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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/279 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019ޑިސެންބަރު  09 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  09 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 މޫސާ، ފަޒާ / ރ. އަލިފުށި  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A248538)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ޓްސް މޯލްޑިވްސްޒޯކޮރަލް އައިލެންޑް ރި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-1236/2016ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓް )ކުންފުނި

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަ މޫސާކީ،  ލައަމި  އަލިފުށި  /  ފަޒާ)  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  ނަންބަރު:   (ރ.  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A248538)  03    ިމޯލްޑިވްސް   2017މެއ ރިޒޯޓްސް  އައިލެންޑް  ކޮރަލް  ފެށިގެން  ލިމިޓެޑު  އިން  ގައި  ޕްރައިވެޓް 

ވިޔަފާރި   ކުންފުނީގެ  ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ގޮތުން  ދަށްވުމާގުޅިގެން  ކާޕެންޓަރެއްގެ  ކުޑަކުރުމުގެ  ޚަރަދު 

ޤާއިމުކުރުމަކާނުލައި   ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ޢަދުލުވެރިކަމާ  މައުޫޟޢީ  ސަބަބެއްނެތި،  އެކަށީގެންވާ  ކަމަށްބުނެ، 

ގަވާއިދާ   ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  މޫސާ  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  މޫސާ  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް 

ޢަދުލުވެރިކަން  ޚިލާފަށް އިޖުރާޢީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މަޢުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ކަމަށް 

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  ކޮރަލް އައިލެންޑް

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ   VTR/2019/279މައްސަލަ 
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ސަބަބުން   ގެމޫސާ   ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  ކޮށްފައިނުވާތީޤާއިމު ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާ 

އެދި ކޮރަލް    ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ލިބޭނެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށް  ލިބުނު އެންމެހައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި

ރިޒޯޓްސް   ރައްދުވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް  އައިލެންޑް  ލިމިޓެޑަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ    2019ޑިސެންބަރު    09ޕްރައިވެޓް 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ   ފަޒާ / ރ. އަލިފުށި()ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ  .1

ނަންބަރު:   ގެ    (A248538ކާޑު  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ފަރާތް( )މީގެ  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ނަޒަރުކުރުމުން ގޮސްފައިވަނީ    ،ކަންކަމަށް  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ރިޒޯޓްސް  މައްސަލަ  އައިލެންޑް  ކޮރަލް 

ލިމިޓެޑް  މޯލްޑި ޕްރައިވެޓް  ނަންބަރު:  ވްސް  ރެޖިސްޓްރޭަޝން  ފަހުން    (C-1236/2016)ކުންފުނި  )މީގެ 

ފަރާތް( މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަާޤމުކަމަށާއި،    ކާޕެންޓަރެއްގެގެ    "މައްސަލަ 

ކަމަށާއި،   2017މެއި    03ރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަނުކު

ގޮތުގައި މުސާރައިގެ  އަސާސީ  މަާޤމުގެ  ފަންސާސް  )  USD850  މަހަކު  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަށްސަތޭކަ 

 ލިބެމުންދިޔަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޔޫ.އެސް ޑޮރަލު( 

ދެކޮޅަށް ވަޒީފާއާބެހޭ   ކޮރަލް އައިލެންޑް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   1.1

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  ކޮރަލް އައިލެންޑް

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ   VTR/2019/279މައްސަލަ 
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ވަކިކޮށްފައިވާއިރު،  2019އޮކްޓޫބަރު    29 ވަކިކުރެވުނީ  ވަ  ގައި  ކުންފުނީގެ  ޒީފާއިން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ކަމުގައިވިޔަފާރި ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ޚަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން

ސަބަބެއްނެތި  އެގޮތުން   1.2 އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދި ކަމަށާއި،   ތިބިކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުންނެއް  އެތައް  ވަޒީފާގައި  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އް ތިބިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ކެުޝއަލް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައިވެސް އެތައް މުވައްޒަފުންނެ

މަާޤމުތަކަށާ ކުންފުނީގެ  މުވައްޒަފުންނެއް  އެތައް  މަާޤމަށްވެސް    އިވަކިކުރުމަށްފަހުގައިވެސް  ކާޕެންޓަރގެ  އަދި 

ޢަދުލުވެރިކަޢައްޔަނުކޮށްފައިވާތީ،   މަޢުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ން  މައްސަލަ 

   ކޮށްފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.ޤާއިމު

އަދި   1.3 މައްސަލައެއްޖެހި  އެއްވެސް  އަދާކުރުމުގައި  ވަޒީފާ  ކުންފުނީގެ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  އެފަރާތާމެދު  މައްސަލަ 

އަޅާފައިނުވާ ފިޔަވަޅެއްވެސް  އިސްލާޙީ  ފަރާތުގެ  ފަރާތެއްކަމަށާއި،    އެއްވެސް  ހުށަހެޅި    ވަޒީފާ މައްސަލަ 

އެހެންކަމުން   އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިރެއްގައި  އެއްވެސް  އުވާލަންޖެހިފައިވާކަން 

ޢަދުލުވެރި އިޖުރާޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ކަން  މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ގަވާއިދާ    ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،  މައްސަލަ .2

އިން ވަކިކުރުމުގައި މަޢުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާ

ވަކިކުރުމުގެ ޤާއިމު ވަޒީފާއިން  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކޮށްފައިނުވާތީ 

ލިބޭނެ   ދެމިހުރިނަމަ  ވަޒީފާގައި  ބަދަލާއި  ގެއްލުމުގެ  އެންމެހައި  ލިބުނު  އިނާޔަތްތައް  ސަބަބުން  މުސާރައާއި 

އެނގެން  ލިބިދިނުމަށްކަން   ނަޒަރުކުރުމުން  އަށް  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 އޮވެއެވެ.  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  ކޮރަލް އައިލެންޑް
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ވަޒީފާއާބެހޭ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .3 ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ   

ނަޒަރުކުރުމުން،   ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ގެ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމަށް ދެވުނު ނޯޓިސްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ  

ވަކިކޮށް   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ބައެއް  މަސައްކަތްކުރާ  ކުންފުނީގައި  ކަމަށާއި،  "ރިޑަންޑަންސީ' 

ންފުނީގެ ބޯޑުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވާތީކަމަށާއި، މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓް ކުރުމުގައި  ރިޑަންޑަންޓްކޮށްފައިވަނީ ކު

ވަޒީފާއިން   ފަރާތްތައްވެސް  އެހެން  ނޫން  ފަރާތް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  އެވަގުތު  ދަށުން  އުޞޫލުގެ  ބަލާފައިވާ 

ޅި ފަރާތަށް ޓާގެޓް ކުރެވިގެން ނިންމާފައިވާ ވަކިކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިއީ ހަމައެކަނި މައްސަލަ ހުށަހެ

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި އޮވެއެވެ.  ނިންމުމެއް ނޫންކަމުގައި 

މައްސަލަ   3.1 ދިނުމަށްފަހު،  އެގޮތުން  މުސާރަ  ދޭންޖެހޭ  އެފަރާތަށް  ވަކިކުރުމަށްފަހު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

ފާއިތުވިފަހުން   މަހެއް  ރައްދުވި    2020ބުރުވަރީ  ފެ  29އެތައް  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ފަރާތާއި ދެމެދު ސެޓްލްމަންޓަކަށް އާދެވިފައިވާނެކަމަށާއި، "ކޭްޝ ޑިސްޕެޗް ފޯރ އެކްސްޕެންސް" ގެ ނަމުގައި  

ސޮއިކޮށް،   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި  ހާސް  20،000/-ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  )ވިހި  ރުފިޔާ( ރ. 

ނިމުމަކަށް  ޚުޫޞމާތު  އޮތް  ދެކޮޅަށް  ކުންފުންޏާ  ޔަީޤންކަމަކީ  ދީފައިވާ  ކުންފުންޏަށް  ނެގުމަށްފަހު 

އި، އެހެންކަމުން މި ދަޢުވާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭނެ ދަޢުވާއެއްކަމަށް އައިސްފައިވާކަމަށާ

  ކޮށްފައި އޮވެއެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާން ނުދެކޭކަމަށް

ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު    2020ފެބުރުވަރީ    29  އެދިފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު އޮތް ޚުޫޞމާތު ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާތީ، މިދަޢުވާ  

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނުގެންދެވޭނެކަމަށް  ކުރިއަށް  ވަކިކުރި  އިތުރަށް  ވަޒީފާއިން  ތް 

ޢަދުލުވެރިކަން   މަޢުޫޟޢީ  ފަރާތުގެ  ާޤއިމުސަބަބުގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ކުރެވިފައިވާކަމަށް 

ނާޔަތްތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށް މުސާރައާއި ޢި

 ވެ. ފާހަގަކުރެވެއެިދުނަމްށަކން  ަކނަޑައަޅިއ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  ކޮރަލް އައިލެންޑް

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ   VTR/2019/279މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ 5 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:  
 

 

އައިލެންޑް    ގައިމައްސަލައި މި .5 ފަރާތުން    ރިޒޯޓްސްކޮރަލް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް   29ޖަވާުބދާރީވީއިރު،  މޯލްޑިވްސް 

މި  2020ފެުބރުވަރީ   އައިލެންޑް   ގައި  ކޮރަލް  މޫސާއާއި  ޢަްބދުލްޢަޒީޒް  ގުޅިގެން  ޙުޞޫމާތާ    ރިޒޯޓްސްމައްސަލައިގެ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސެޓްލްމަންޓަކަށް އާދެވިފައިވާކަމަށާއި، އެ ގޮތުން ސުލްހަވެރިކަމާއެކު މައްސަލަ  

މޫސާއަ ޢަްބދުލްޢަޒީޒް  ގޮތުގައި  މުޤާިބލެއްގެ  ކުރުމުގެ  ވަގުތުން   ރ.-/20,000ށް  ހައްލު  ރުފިޔާ(  ހާސް  )ވިހި 

މި   އެއްަބސްވެފައިވާތީ  ނެގުމަށް  އަނުބރާ  މައްސަލަ  މި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާެބހޭ  ދިނުމާއިއެކު، 

މައްސަލައަކީ   މި  ދެމިއޮތްކަމަށް ނުދެކޭތީ  މިހިނދު  މައްސަލަ  މި  ދެކޭކަމަށާއި،  ހައްލުވެފައިވާކަމަށް  ކުރިއަށް  ޙުސޫމާތު 

މޯލްޑިވްސް    ސްޓްޒޯގެންދެވޭނެ ދަޢުވާއެއްނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ރައްދުވި ކޮރަލް އައިލެންޑް ރި

ލިމިޓެޑްގެ   ނުކުތާއެއް  ފަރާތުން  ޕްރައިވެޓް  ހުށަހަޅާފައިވާ    ނެގިނަމަވެސް،އިޖުރާޢީ  ފާރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ES”C“CASH DISPATCH FOR EXPEN  (29    ީ2020ފެުބރުވަރ  )  ިރައްދުވ މައްސަލަ  ލިޔުމުން 

ކޮންކަމަކަށްކަން އެނގެ އެއްބަސްވެފައިވަނީ  ފަރާތާ ދެމެދު  ހުށަހެޅި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،  ންނެތަތީއާއިފަރާތާއި މައްސަލަ 

ވުމެއް  ގަިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ަޝރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ އެއްބަސް  A/363-2013/HCހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

  މޯލްޑިވްސް   ރިޒޯޓްސް  އައިލެންޑް  ކޮރަލްކަން  ފަރަތާ ދެމެދުވެފައިވާ   އި މައްސަލަ ރައްދުވިއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމަ

ނަންބަރު    ކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،ތުސާބިށް  ލިމިޓެޑަ  ޕްރައިވެޓް ޓްރައިބިއުނަލުގެ    VTR/2019/279ވަޒީފާއާބެހޭ 

ަކނަޑއަަޅްނެޖޭހަވީޒާފާއެބޭހ  މައްސަލައަކީ   ޮގެތއް  ަބަލިއ  ވީަޒާފާއެބޭހ   ްޓަރިއިބުއަނުލްނ    ަމއަްސަލއްެއަކަމްށ 

( 'އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް' ގައި 2020  ނޮވެންބަރު  05)  VTR/IJ/2020/35-200ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  

 ކަނޑައަޅަފައިވެއެވެ. 

ެއ   .6 ަވިކޮކށިްފަނަމ،  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒަަފުކ  ނަުލިއަނަމވްެސ،  ިދުނަމކާ  ޯނިޓްސ  ުނވަަތ  ިދުނމަށްފުަހ  ޯނިޓްސ 

ެނތަިކުމަގިއ ަވޒާީފއާަދުކިރ މާީހައްށ ަޤބުޫލުކ  ަވޒާީފިއްނ  ،  ެރޭވަނަމަވޒާީފިއްނ ޭއާނ ަވިކުކީރ ެއކަށެީގްނާވ ަސަބެބއް 

ަވިކުކިރ ާތރުީޚްނ ފިެށެގން ިތނަްމްސ ުދވުަހެގ ެތޭރަގއި ެއަކުމެގ ަޝުކާވ، ްޓަރިއިބުއނަލްަށ ހުށެަހުޅުމެގ ަޙްއުޤ އެ  

ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ިއން    28)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ުމަވްއޒަަފަކްށ ިލިބެގްނާވކްަނ ޤޫާނުނ ަނނަްބރު  

ފަަދިއްނ ހުށެަހޭޅ ަޝުކާވެއްއަގިއ، އެ ުމވްައޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކީރ ެއކީަށެގްނާވ ސަަބެބއް  ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ިމ
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ަވނަ ާމއާްދަގިއ   27ޮއެވެގްނަކްނ ާސބުިތކޮށިްދުނަމކީ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތެގ ޒްިނާމެއްއެގ ޮގުތަގިއ ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނގެ 

ިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ެއަކީށެގްނާވ ަސަބެބއް  ަކނަޑައޅަާފިއެވެއެވ. އެެހްނަކުމން ިމ ަމްއސަަލ ުހށެަހ

 ޮއެވެގްނަކްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއންަލަގިއ ާސބުިތުކުރުމެގ ުބރަ ޮއީތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތެަށެވ. 

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ   ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއ .7

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  ުނަވަތ އަެކީށގްެނާވ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

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

ބުެލްނަކްނ ަހިއޯކުޓެގ  ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ންަނަބުރ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ   2010/HC-A/24    2011އިާއ/HC-

A/134  ުމަވއްޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނެގއެެވ. ިމޮގތްުނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލވިެރަކްނ ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ

ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ    ަވިކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ޭދ ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއ

ަދުށްނ  އާަސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކރާ  އެ  ިއުތުރްނ  ަސަބަބަކްށުވުމގެ  ެއްނމަެހިއ    ޢަދުުލެވިރ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ 

ުފރަިހަމވަެފިއުޢްނުޞ ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ  ، ުވްނަކާމިއުރަތްއ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވޒާީފިއްނ    ، ިއުޖާރީއ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލނަްތްއ  ބަަލްނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކއި  ިންނމަުމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ 

ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކްނ އްިސެވ  ، ިއުޖާރައުތަތއް  ިންނަމވަާފިއާވ  ހިައޯކުޓން  ަބާޔްނުކެރުވުނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

 ުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތެގ އެެހން މްައސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއޯކ 

އޮނިގަނޑަށް   .8 އިދާރީ  ގޮތުން،  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  އިދާރާތަކުގެ  އަދި  އޮފީސްތަކާއި،  ކުންފުނިތަކާއި، 

ހަދާ ބައިކޮށް  އެއްކޮށް،  އުވާލައި،  އުފައްދައި،  ޔުނިޓުތައް  މަާޤމުތަކާއި  މުވައްޒަފަކު  ބަދަލުގެނެސް،  ހެދުމުގައި   

ޙާލަތު(   )ރިޑަންޑަންސީގެ  ޙާލަތެއް  ދޫކޮށްލަންޖެހޭފަދަ  އިދާރާއަކުން  އެފަދަ  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުވަތަ 

ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި އެކަމަކީ  ،  މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް  ނޯންނަނަމަ  މަދުކުރެވެން  މުވައްޒަފުން  ޙާލަތެއްގައި  މިފަދަ 

ންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ސަބަބެއްކަމަށް ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ އެފަދަ އިދާރާތަކުގެ ހި

ާޤނޫނުގައި ވެސް، އަދި އެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ަޤވާއިދެއްގައި ވެސް، ރިޑަންޑަންސީއާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި  

ޙާލަ ރިޑަންޑަންސީގެ  އަދި  ނުވިނަމަވެސް،  ާޤއިމުކޮށްފައި  ވަކިކުރަން އުސޫލެއް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ތަކީ 
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ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ   VTR/2019/279މައްސަލަ 
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ބަދަލަކާ   އިދާރާއެއްގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަ  އެފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް،  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި 

  ގުޅިގެން، މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަކު 

އޮތް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކުރުމަކީ،  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުވަތަ 

ވަކިކުރާ   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  މި ސަބަބަށްޓަކައި  ނަމަވެސް  ބެލެވިދާނެކަމާއި،  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި 

ރާއެއްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް  ވަކިކުރުމުގައި، ޙަީޤަޤތުގައި ވެސް އެފަދަ އިދާ

ނުވަތަ   މުވައްޒަފަކު  ވަކި  އެއީ  އަދި  ހެޔޮނިޔަތުގައިތޯއާއި،  ކޮށްފައިވަނީ  އެކަން  މެދުވެރިވެފައިވޭތޯއާއި، 

ކަމެއް ކޮށްފައިވާ  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  ވަޒީފާއިން  ބޭއިންސާފުން  ކަނޑައެޅިގެން  ނުވަތަ  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ތޯ 

ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  އެ  ގޮތަކާއި،  ކަނޑައެޅުނު  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރާނެ  ވަޒީފާއިން  އަދި  ނޫންތޯއާއި، 

ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ   ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ނިންމުމުގައި  ނިންމި  ވަކިކުރުމަށް 

ދި ކަށަވަރުވާންޖެހޭކަން  އެކަންކަން  ނަންބަރު  ބަލައި  ހައިކޯޓުގެ  ވަނަ    HC-A/89/2011ވެހިރާއްޖޭގެ 

 ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  HC-A/343/2012ަޤިޟއްޔާއާއި، އެ ކޯޓުގެ 

ހުށަހެޅި   .9 މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ  ބަޔާންކޮށް މި  ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް  އުވާލުމަށް  މަާޤމު  އަދާކުރަމުންއައި  ފަރާތް 

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

، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު  ވުމުގެ އިތުރުންށްޚިލާފަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަ

ޢަދުލުވެރި  މި މައްސަލައިގައި،    ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި،  

ވާ ޞަ ފައި ވަކިކުރުމުގައި  ޞި ލާއަކަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަމުއޟީޫޢ ލުވުމަށްޓަކައި، 

ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)  ިރަކްނޢަދުުލެވ ިއުޖާރއީ    (procedural fairness)އިަދ 

 ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބަަލްނޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. 

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

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  

 ަކން ފަާހަގުކެރުވެނެވ. ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބިެލިއުރ ައނަްނިނިވ ަކްނ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  ކޮރަލް އައިލެންޑް
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ަފާރަތުކްނ    ، ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ 10.1 ޭދ  ަވޒާީފ  ަވިކުކުރަމށް  ވަޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ 

ަސަބަބކްަށުވުމެގ   ޢަދުުލެވިރ  ުހއަްދުކރާފަަދ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ިޚާޔުރުކާރ 

ައާސ ިޚާޔުރުކރާ  އެ  ުއްނުސުރަތއް  ިއުތުރްނ  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށން  ެސްއެގ 

ަންނަބރު   ަހިއޯކުޓެގ  ިދެވިހާރްއޭޖެގ  -HC/2011    ާއިއ  HC-A/24/2010ުފރަިހަމވަެފިއވަެފިއުވްނަކްނ 

A/134    .ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނެގއެެވ 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ ޙަީޤަޤތުގައިވެސް ރިޑަންޑަންޓްކުރަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް އޮވެގެން، ހެޔޮ   10.2

ވަޒީފާދޭ   ޙާލަތްތަކުގައި  މިފަދަ  ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިޠުކޮށްދިނުމަކީ  ނިޔަތުގައިކަން 

ޙަީޤަޤތުގައިވެ ހަމަ  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ޙާލަތެއް ފަރާތުން  ކުރަންޖެހޭ  ރިޑަންޑަންޓު  މުވައްޒަފަކު  ސް 

މެދުވެރިވެގެންތޯ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  

 ަޤިޟއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   SC-A/44/2017ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މުވައް .  1"  ތަނުގައި  އަދާކުރާ  ނުވަތަ  ވަޒީފާ  މަދުކުރީތޯ،  ނުވަތަ  ހުއްޓުނީތޯ  އެއްކޮށް  ބާވަތުގެ މަސައްކަތްކުރުން  ކުރަމުންދިޔަ  ޒަފަކު 

 ؛މުސްތަޤުބަލުގައި ހުއްޓޭނެތޯ ނުވަތަ މަދުވާނެތޯ

 ؛( ގައި ބަޔާޏްކޮށްފައިވާފަދަ ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯ 1މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ) .  2

 " ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން. ދެފަރާތުގެ  .  3

  ދީފައިވާ ގައި    2019އޮކްޓޫބަރު    29  އެފަރާތަށް  ގޮތުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 10.3

ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ގައި  ކަމުގެ ލިޔުން''ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި 

ކުޑަކުރުމުގެ ގޮ   ،ދަށްވެ ޙަރަދު  ގުޅިގެން  ދިޔުމާ  ރިޑަންޑަންޓް   ތުންދިގުލައިގެން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެނގޭކަމާއި،ކުރުމާގުޅިގެންކަމުގައި   އޮންނަކަން  ހައިކޯޓުގެ  ބަޔާންކޮށްފައި  ނަންބަރު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

2012/HC-A/280  ،ިަޤިޟއްޔާގައ 

ރައްޒާޤު  "ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޢަބްދުއް

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

ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ޕްރައިވެޓް   ވަޒީފާއިން  މެރިން  ޕްރިސިޝަން  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި 

ރިޢާޔަތްނުކު  ލިމިޓެޑްގެ  އެސަބަބުތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  ވަކިކުރި ފަރާތުން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ސަބަބުކަމަށް   ރެވޭނެކަމާއި، 
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ހުށަހަޅައި،  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ވަކިކުރި  ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ   ވަޒީފާއިން  އެސަބަބުތަކަށް 

 މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި، 

ވަޒީފާއިން އެހެން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޖެހޭނީ،  ބަލަން  މިމައްސަލާގައިވެސް  ވަޒީފާއިން   ކަމުން،  އޭނާ  ސިޓީގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް 

އެސަބަބު އޮތް ތޯއާއި، އަދި އޮތްނަމަ އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ   ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް 

 "   … ބެއްތޯކަމާއި، ސަބަ

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

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ފަދައިން    އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ

ދީފައި   2019އޮކްޓޫބަރު    29ފަރާތަށް   މައްޗަށް ގައި  ސަބަބުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިޔުމުގައި  ވާ 

ބިނާކޮށްކަމުގައި    އާއި،ބިނާކޮށްކަމުގަ މައްޗަށް  ސަބަބުގެ  އެ  ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ  ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި  މި 

  ބުރަވެވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަޢުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ  މި މައްސަލައިގައި   10.4

ކުން އެގޮތުން  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ލިބެމުންދާކަން  ޢަދުލުވެރިކަން  ގެއްލުންތަކެއް  މާލީ  ފުންޏަށް 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި،  އިރެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޑިޕާޓްމަންޓް 'އެސެންޝަލް' ނޫނީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި، 

ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެފަރާތަކާމެދު އެއްވެސް އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅާފައިނުވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ  

ބަލާއިރު   ޑިއުރޭަޝނަށް  ރައްދުވި    2ސަރވިސް  މައްސަލަ  ދުވަހު  ގިނަ  ދުވަހަށްވުރެ  އަހަރު  )ދޭއް( 

މައް އެހެންކަމުން  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  ވަޒީފާއިން ކުންފުނީގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ރަނގަޅަށް  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  އެފަރާތާމެދު  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއްވެސް  އެއްވެސް  ވަކިކުރުމުގައި 

ދިނުމަށް  ޢީނާޔަތެއް  ޙައްސަ  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންވެގެން  ނޫންކަމަށާއި، 

ން އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެ ޢީނާޔަތެއް ލިބިދެވޭ ގޮތަކާއި މިންގަނޑެއް  ކަނޑައެޅިފައިވާކަން ނުވަތަ ނުވާކަ

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންގާފައިނުވާކަމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައެޅި  ކުރިން 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ
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ްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ  ަމ  ަސަބބްަށ ބާަލިއުރ،   ެހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނުހަށ  ަމްއސަަލ 10.5

ޙާލުަތ  އެ  ަދްށެވ،  ޙާލަތު  މާލީ  ިވޔާަފިރާއިއ  ުކނުްފީނގެ  ަރއުްދވި  ަމްއސަަލ  ެދިމެގްނ    ިދުގ  ަވިކުކެރުވީނ 

ެނުތމާ ވިިދެގްނަކަމާށިއ،  ިދުޔާމުގިޅެގްނ، ުމަވްއޒުަފްނ ވިަކުކުރްނ ިފަޔަވިއ އުިތ ެއަވޤުުތެގ  ެއގުޮތްނ  ުރ ގެޮތއް 

ިރަޑނަްޑްންޓ ުކުރަމށް    ަމާޤުމަތްއޫންނ  ޭބންުނެތިރ  ެއްނެމ    ުކިރައްށ އްޮތ ަކިއރި ުމްސަތުޤބުަލަގިއ  ޙަާލަތާށއި، 

ރައުްދިންނމަާފިއާވަކްނ   ޮސިއޮކށް  ަމްއސަަލ  ިޑެރކަްޓރ  މޭެނިޖްނގ  އިަދ  ިޑެރްކަޓރ  ުކނުްފީނެގ    02ިވ 

ެގ 'ޯނިޓސް އްޮފ    2019ޮއަގްސޓު    01ަގއި ަވޒާީފއާބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަލްަށ ހުށަަހޅާފިައާވ    2021ެފުބުރަވީރ  

 ިރަޑްނަޑްނީސ ިރުކައރަމްނޓް' އްަށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  

ިހްނުގަމ ިރޯޒ 10.6 ަމާޤުމަތާކއި،   ްށަޓަކިއ ުޓ  ޭބުނނެްތރޫިންނ  ޮކްނމެެހްނ  ެތެރއްިނ    ޮކްނމުެދވަަހުކ  ުމަވްއޒަފްުނެގ 

ަމަސއަްކްތޮކށަްފިއާވ   ުމއަްދަތަކްށ  ުކުރ  އްެނެމ  ުކނުްފީނަގިއ  ުމަވްއޒުަފްނާނިއ،  ަދްށ  ެފްނަވުރ  ަމަސްއަކުތެގ 

ިރ  ިމުކުރުމަގިއ    ިރަޑްނަޑންްޓުމަވްއޒުަފްނ    ، ބަަލިއ  ަތްއްތަފާރ ިއްސވެ  ަކްނަކަމށް  ާޢަޔްތުކެރޭވނަެކަމްށ 

 ަބާޔްނުކެރުވުނ 'ނިޯޓްސ އްޮފ ރަިޑްނަޑްނީސ ިރުކައރަމްނޓް' ަގއި ަބާޔްނކޮށަްފިއ ޮއނަްނަކްނ ފާހަަގުކެރެވެއެވ. 

ަވޑެިއްއެގ ަޙިއިޞްއަޔތްުނ ަމަސްއކްަތުކާރ ަފާރެތއަްކަމްށވީާތ، ުކނުްފީނެގ ޯބުޑން   10.7 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތކީ 

ންިނމަާފ އްަށ    3ިއާވ  ބުެލަމްށ  ިޑޕްާޓަމްންޓ"  ަދ  އްޮފ  "ެއެސްނިޝއިަލީޓ  ެތެރިއން  ްކަރއީިޓިރާއެގ  )ތިންެއ( 

ިހްނުގމްަށ   ރޯިޒުޓ  ރަޯލީކ  ަވިޑެއްއގެ  ަދނިޑވެަޅްއަގިއ  އެފަަދ  ަދްށވަެފިއވާ  ޙާލަތު  މާލީ  ުކނުްފީނެގ  ބަަލިއ، 

ަގއި    2020ިޑެސނަްބުރ    09ްނ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތަކަމްށ  ޫންނ  ެއަވުގުތ ެއްނެމ މިުހްނުމ ަވޒާީފެއްއ

 ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުންަލަގިއ ބްޭއުވުނ ަމްއސަަލ ބާަލ ަމޖިލުީހަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއ ޮއްނކްަނ ފާހަަގުކެރެވެއެވ. 

ނިންމުމަށް  ކުންފުނިން ނިންމި  ދިމާވި ޙާއްސަ ޙާލަތަކާ ގުޅިގެން،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް   10.8

ނިންމި ނިންމުމަކީ    ކުންފުނިންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި،    ރިޢާޔަތްކޮށް

ށް އެންމެ މުހިންމު  އެވަގުތަ  ދިގުލައިގެން ދިޔުމާއެކު،  ވެ،މަދުވުމާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރި ދަށްޓޫރިސްޓުން އައުން  

ބެލެވޭ މުވައްޒަ  އިދާއިރާތަކުގަ   ނޫންކަމަށް  ވަކިކުރުންތިބި  ހުށަހެޅި    ކަމަށާއި،ފުން  މައްސަލަ  ތެރޭގައި  އޭގެ 

އެގޮތުން މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމުގައި ބަލާފައިވާނީ ޓޫރިސްޓުންނާ މާބޮޑަށް ގުޅުން   ފަރާތްވެސް ހިމެނޭކަމަށާއި،

ފަރާތް މަސައްކަތްތައްކުރާ  ކަމަށާއި،ނެތް  ވަކިކުރުމަ  ތަކަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ށް  މައްސަލަ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  ކޮރަލް އައިލެންޑް

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ   VTR/2019/279މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

އޮޕަރޭަޝނަށް   ވަޒީފާގައި ނެތްނަމަވެސް ނިންނާފައިވަނީ އެފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަކީ އެވަގުތު އެފަރާތް  

ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށް އަދި ރުތަކެއް ނުކުރާނެ ދާއިރާއެއްކަމަށް ބެލެވޭތީކަމަށާއި،  އަސަ

ރިޑަން މުވައްޒަފުން  ބައެއް  ވިދިގެން  ސްޓާފް އެކަމާ  ކުންފުނީގެ  ނޯޓިހެއް  ބަޔާންކޮށް  ކުރެވޭނެކަން  ޑަންޓް 

އޭރިއާގައި  ވިލޭޖް  ސްޓާފް  ބޯޑު  ނޯޓިސް  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ނެރިފައިވާނެކަމަށާއި،  ބޯޑަށް    ނޯޓިސް 

އޭގެ   ސަރަޙައްދުކަމަށާއި،  އުޅޭ  އެއްވެ  މުވައްޒަފުން  ގިނައިން  އެންމެ  ސަރަޙައްދަކީ  އެ  ހުންނާނެކަމަށާއި، 

ހަރުކުރެވިފައިވާނެކަމަށްނޯޓިސް  ބޭރުގައިހުރި  އޮފީހުގެ    އެޗް.އާރ  ންއިތުރު ނޯޓިސް  ބުނެ   ބޯޑުގައިވެސް 

ހިންނަވަރު  ޅ.   / ލިލަކް  މުޙައްމަދު ސަޢީދު،  ޙާިޟރުވި  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ވަޒީފާއާބެހޭ    2021އެޕްރީލް    05(  A064295)ދިވެހި  ގައި 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހެކިބަސްދީފައިވެއެވެ.  

/ މާލެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  10.9 އަޙްމަދު ރައުޙާން، މ. ފްރެންޑްިޝޕް  ގޮތުގައި ޙާިޟރުވި   ހެއްކެއްގެ 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ވަޒީފާއާބެހޭ    2021އެޕްރީލް    05(  A120537)ދިވެހި  ގައި 

ބުނެފައިވަނީ   ހެކިބަސްދެމުން  ވަކުންފުނިން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  މުވައްޒަފުން  އޮބައެއް  ކިއުޕެންސީ  ކިކުރެވުނީ 

ގެއްލުންވެ،   ކުންފުންޏަށް  ދިޔުމުން  ދެމިގެން  އެކަން  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  މާލީ ދަށްވެ  ދިމާވި  ކުންފުންޏަށް 

ގުޅިގެންކަމަށާއި،   މޭ  ޙާލަތްތަކާ  ދަށްކަމަށާއި،    2019އެގޮތުން  އޮކިއުޕެންސީ  ފެށިގެން  ކުންފުންނަށް  އިން 

ގުޅިގެން  ޙާލަތާ  އެ  އަދި  ޙާލަތާއި  ޖެހިދާނެކަން  ދިމާވެފައިވާ  ކުރަން  ރިޑަންޑަންޓް  މުވައްޒަފުންތަކެއް   

 ދެފަރާތް  ހެކިވެރިޔާއާއި އެޗް.އާރު ޑިރެކްޓަރާބަޔާންކޮށް ނޯޓިސް ބޯޑަށް އަރުވާފައިވާނެކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން  

ހާޟިރުކޮށް  ކޮންމެ ޗޮއިސްދީފައިވާނެކަމަށާއި،  ،މުވައްޒަފެއް  މުވައްޒަފަކަށްވެސް  ހާލަތު   އެވަުޤތުގެ  ކޮންމެ 

އެގޮތުން  ވަކިވެދާނެކަމާއި  ވަޒީފާއިން  ބޭނުންނަމަ  އެފަރާތްތައް  އަދި  ކިޔައިދީ،  ތަފްޞީލުކޮށް  އޮތްގޮތް 

    ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާނެކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.އެފަރާތްތައް ބޭނުންވި ޗޮއިސްގައި

ޢަބްދު  10.10 ފަރާތްކަމުގައިވާ  އަދާކުރާ  މަާޤމު  ސޭލްސްގެ  އޮފް  ޑައިރެކްޓަރ  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  هللا މައްސަލަ 

 05(  A080854ުޝޖާޢު، ނީލޯފަރުގެ / ހއ. ދިއްދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހެކިބަސްދެމުން ބުނެ  2021އެޕްރީލް  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  ކޮރަލް އައިލެންޑް

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ   VTR/2019/279މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ ރިޒޯޓުގެ އޮކިއުޕަންސީ ދަށްވެގެން ދިޔުމާއެކު ފޯކާސްޓް ދަށްވެ، ކުންފުނިން ބޭނުންވާ 

އޮކި ގުޅިގެންނާއި،  ވަރަށް  ނުހިފެއްޓުމާ  ދެތިން  ވިއުޕެންސީ  އޮތް  ކުރިއަށް  އަންނަނީ  ރަނގަޅުވާން  ޔަފާރި 

  އެޅި ވިޔަފާރި ސަލާމަތްކުރަން  ހުންކަމަށް ފޯކާސްޓް އިން ދެއްކުމާގުޅިގެންކަމަށްވާތީ،  ހަތަރު ފަސް މަސް ފަ 

ވަޒީފާގައި   ފިޔަވައި  މުވައްޒަފުން  'އެސެންަޝލް'  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކަމަށާއި،  ތެރެއިން  ފިޔަވަޅެއްގެ 

ނޫ މުހިންމު  ދިޔައެންމެ  ގެއްލިގެން  ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކުގެ  ފެންނަ  ކަމަށާއި،  ންކަމަށް  މައްސަލަ  އީ  އެގޮތުން 

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ރިޑަންޑަންޓް ކުރެވުނީ ކާޕެންޓަރެއްގެ މަާޤމަކީ ރިޒޯޓުގެ އޮޕަރޭަޝންގައި ހުރުމަށް 

ގެނެވޭނެތީކަމަށާއި،  މާލެއިންވެސް  ކޮށްގެން  އައުޓްސޯސް  ކާޕެންޓްރީ  ނުވެފައި،  މަާޤމަކަށް  މުހިންމު  އެހާ 

'ޓާގެޓް' ކޮށް  ކުންފުނިން ނިންމި ނި ންމުމަކީ ހަމައެކަނި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް 

ކަ ކުޑަކުރުންފަދަ  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންގެ  ތެރެއިން  އެކަމުގެ  ނޫންކަމަށާއި،  ނިންމުމެއް  ންތައްވެސް  ނިންމި 

އެން އޮކިއުޕެންސީ  ނިންމުނީ  ވަކިކުރުމަށް  މުވައްޒަފުން  ދުވަސްވަރުގައި  ހިނގައިދިޔަކަމަށާއި،  ދަށްވި  މެ 

ނޫންކަމަށާއި، އޮކިއުޕަންސީ އެންމެ ދަށްވި ދުވަސްވަރުވެސް މުވައްޒަފުން ހިފެހެއްޓޭތޯ މަސައްކަތްކުރިކަމަށާއި، 

ހުރިހާ  ބަދަލުގައި  ކުރުމުގެ  ރިޑަންޑަންޓް  މުވައްޒަފުން  ދަށްވުމާއެކު  އޮކިއުޕަންސީ  އެހެންކަމުން 

 އްކަތްކޮށްފައިވާނެކަމަށެވެ.  މުވައްޒަފުންވެސް ބެތިއްބުމަށް މަސަ

ކާޕެންޓަރ   ފްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ޗީހެކިބަސްދެމުން ބުނެފައިވަނީ    ުޝޖާޢުهللا ޢަބްދުރުން  މީގެ އިތު 10.11

ކަމަށާއި،  ކަމަށާއި،   އެކަނި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުންނަނީ  ހުސްވެ  މަސައްކަތަށް  އިތުރު ކާޕެންޓަރ 

ސްޓާފުން މަލްޓިޓާސްކިންގ  ކުދިކުދި  ތަކެއް  މަސައްކަތްތަކެއްކުރާ  ދަށުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކާޕެންޓްރީގަ ބައިވެރިވާކަމަށާއި،  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތް   މުވައްޒަފުން  ސުވާލަކަށް  އިތުރު  ކުރި  ތިބޭތޯ  އި 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   އޮންނަކަން  ބަޔާންކޮށްފައި  މިފަދައިން  "އާދެ"،  ޖަވާބުދެމުން  ހެކިވެރިޔާ  ހެކިވެރިޔާ  އަދި 

ސުވާ ކުރެވުނު  ސަޢީދަށް  އެފަރާމުޙައްމަދު  ޖަވާބުގައި  ހެކިބަސް ލެއްގެ  އިބާރާތުން  އަންނަނިވި  ތުން 

 ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ހުންނާނީ  " ތެރޭގައި  ބޭފުޅުންގެ  ނެގިފަހުރި  އެތަނަށް  ސީދާ  ހުންނަ  ކުރެވިފައި  ޚާއްޞަ  ގޮތުގައި  މީހެއްގެ  އިސް  އެންމެ  އެވަގުތު 

އިތުރަ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  އޭގެ  ދެން  ކުދިން   ށް،  މަސައްކަތްކުރާ  ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގައި  ބައެއް  އެހެން  ހުރި  ޝައުޤުވެރިކަން  އެ  ތެރޭގައި  ގެ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  ކޮރަލް އައިލެންޑް
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އެގޮތުން   އެހެންވީމަ  ފޮނުވަން.  އެގޮތަށް  ޙާލަތެއްގައި  ލާންޖެހިއްޖެ  ބައްލަވާފަ  އޮޕަރޭޝަނަށް  ކާޕެންޓްރީގެ  އެވަގުތެއްގައި  ކުދިން 

ތިއްބެވި    ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މީހުން  އަދަދަށް  މިދެންނެވި  އަޅުގަނޑު  އެތަނުގައި  ވަގުތަކީ  އެހެން  ވަކިކުރި  އެބޭފުޅުންނަކީ  އެކަމަކު  ވަގުތޭ. 

 ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން." 

ކުރެވުނު  10.12 ރިޑަންޑަންޓް  މުވައްޒަފުން  ގުޅިގެން  ދަށްވުމާ  ޙާލަތު  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ކަމަށް ހެކިވެރިޔާ  )ދިހައެއް( މުވައްޒަފުން ވަކިކުރެވިފައިވާނެ  10މަރުޙަލާގައި އެކިދުވަސްމަތިން ގާތްގަނޑަކަށް  

ބަޔާނުގައި   ރައުޙާންގެ  އަޙްމަދު  ހެކިވެރިޔާ  ބުނެފައިވާއިރު،  ސަޢީދު  ހަނދާންވާގޮތުން  އެފަރާތް  މުޙައްމަދު 

ހިމެނޭހެން   ފަރާތްވެސް  ހުށަހެޅި  މުވައްޒަފުން    4މައްސަލަ  ކުރެވިފައިވާނެކަމަށް  )ހަތަރެއް(  ރިޑަންޑަންޓް 

މުވައްޒަފުންކަން    ކުންފުނިން  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ކިތަށް  ކުރެވުނީ  هللا ޢަބްދު ހެކިވެރިޔާ  ރިޑަންޑަންޓް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   އެފަރާތުގެ ބަޔާނުން ުޝޖާޢުއަށް ބުނެދެވިފައިނުވާކަން 

ވަޒީފާއިން    ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ނުކުތާތަކަށް  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު 10.13 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ 

ދުވަހެއްގެ   ކޮންމެ  ކުންފުނީގެ  ވަކިކުރިނަމަވެސް  އެމުވައްޒަފެއް  ފަދައިން  ފާސްކޮށްފައިވާ  ކުންފުނިން 

ގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރި ކާޕެންޓަރުށާއި،  ކަމަށްވާތީކަމަ  އޮޕަރޭަޝނަށް ބުރުނާރާނެފަދަ މަާޤމެއް

އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި  އެ  ނުވަތަ  ހަމައެކަނި  ވަޒީފާގައި  ފަރާތަކީ  ހަވާލުވެހުންނަ  ޚާއްަޞކޮށް  މަސައްކަތަށް   

ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ފަރާތްކަމަށްވެފައި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތެ  މައްސަލަ  ހެކިވެރިން  އިތުރު  ނުހުންނާނެކަމަށް  އް 

 ނުވަތަ ރިޑަންޑަންޓް ކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދާއި، މުވައްޒަފުން ހޮވުނު ގޮތް  ،ނަމަވެސްހެކިބަސްދީފައިވީ

ހަމަތައް   ބަލާފައިވާ  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،    އެނގޭނެހޮވުމުގައި  ހެކި  ފަރާތުން  މިންވަރަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

  ވަކި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ނޫންކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  

 ވިފައިނުވާކަމާއި،  ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދެ

މާލީ  ކުންފުންޏަށް  ންފުނީގެ އޮކިއުޕަންސީ ދަށްވުމާއެކު  ކުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ  

ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެންކަމަށް  ކުރިމަތިވުމާ  ފަރާތުން   ދަތިތަކަކެއް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި، 

ހެކި ަފާރަތްށ    ހެކިބަސްދީފައިވީނަމަވެސް،   ން ޙާިޟރުކުރި  ަރއުްދިވ  ޙާލަތެއް ަމްއސަަލ  ދަތި  އިުޤތިޞާދީ 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްކުރިމަތިޙަީޤަޤތުގައިވެސް   މިންވަރާއި،  ވެފައިވާކަން  ދަށްވި  އޮކިއުޕަންސީ  ޓަކައި، 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  ކޮރަލް އައިލެންޑް

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ   VTR/2019/279މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

އޮކިއުޕަންސީ ދަށްވުމާ ވިދިގެން ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތު ދަށްވި މިންވަރާއި، އަދި އެ ޙާލަތު ދިގުދެމިގެންދިޔަ 

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،އެނގޭނެހެން    މުއްދަތު ހެކި  މިންވަރަށް  ޙާލަތު   އެކަށީގެންވާ  މާލީ  ކުންފުނީގެ 

ފަރާތަ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދަށްވެފައިވާކަން  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް  އިސްވެ ށް 

ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގއި ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ  ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  

 ާޤިއުމޮކށަްފިއުނާވަކުމަގިއ ުބރެަވެވެއެވ.   (substantive fairness)ަފާރުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  

  (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު .11

ޢަދުލުވެރިކަން އިޖުރާޢީ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވެތޯ    (procedural fairness)  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަނޑައަޅަފައި   HC-A/209/2010ބަލަންނުޖެހޭނޭކަމުގައި  ަޤިޟއްޔާގައި 

އިޖުރާޢީ   ،ވީނަމަވެސް އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވާސިލުވުމުގައި  ނިންމުމަށް  ޢަދުލުވެރި  އަދި  އިންސާފުވެރި 

 . މުޙިއްމުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާާޞކޮށް ނަމަވެސް ނަޒަރުކުރުން

އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން    ،ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 11.1

ޢަދުލުވެރިކަން އިޖުރާޢީ  ބަލާއިރު،   (procedural fairness)  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ާޤއިމުކޮށްފައިތޯ 

ޢިނާޔަތްތަކެއް ޚާއްަޞ  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ަރއުްދިވ    ރިޑަންޑަންޓްވެގެން  މްައސަަލ 

ުކެރޭވަކން  ިދުނަމްށ ިންނމަާފިއނާުވަކާމިއ،  ަފާރުތްނ   ަފާރަތްށ ިރަޑްނޑްަންޓ  ަވަނ    2019ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ 

ވަނަ    21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  މުަހެގ ެތޭރަގިއ ައްނގަާފިއާވަކަމްށ ުބަރެވުވނު ަނަމެވްސ،    ޮއަގްސުޓއަަހުރެގ  

ާޤނޫނުގެ   އެ  މުވައްޒަފުންނަށް،  ވަކިކުރެވޭ  ދަށުން  ނޯޓިސް    22މާއްދާގެ  ދޭންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ދީފައިނުވާކަމަށް  ބަދަލުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސްދިނުމުގެ    25ނުވަތަ އެާޤނޫނުގެ  

ނޯޓިސް ނާ ބުނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީއާއި،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބު

ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  ދީފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވާ  ފައިސާ   ނުވަތަ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ 

ފަރާތުން ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަން    މައްސަލަ  އިޖުރާއީ 

((procedural fairness .ެާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި ބުރަނުވެވެއެވ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  ކޮރަލް އައިލެންޑް

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ   VTR/2019/279މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި ދެމެދު ސެޓްލްމަންޓަކަށް އާދެވިފައިވާނެކަމަށާއި، "ކޭްޝ   .12

-ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކޮށް،  ޑިސްޕެޗް ފޯރ އެކްސްޕެންސް" ގެ ނަމުގައި  

އޮތް 20،000/ ދެކޮޅަށް  ކުންފުންޏާ  ޔަީޤންކަމަކީ  ދީފައިވާ  ކުންފުންޏަށް  ނެގުމަށްފަހު  ރުފިޔާ(  ހާސް  )ވިހި  ރ. 

ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭނެ   ޚުޫޞމާތު ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި ދަޢުވާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފައިސާ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   ދަޢުވާއެއްކަމަށް ނުދެކޭކަމަށް

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  އިނގޭކަމާއި،  އޮންނަކަން  އިންކާރުކޮށްފައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެގިކަމަށް 

 ނު ހެކިންގެ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ހާިޟރުކުރެވު

ބާރުލީގެ / ރ. އަލިފުށި   ޢުމަރު އިސްމާޢިލްފުޅު،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޙާިޟރުވި   12.1

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ވަޒީ  2021އެޕްރީލް    05(  A150672)ދިވެހި  ފާއާބެހޭ  ގައި 

ބުނެފައިވަނީ ހެކިބަސްދެމުން  ރައްދުވި    ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ހެކިވެރިޔާއަކީވެސް 

ދެމެދު   ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި،  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެ  ކުންފުނީގައި 

ރ. ދޭގޮތަށް އެއްބަސްވެ، 20،000/-ން ހެކިވެރިޔާއަށް  ޙުޫޞމާތެއް އޮތްނަމަވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު

އެފައިސާ ދިނުމުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާނެކަމަށާއި، އެފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްވެސް  

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ނަމަވެސް  ގެންދިޔަކަމަށާއި،  ދައްކަން  ވާހަކަ  މޫސާގެ    ޢަބްދުލްޢަޒީޒްކުންފުންޏަށް 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އެގޮތުން  އެނގިފައިނެތްކަމަށާއި،  ދޫކޮށްލިކަން  މައްސަލަ  ހަމަޖެއްސައި  ސެޓްލްމަންޓެއް 

ނުނަގާކަމަށް   ފައިސާ  އަދި  ކަމަށާއި،  ބުނެފައިނެތް  ލިބިފައިވާކަން  ފައިސާ  އެފަރާތަށް  ފަރާތްވެސް 

 ހަގަކުރެވެއެވެ އޮންނަކަން ފާ  ބަޔާންކޮށްފައިބުނެފައިވާކަމަށް ހެކިވެރިޔާ 

/ މާލެ   12.2 އަޙްމަދު ރައުޙާން، މ. ފްރެންޑްިޝޕް  ގޮތުގައި ޙާިޟރުވި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ވަޒީފާއާބެހޭ    2021އެޕްރީލް    05(  A120537)ދިވެހި  ގައި 

މައްސަ ބުނެފައިވަނީ  ހެކިބަސްދެމުން  އެކު ޓްރައިބިއުނަލަށް  އާ  އެމް.ޑީ  ކުންފުނީގެ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  ލަ 

ނިކުމެގެން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބައްދަލުވުމަށްފަހު  އެ  ބޭއްވުނުކަމަށާއި،  ބައްދަލުވުމެއް  ޑޯ'  'ކްލޯޒްޑް 

ސެޓްލްމަންޓް  ޢުމަރުވެސް  ހެކިވެރިޔާ  ދެއްކުމަށްފަހު  ސްލިޕް  އޮތް  އަތުގައި  އެމް.ޑީ  ކުންފުނީގެ  ދިޔުމުން 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  ކޮރަލް އައިލެންޑް

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ   VTR/2019/279މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
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'ވިތުޑްރޯ' ހެދި ކޭސް  އަދި  ސެޓްލްވެފައިއޮތްކަމަށާއި  ނަގައި  ފައިސާ  ފަރާތްވެސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތަށް 

ހަވާލުކުރިތަން   ފައިސާ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ހެކިވެރިޔާއަށް  ނަމަވެސް  ބުނެފައިވާކަމަށާއި،  ކުރާނެކަމަށް 

ސޮއިކޮށްފައިވާ ކުރިކަން އެނގިފައިނެތްކަމަށާއި،  ނުދެކޭކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ އެމް.ޑީ ދެންނެވި ފަދައިން ޢަމަލު 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފައިސާވެސް  އަދި  ލިޔުމާއި  އެ  ނުފެންނަކަމަށާއި،  ސޮއިކުރިތަން  ލިޔުމުގައި 

 އަތުން ނުދެކޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ފަރާ 12.3 އަދާކުރާ  މަާޤމު  ސޭލްސްގެ  އޮފް  ޑައިރެކްޓަރ  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  ޢަބްދު މައްސަލަ  هللا ތްކަމުގައިވާ 

 05(  A080854ުޝޖާޢު، ނީލޯފަރުގެ / ހއ. ދިއްދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހެކިބަސްދެމުން ބުނެފައިވަނީ ކޭްޝ ޑިސްޕެޗް ސްލިޕާއި،    2021އެޕްރީލް  

އުޅުނުތަން ފެނުނުކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެމް.ޑީ އާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހަށް އައިސް  

ނެގިތަން   އެފައިސާ  ސޮއިކުރަނިކޮށް  ބައްދަލުކޮށް  ލިޔުމުގައި  އަދި  ދެނިކޮށް  ނުފެނުނުނަމަވެސް  ނުވަތަ 

ހުށަ މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  ހެވިފައިހުރެކަމަށާއި،  ވަރަށް  ދިޔައީ  ނިކުމެގެން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ހެޅި  މައްސަލަ 

 ފަރާތް އެއްޗެއް ނަންގަވައިގެން ވަޑައިގަތީކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. 

 ؛ ަޤިޟއްޔާގެ )ނ( ގައި  SC-A/02/2010ދިވެހިރާޢްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  12.4

 ( ބުރަ  ޡާބިޠުކުރުމުގެ  ޚުޞޫމާތްތަކުގައި  މަދަނީ  ގޮތުގައި  އުޞޫލެއްގެ  ފަރާތުގެ  (  Onus Probandi"ޢާންމު  ދަޢުވާކުރާ  އުފުލުމަކީ 

ވާ  މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، މި މާނާގައި ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާ ކޯޓަށް އުފުލާ ފަރާތް ނޫންކަމާއި، އޭގެ އިތުރުން ދަޢު 

މަސްޢޫލިއްޔަ އެފަރާތުގެ  ކުރުމަކީ  ޡާބިތު  ދަޢުވާ  ދިފާޢީ  ކުރާ  ދިފާޢުގައި  ދަޢުވާގެ  ފަރާތުން  އެހެންކަމުން  ރައްދުވާ  ތެއްކަމާއި، 

) ދަޢު  "ދަފްޢު"  ކުރިމަތިކުރާ  ޚަސްމާ  އަނެއް  ޚަސްމު  އެއް  އެ  pleaވާއެއްގައި  ފަރާތަކީ  އުފުލަންޖެހޭ  މަސްޢޫލިއްޔަތު  ޡާބިތުކުރުގެ   )

 'ދަފްޢެއް' ކުރާ ފަރާތްކަން އެނގެން އޮތުމެވެ." 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ބަ 12.5 ފަރާތަށް އިސްވެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  ހެކިބަހަށް  ހެކިންގެ  ކަންކަމަށާއި،        ޔާންކުރެވުނު 

ބަޔާންކުރެވުނު    ންކަ ރ. ދީފައިވ20،000ާ/- މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، އިސްވެ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  ކޮރަލް އައިލެންޑް

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ   VTR/2019/279މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  17 ޞަފްޙާ      
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ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފައިސާކަފައިސާއަކީ  ބަލާނެހަވާލުކުރެވިފައިވާ  އޮތްކަމަށް   ހަމައެއް  މަށް 

 ނުފެނެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން    އެހެންކަމުން .13 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

(substantive fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާޢީ  ކުރުމެއްނެތި  ޤާއިމު  (procedural fairness)އަދި 

ވީހިނދު ވަކިކުރެވިފައި  ގޮތުގައި ،  ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ  ވަޒީފާއިން  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި  އަދި    ،އެއީ 

 އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  (unfair dismissal)އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް 

  ނަޒަރުކުރާއިރު،  ލިބިދިނުމަށް ފަރާތަށް އެ ފަރުވާ ާޤނޫނީ އެދިފައިވާ ފާރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ .14

އެކަށީގެންވާ    ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   14.1

ޙައްލުތަކަށާއި ާޤނޫނީ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ޖޭގެ  ދިވެހިރާއް   ،ސަބަބެއްނެތި 

 ަޤިޟއްޔާގައި: HC-A/555/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

  " ... އަމުރު ނެރުމުަގއި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަްނާވނީ އެ މުަވއްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރު ހުރި ަވޒީފާގައި އަލުން 

 ޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި، ... "ބެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އެ ަވޒީފާއާގުޅޭ ުނަވތަ އެނޫްނެވސް އޭނާއާ އެކަށީެގންާވ ަވ

މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރުން  

މަރުޙަލާގެ    (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ   މަތީ  ކުރެވިފައިވާކަން  އިސްތިސްނާ  ޙާލަތްތަކުގައި  ގެ 

ރިޑަންޑަންސީ  ޢަމަލުކުރުން  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަނޑައަޅާފައިނެތަތީ،  ކޯޓަކުން  އެއްވެސް 

(redundancy) ެގެ ޙާލަތްތަކުގައި އިސްތިސްނާނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއ. 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  15ަޤިޟއްޔާގެ   HC-A/111/2018ބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަން 14.2

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

ކޮންޓްރެކްޓާ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ކުޑަކުރުމުގެ  ގެއްލުން  ލިބޭ  ކަމަށާއި،  ވެސް  ޚިލާ  ނޫން  ފަރާތުގެ  އަނެއް  ފަރާތްނޫން  ފުވި 

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

 އް އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ ނުވަތަ އިންޞާފުވެރި ގޮތެއް ނޫންކަމަށާއި، މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާއެ

ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމަށް  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ  އެކަމަށް  ނަމަ  ހޯދާފައިވާ  އާމްދަނީއެއް  ގޮތަކަށް  ނަންބަރު   އެނޫން 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  ކޮރަލް އައިލެންޑް

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ   VTR/2019/279މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  18 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:  
 

 

2019/SC-A/36   ިއިސްތިއުނާފު  ޤަޟިއްޔާގައ ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ނުކުތާއަށް  މައްސަލައިގައި،   ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ކުރެވިފައިވާ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން، އޭނާއަށް އަބުރާ   ކަންހިގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެވޭނީ، ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ 

ނިޝާނާއަށް  ޢާއިޝަތު  ހަމައަށް  ދުވަހާއި  ދިން  ގޮތަކަށް   ވަޒީފާ  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  އަދާކޮށްގެން  އާމްދަނީއެއް  ވަޒީފާއެއް 

 ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރެއް އެކަންޏެވެ.'  ލިބިފައިވާކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއަށް 

 29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތައް އެހެން ހުރުމާއެކު .15

ދަށުން ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  އަދާކުރަމު   ،ވަނަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އަނބުރާ  މައްސަލަ  ފަރާތް  އެ  މަާޤމަށް  ންދިޔަ 

އެ ފަރާތަކީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މަާޤމުން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި      ،ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި

ކަނޑައަޅައި،   ހުށަހެޅި  ނުބެލުމަށް  ަފާރުތެގ  މައްސަލަ  އެ  ފިެށެގްނ،  ާތީރުޚްނ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފގެ  ަވޒާީފިއްނ 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ އާަދުކިރ ަމާޤުމެގ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ، ަކްނަތއަްތްއ އުަލްނ ަހަމޖޭެހ ތީާރާޚ ަހަމައްށ

 ުނަމްށ ަކނަޑައަޅިއ، ްށާވ ަފއާިސ ަނަގއިިދުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތަކ 

ިޢާނަޔްތަތްއ   ުމސަާރާއިއ  ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ފަރާތަށްިއްސެވ  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  ، ިލބެިދޭވިއުރ  މައްސަލަ  މައްސަލަ 

މައްސަލަ  ެއްއ ިލބުުމެގ ުފުރަޞުތ ނީަފުކުރުމެގ ަމްޤޞުަދަގިއ،    (unjust enrichment)ުނަޙްއުޤ ަމނާްފ    ފަރާތަށް

ފަރާތް   އިޢަާދުކުރމާ  ހުށަހެޅި  ައނުބާރ  ަވޒީފާ  ެފިށެގން  ާތރުީޚން  ަވިކކިުރ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތގެ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ަވޒާީފަތުކން   ުނަވތަ  ަވޒާީފިއން  އެ  އަދޮާކށަްފިއާވަނަމ،  ަވޒާީފަތެކއް  ުނަވތަ  ަވޒީފެާއްއ  އެެހްނ  ިއުތރު  ަހަމައްށ 

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  ަފިއމައްސަލަ  ުއޫޖަރައްށާވ  ުމއަްދުތަގއި  ިލބަިފިއާވ  ުހިރ  ަވޒާީފަގިއ  ެއ  ހުށަހެޅި  ާސ،  މައްސަލަ 

އުިތރު  ފަރާތް   ުވެރ  ަފއާިސައްށ  ުއޫޖަރައްށާވ  ިލެބްނޖޭެހ  ުހިރަނަމ  ަވޒާީފަގިއ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ުއިނުކުރމްަށ ކަނަޑައަޅިއ،   އުނިކުރުމަކަށްފަހު،  ުނާވިމްނަވަރްށ  އެ  އުނިކުރުމެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ  މައްސަލަ  އެފަދަ 

ޙައްުޤވާ ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމްލައަށްވާ ފައިސާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި   އައިލެންޑް ރިޒޯޓްސް  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ކޮރަލް 

 ، ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި  ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްމޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 

ަނަގއިިދުނަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ިލުބުނ ެއްނމަެހިއ ެގއުްލުމެގ ބަދުަލ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ަސަބބްުނ .16

މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އެދަިފިއ ީވަނަމެވްސ،  

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ަކްނަތއަްތްއ އުަލން  ރުޖާޢަކޮށް،  ަވޒީފެާގ  ަފާރުތެގ  ެއ  ެފިށެގްނ،  ާތރުީޚން  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  ކޮރަލް އައިލެންޑް

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ   VTR/2019/279މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ަހަމައްށ ާތީރާޚ  ފަރާތް    ، ަހަމޖޭެހ  ހުށަހެޅި  ުމާސަރާއިއ  މައްސަލަ  ަމާޤުމެގ  އާަދުކިރ  ަވިކުކިރިއުރ  ަވޒާީފިއްނ 

ަނގައިދަީފިއާވިއުރ،   ަފިއާސ  އިިޢާނަޔްތަތކްަށވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ވެފައިވާކަން މައްސަލަ  ގެއްލުމެއް  ތުރު 

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ހެއްކެއް  އެއްވެސް  އުިތރު    ،ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ 

 ބަދެަލްއ ަނަގއެިދޭވެނަތެނއް ެނތަްކަމްށ ަކނަޑއަަޅިއ ިމ ަމްއސަލަ ިންނަމނެްފެނެއެވ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  ކޮރަލް އައިލެންޑް

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ   VTR/2019/279މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
 

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

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

ކީ، ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  ލައަމި މައްސަ ، ބިެލިއުރރާިޢަޔްތޮކްށ    ެހކިބަަހްށ ްނެގ  ެހިކ  ާށިއވަާހަކަތަކ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ  ަމޖިލުީހަގިއ

އިން   2017މެއި    03  (A248538)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ފަޒާ / ރ. އަލިފުށި()މޫސާ  

ގައި ކާޕެންޓަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ފެށިގެން ކޮރަލް އައިލެންޑް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް

ވިޔަފާރި ދަށްވު ކުންފުނީގެ  މައުޟޫޢީ    މާގުޅިގެން  ސަބަބެއްނެތި،  އެކަށީގެންވާ  ކަމަށްބުނެ،  ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ  ޚަރަދު 

ވަކިކޮށްފައިވާތީ،   ވަޒީފާއިން  މޫސާ  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  ާޤއިމުކުރުމަކާނުލައި  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ޢަދުލުވެރިކަމާ 

ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  މޫސާ  ވަޒީފާއިން  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ކަމަށް 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މަޢުޫޟޢީ  ވަޒީފާ  މޫސާ  ޢަބްދުލްޢަޒީޒްކޮށްފައިނުވާތީ  ާޤއިމުވަކިކުރުމުގައި  ގެ 

ބަދަލާއި ގެއްލުމުގެ  އެންމެހައި  ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  ވަޒީފާގައި އަނބުރާ   

ލިބިދިނުމަށް އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބޭނެ  ޕްރައި  ދެމިހުރިނަމަ  ރިޒޯޓްސް  އައިލެންޑް  ކޮރަލް  ލިމިޓެޑަށް އެދި  ވެޓް 

   ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،

ަތާކ ގިުޅެގްނ ުކނުްފީނެގ ަޙރުަދ  ުކނުްފްނަޏްށ ިދާމިވ މީާލ ޙަާލަވޒާީފިއްނ ިރަޑްނަޑްންޓ ުކެރވަިފިއަވީނ  ޫމާސ ަޢބްދުލަްޢީޒްޒ

ެއގުޮތްނ ުކަޑުކުރަމްށަޓަކިއ   ެތެރިއްނަކަމާށިއ،  ިފަޔަވޅްެއެގ  ިއިޞްއަޔުތްނ  ަހ  ާކެޕްނަޓެރްއެގޫމާސައީކ    ަޢބްދުލަްޢީޒްޒ  އިެޅ 

ިންނމަާފިއވާ   ބުެލމްަށ  ޯބުޑްނ  ުކނުްފީނެގ  ަފާރެތްއަކމްަށވީާތ،  ެތެރިއްނ    3ަމަސްއަކްތުކާރ  ްކަރިއީޓިރާއެގ  )ތެިންއ( 

ަދނިޑަވެޅްއަގިއ   އެފަަދ  ަދްށވަެފިއާވ  ޙަާލުތ  މީާލ  ުކނުްފީނެގ  ބަަލިއ،  ައްށ  ިޑާޕްޓަމންްޓ"  ަދ  އްޮފ  "ެއެސްނިޝއިަލީޓ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ޫންނ ަވޒާީފެއްއަކަމްށ ަބާޔނޮްކްށ  ެއްނެމ މިުހނުްމ    ޯޒުޓ ހްިނުގަމްށ ެއަވުގުތރަޯލީކ ިރ  ާކެޕްނަޓެރްއެގ

 ަނަމެވްސ، ަޖާވބާުދީރީވ  ަފާރުތްނ

ހުށަހެޅި   ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ޢަބްދުލްޢަޒީޒްމައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތުގައި    (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ  މޫސާ  ގެ 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޟޫޢީ  ޢަދުލުވެރިކަން   (substantive fairness)ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  އިޖުރާއީ     އަދި 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  ކޮރަލް އައިލެންޑް

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހުޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ   VTR/2019/279މައްސަލަ 

                                             

 

21 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
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(procedural fairness)  ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓުޑްނ   ، ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ  ކޮރްަލ ައއެިލްންޑ ިރޯޒްޓްސ 

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

ވަކިކުރެވިފައިވާ    މޫސާ  ޢަްބދުލްޢަޒީޒް ވަޒީފާއިން  އެފަރާތަކީ  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އެފަރާތް  މަާޤމަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ާފިއްނ ަވިކުކިރ ާތީރުޚން ެފށެިގްނ، އެ ަފާރުތެގ ަވޒާީފގެ  ަވީޒފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ށާއި،ގޮތުގައި ނުބެލުމަފަރާތެއްގެ  

ަހަމައްށ ާތީރޚާ  ަހަމޖޭެހ  އުަލން  ފަރާތް    ، ަކްނަތއަްތްއ  ހުށަހެޅި  ަމާޤުމެގ  މައްސަލަ  އާަދުކިރ  ަވކުިކިރިއުރ  ަވޒާީފިއން 

 ުނަމްށ ަކނަޑައަޅިއ، ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތކްަށާވ ަފއާިސ ަނަގއިިދ

 ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ(  ސާދަ)  14  ބަންދުނޫން  ރަސްމީ  ފެށިގެން  އިން(  2021  ސެޕްޓެންބަރު  09)  މިއަދު

ބަންދުނޫން    އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު،  ފުރިހަމައަށް  ކަންކަން  އެންމެހައި 

ޮކރްަލ ައއެިލްންޑ  މައްސަލަ ރައްދުވި    ،މުން އެންގުމަށް)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔު  03

 . ނިންމައިފީމެވެ  މައްސަލަ މި އަންގާ އަމުރުކޮށް  ިރޯޒްޓްސ ްޕަރިއެވޓް ިލިމެޓޑްަށ

 

 1443 ޞަފަރު 02

 2021ސެޕްޓެންބަރު  09

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެވަޒީފާއާބެހޭ 
 
 
 

 


