތ  ަމްއަޗްށ  ޭއާނެގ   ަނާގ،   ަބޔްާނ  ޭއާނެގ  ިކަޔއިދީ،   ޭއާނއްަށ  ަކްނަކްނ  ުކރުެވުނ  ތުުހަމުތ  ަމްއަޗްށ  ަފާރުތެގ

ެތެރިއްނ ދަީފިއަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ަބޔްާނ ެނުގުމެގ  ެއ  ެވްސތްަފސުީލ  ިމްނަވަރްށ  ެދެވނުްހިރ  ުގޭޅޮގުތްނ  މާަލައ

  ގެޮތްއަގިއ  ބުޮޑ  ްނާހަމަކ  ިދުނަމށްފުަހަގިއކްަނ  ުތަސުފުރ  ަޖާވބާުދީރުވުމެގ  ުގޭޅޮގުތްނ   ަޢމާަލ  ުކެރވުުނ  ތުުހަމުތ   ަމްއަޗްށ   ަފާރުތެގ

  ަވިކުކެރުވުނ   ތީުދ، ަސުފުރ  ަޖވާބާުދީރުވުމެގ  ވިަކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ޮއްނަނަކމާަށިއ،   ެއނެގްނ

( ގެ  2019ޮއަގްސުޓ    08)   HDC (161)-HR/PRV/2019/1713ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތެގ ަނނަްބުރ    ަސަބުބ

  ިއުޖާރއީ ެވިރަކާމިއ،  އަދުުލ ެއްނުގަމށްފުަހ ަކަމާށއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަމުއޟީޫޢ  ިސީޓްނ

ކޯޕަރޭަޝން  ަބާޔްނކްޮށ  ިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމްށ  ާގެވިރަކްނ  އަދުުލ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ަފާރުތްނ ހައުސިންގ    ިލިމެޓުޑެގ 

 ަޖާވބާުދީރވަެފިއާވިއުރ، 

  އި އިސްމާޢީލް އައިސަރާ މެންޓް ސްޓޯރުގެ އޮފީސް ތެރޭގައި  އު ޕްރޮކިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    2019ޖުލައި    24

ފަރާތުގެ ރައްދުވި  އަޙްމަ މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވާ    އެހެން  މައްސަލަ  ދެބަސްވުމަކާ  ދާުޝހައިލު  ހިނގި    ގުޅިގެން   ދެމެދު 

ަފާރތް  ަމްއަސ ުހށެަހޅި  އަެތުނަގިއ    ހިާދާސ   ެއ  ިހްނަގއަިފިއާވަކްނ  ާމާރާމީރ  ުޒވުާބޮކށް،   ުހތުުރބުަހްނަލ  ަވުގތު  ިހނިގ 

ަރއުްދިވ ަފާރުތން  ްތކްޮށ މްައސަަލ  ަޔ ާއިރ  ަބާޔނަްތކްަށ  ުމަވްއޒުަފނެްގ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ުކނުްފީނެގ  ާހިޒުރެވިތިބ



 

 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އައިސަރު އިސްމާޢީލް   VTR/2019/253މައްސަލަ 
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ޮއތުަހީގުގ  އާިދީރ  ުކިރ ެއނެގްނ  ަތ  ، ްތިއުރްނ  ަފާރްތަތ  ްހީގަގްށ އާިދީރ  ްޓަރިއިބުއނަލަށް    ްއ ަބާޔންދަީފިއާވ  ަވޒާީފާއބޭެހ 

ދަީފއާިވ ެހިކބުަހަގިއެވްސ ދަެފާރުތެގ މުެދަގިއ ާމާރާމީރެއްއ ިހްނގަާފިއާވަކްނ ަބާޔްނކްޮށ ެހކަިބްސ  ުރޮކްށ އަެފާރތަްތުކްނ  ިޒާހ

ދަީފިއާވީތ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވ ފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ ާމާރާމީރ ިހްނގަާފިއާވަކަމްށ  

ުމަވއްޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމްަށ ެއަކީށެގްނާވ ސަަބެބްއަކމަށް    ީކ މަަލައެއ  ގެ  ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތުބަރެވޭވަކާމިއ،  

ަވިކޮކށްފިައަވީނ    ، ުކެރޭވީތަގބުޫލ 'ެއްމޕޯްލއީ    ކުނުްފީނެގ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތެގަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއން 

ަހވާލީާދ،    ަގިއ  ޭހްންޑުބްކ'  ަކްނަކަމށް  އަދި  ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ  ބަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކީ  ވަޒީފާއަދާކުރާތަނުގައި  މުވައްޒަފުން 

  )ށ( ގައިމާއްދާގެ  ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ  ހޭވަޒީފާއާބެވާތީ،  ލާފުވެފައިހި  ޑާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްނމިންގަ  ހްލާގީއަ

  ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  މެދުވެރިވެގެން،  ލަތެއްހާ   ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ

  އިޖުރާއީ   އިމުކުރަންޖެހޭގާ  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައިމައްސަލާ  މި  އަދި  ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީ

،  ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާތީ  އެކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް  ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެ  އިމުކޮށްފައިވާކަމަށްގާ  ވެރިކަންއަދުލު 

 ނެތްކަމަށް   ހަމައެއް  ާޤނޫނީ  ގެ މައްޗަށް ކުރާނެފަރާތު  ރައްދުވި  މައްސަލަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް  މައްސަ 

 ނިންމައިފީމެވެ.  ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ

 2021މާރިޗު  28

 1442ަޝއުބާން  15

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

 


