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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2020/179 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ސެޕްޓެންބަރު  13 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022އެޕްރީލް  19 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

  ސްރީލަންކާ /  ޕްރަސަންތާ ޕްރިމަލާލް ކަލުއައްޗި ކަލުއައްޗި އަރަޗިލަގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (N3565207)ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: 

 އެމް.އެޗް.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0142/2013)ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ޕްރިމަލާލް    މައްސަލައަކީ  މި ޕްރަސަންތާ  ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ  އަރަޗިލަގެސްރީލަންކާގެ  ކަލުއައްޗި  ޕާސްޕޯޓް )  ކަލުއައްޗި 

މެކޭނިކެއްގެ    1996ޖަނަވަރީ    N3565207  ،)01ނަންބަރު:   ލިމިޓެޑުގައި  ޕްރައިވެޓް  އެމް.އެޗް.އޭ  ފެށިގެން  އިން 

  19-އިން ފެށިގެން ޗުއްޓީގައި ސްރީލަންކާގައި ހުއްޓާ، ކޮވިޑް  2020މާރިޗު    15މަާޤމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  

ސްޓްރިކްޓް  ވެލް ރެގައި ޓްރަ  2020މާރިޗު    31ފެތުރެމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚު ކަމަށްވާ    ލުވިކަމާއެކު ހަ

  2020ޖޫން    13ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމަށް ބުނެ،    2020ޖޫން    04ކޮށްފައިވާތީ ރާއްޖެ އަނބުރާ ނާދެވި ހުއްޓާ،  
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'ބެ އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ   ކްޑޭޓް' އަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،ގައި ޓަރމިނޭަޝން ލެޓަރ ފޮނުވާ، 

އިޖުރާ އުޫޞލުތަކާއި،  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  މުވައްޒަފައަކޯޓުތަކުން  ޚިލާފަށް  ވަކިކުރުމުގައި    ކުތްތަކާއި  ވަޒީފާއިން 

ާޤއިމުކުރުމަކާއި ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ    ޢަދުލުވެރިކަމާއި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  އީާޤއިމްކުރަންޖެހޭ އިޖުރާ

ން ފެށިގެން މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި ހަމައަށް  ޚުވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީ 

 ލިބިދިނުމަށާއި، ނުހައްުޤން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރުމާއި ހަމައަށް ލިބެންވާ އެންމެހާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން ތަޙައްމަލުކޮށް ކުރިމަލާންޖެހުނު ގޮންޖެހުންތަކާއި 

 ާޤނޫނީ  ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ނުހަނު ދަތި ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި  19-ކޮވިޑް

ދިނުމަށްއެދި  ރ. )އެއްލައްކަ ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ( ނަގައ130,000ިރަދުގެ ގޮތުގައި  ޚަވަކީލެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ހިނގި  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން    2020  ސެޕްޓެންބަރު  13ރައްދުވާގޮތަށް  އެމް.އެޗް.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  

 ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ ޢިބްރާހީމް 

 ؛ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

)ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:    ކަލުއައްޗި ކަލުއައްޗި އަރުޗިލަގެ  ލްޕްރަސަންތާ ޕްރިމަލާަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަކުމަގިއާވ   .1

N3565207)،     ިގޮތުގައ ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  މައްސަލަ )މީގެ  ފަރާތް(  މުޚާޠަބުކުރެވޭ 

ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް  

އެމް.އެޗް.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  އިން ފެށިގެން    1996ޖަނަވަރީ    01  ރުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްޒަނަ

ވަނަ ދުވަހު އީމެއިލް    2020ޖޫން    13ވަޒީފާއަށް ހާިޟރުނުވާކަމަށްބުނެ  މަާޤމު އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،    މެކޭނިކެއްގެ 

ގެ ތާރީޚުގައި ބެކް    2020ޖޫން    04ފޮނުވައި    Termination Letter’ (MHA/HR/22 )‘މެދުވެރިކޮށް  

ޢަދަލުވެރިކަމާއެކު   އިންސާފުވެރިކަމާއި  ތެރެއިން  ޑިއުޕްރޮސެސްއެއްގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ޑޭޓްކޮށް 

  ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކާއި ނުލައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 
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އިޖުރާ އުޫޞލުތަކާއި،  ވަކިކުރުމުގެ  ވަކިކުރުމުގައި  އަވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ޚިލާފަށް  ތްތަކާއި 

ކުރުމަކާއި ނުލައި ކަމަށާއި، އީމެއިލް  ޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުއުޢަދުލުވެރިކަމާއި މަ  އީކުރަންޖެހޭ އިޖުރާ ޤާއިމު

ހުރީ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަޤއުމުކަމުގައިވާ ޗު ފޮނުވިއިރު  އުފަން  އެފަރާތުގެ  ހޭދަކުރުމަށްޓަކައި  އްޓީ 

މާރިޗު   31ގައި ސްރީލަންކާއަށް ދިޔައީ  2020މާރިޗު  15ސްރީލަންކާގައި ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ކޮވިޑްއެނބުރި  ގައި    2020 ނަމަވެސް  ނަގައިގެންކަމަށާއި،  ޓިކެޓް  އައުމަށް  މިނެއްގަ   19-ރާއްޖެ  އި  ބާރު 

ގައި ސްރީންލަންކާއިން ރާއްޖެ ދަތުރުކުރުން މެދުކަނޑާލުމަށް ނިންމާ އެކަން    2020މާރިޗު    21ފެތުރެމުންދާތީ  

ގައި ރާއްޖެ އާދެވިފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ    2020މާރިޗު    31އިޢުލާނުކޮށް ޓްރެވަލް ރެސްޓްރިކް ކޮށްފައިވާތީ  

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

)ަވޒާީފއާބޭެހ    2/2008  ، ާޤޫނުނ ަނނަްބުރީނނަެފިއަވއޭެދޮގްތ ަކމްަށ ުބ ުތްނ  ާލަގިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަމްއަސ  ިމ .2

ތަްތާކިއ ޚިލަާފްށ ުމަވްއޒުަފްނ  ައާއިއ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ޯކުޓަތުކން ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވ އުޞުޫލަތާކިއ، ިއުޖާރ  ާޤޫނުނ( 

ުކުރަމާކިއ ނަުލިއ  ޟީޫޢ އަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުއޢަދުުލެވިރަކާމިއ ަމ  ީއާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ  

ައނުބާރ   ަވޒާީފ  ައއި  އާަދުކަރުމން  ިލމެިޓްޑަގިއ  ްޕަރިއެވްޓ  ެއްމ.ެއްޗ.ޭއ  ަވިކޮކށަްފިއވީާތ  ަވޒާީފިއްނ 

ާއމުެދ ޮގެތްއ ިންނުމާމިއ ހަަމައްށ ުނަވތަ ަވޒާީފ  ން ެފިށެގން ަމއްސަަލުޚއިޢަާދޮކށިްދުނަމާށިއ، ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރ ާތީރ 

ނުހައްުޤން ވަޒީފާއިން  ައނުބާރ އިޢަާދުކުރާމިއ ަހަމައްށ ިލެބްނާވ ެއްނމަެހިއ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތއް ިލބިިދުނަމާށއި،  

ގޮންޖެ ކުރިމަލާންޖެހުނު  ތަޙައްމަލުކޮށް  ނަފްސާނީގޮތުން  ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި  ސަބަބުން  ހުންތަކާއި  ވަކިކުރުމުގެ 

ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ނުހަނު ދަތި ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބައްދަލާއި    19-ކޮވިޑް

ހިނގި   ހަމަޖެއްސުމަށް  ވަކީލެއް  ގޮތުގައި  ޚަާޤނޫނީ  ރުފިޔާ( 130,000ރަދުގެ  ތިރީސްހާސް  )އެއްލައްކަ  ރ. 

 ުރުނ ަމްއސަަލ ުހށަަހާޅ ޯފމްަށ ރާިޢަޔތުްކުރުމްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ަނަގއިިދުނަމްށަކްނ ިއްސެވ ަބޔްާނުކ

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

 ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުންޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި  

މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ    ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުޖމަުލޮގެތްއަގިއ ުބނަެފިއަވީނ

ިއން    2020ާމިރުޗ    31ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ަކަމާށިއ، އްެއެވްސ ެއްނުގެމްއެނިތ    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ލިމިޓެޑަށް ޕްރައިވެޓް އެމް.އެޗް.އޭ 
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ަފާރްތ ަވޒާީފއަށް ާހިޟުރުނވުެހުރަމީކ އެ ާމއާްދަގިއ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވޮގަތށް ުކނުްފްނނަށް    ިޅ ިށެގްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހެފ

ޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ުއެގއުްލްނަތެކްއ ިލޭބަކެމްއަކުމަގއާިވީތ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމ

ަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް ަވޒާީފައްށ ާހިޟުރުނެވޭވެނަކާމިއ ޙަާލާތިއ ަސބުަބ  ާޤިއްމޮކށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކާރ

ުހށެަހ ަމްއސަަލ  އްެނުގަމީކ  ެފިށެގްނ  އުިތުރުކަރން    ިޅ މުެދެވިރވިިހނުދްނ  ޗްުއީޓ  ިޒްނާމެއްއަކމާަށިއ،  ަފާރުތެގ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ިޒްނާމެއްއަކަމާށިއ،  ުތެގ ެތެރިއްނ ެއަކން ުކުރަމީކވްެސ  ައޭބުންނާވަނަމ އެ ޮއްނނަ ިއުޖާރ

ޮކިވްޑ  ިދާމިވ  ުދިނެޔައްށ  ެތޭރަގއި    19- ުމިޅ  ިވޔާަފިރަތުކެގ  ޖުެހުނ  ަބނުްދުކަރން  ުފަރަތަމ  ެއްނެމ  ޙަާލުތަގއި  ެގ 

ޔާަފިރަތއް  ުކނުްފިނ ިހެމޭނަކަމާށިއ، 'ބާާޒުރަމީތ ކަްލްސޓަރ' ޮޕޒިިޓްވުވާމިއ ުގިޅެގްނ ުކނުްފީނެގ ިވ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ

ފާިހަރަތުކެގ ސުޭޓްނާނއި   ިދަޔަކަމާށިއ، ުކނުްފީނގެ  ިލބުެމނިްދަޔ ާއމަްދީނ ުހއިްޓެގން  ުހްއޓަާލްނޖިެހ ުކނުްފްނަޏށް 

ުކނުްފީނެގ ިއްސަމާޤުމަތުކަގިއ ހެިމޭނ ަފާރްތަތއް ޮޕޒިިޓްވެވ އަެފރްާތަތާކއި ަބއްދުަލިވ ކުނުްފީނެގ އެެހނެިހްނ ަފާރްތަތއް  

ޖިެހ ކުނުްފނެީގ ޮއަޕޭރަޝްނަތއް ެއްއކޮށް ުހްއުޓަމަކށް ައިއަކަމާށއި، ުކނުްފީނގެ ެޝައރ ހްޯލަޑރ  ައިއސޭޮލްޓ ުކަރްނ

ޖިެހެގްނ ިނާޔުވާމިއ ުގޅެިގްނ ުކނުްފީނެގ ިހްނުގަމްށ ުބރަޫއާރ ުކނުްފީނެގ    19- އިަދ ުކނުްފީނެގ ެޗައރަމްނ ޮކިވްޑ

މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި އޮތް ކުންފުންޏަކަށް ުހުނކަަމާށިއ،  ައުއ ޯބުޑ ެއކަުލވުާލުމެގ ަމަސްއަކްތ ުކނުްފްނޏްަށ ުކަރްނެޖ

އެއްވެސް   ާޤނޫނީ  ޙާލަތެއް އަންގާފައިނުވާ މުވައްޒަފަކު ގެންގުޅެވޭނެ  އަދި  އުޅޭތަނެއް  އެންގުމެއްނެތި  އެއްވެސް 

 ހަމައެއްނެތްކަމަށާއި، 

ފަރާތް މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާނީ   ޅިކޮވިޑްގެ ޙާލަތު ދެމިގެންދާނެ މުއްދަތެއް އެންގުމެއްނެތި މައްސަލަ ހުށަހެ

އުފެދޭކަމަށާ  ކިތައް އެއްބަސްވުމަކީ  ދުވަސްތޯ ސުވާލު  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  މިޙާލަތުގައި  އި، 

ނެ  ނުވަތަ ފްރަސްޓްރޭޓްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރާއްޖެ އާދެވޭ   ޕަރފޯމްނުކުރެވޭ

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   ކަމަށާއި، މައްސަލަ  މިޙާލަތު ދެމިގެންދާނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ  ދުވަހެއް ނޭނގި ކަނޑައެޅިގެން 

ރައްދުވިޚި މައްސަލަ  ބެހެއްޓުމަކީ  ވަޒީފާގައި  އެފަރާތް  ނުލިބި  ކުރެވޭނެކަމެއް    ދުމަތް  ާޤނޫނީގޮތުން  ފަރާތަށް 

 ނޫންކަމަށާއި، 

ހުށަހެ ވަޒީފާ  ޅިމައްސަލަ  އިޖުރާފަރާތް  ވަކިކުރުމުގައި  ޤާއިމު  އީއިން  ކޮށްފައިވާކަން  ޢަދުލުވެރިކަން 

ގަކުރެވޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު މި މައްސަލައިގައި ދޭންޖެހޭނެކަމަށް  ހަފާ

ބޮޑުގޮތެއް ފާޅުކަން  ޙާޟިރުނުވާކަން  އަންގާފައިނުވާކަމާއި  ސަބަބަކީ  އެނގެން  ނުދެކޭށެކަމަށާއި،  ގައި 
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އިޖުރާ އަންގާފައިވުމުން  ސަބަބު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތު އައޮންނާތީކަމަށާއި، 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަކަމަށެވެ. 

 ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން  ަމްއސަަލ  ، އޭެދޮގްތ ަކމްަށ ބުނަެފިއަވީނަރްއުދިވ ަފާރުތްނ  ާލަގިއ، ަމްއސަަލ  ިމ ަމްއަސ .4

ަމްއސަަލ    ، ޮކްށެގްނަކުމަގިއ ަކނޑަައަޅއީިދޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖާރ  ަމުއޟީޫޢަވިކޮކށަްފިއަވީނ  

  ، ަފާރާތިއމުެދ ަވޒާީފެގ ެއްއބްަސުވްނ ްފަރްސްޓޭރްޓވަެފިއާވަކަމްށ ަކނަޑއަަޅއީިދ  ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ

 ަވޒާީފެގ ުގުޅްނ ަދމަަހްއަޓްނޖެހޭ ާޤޫނީނ ެއްއެވްސ ަސބެަބްއ ެނތަްކަމްށ ަކނަޑައާޅއީިދ ަމްއސަަލ ިންނަމއިިދުނަމެށެވ. 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންމު .5

އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ގައި  ަޝކުވާ    ާޤނޫނު(  ޙާލަތުގައި  ނުފެންނަ  ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ސަބަބަކީ 

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

ގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި  ސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި  ހުށަ  ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން   27ާޤނޫނުގެ    އެ

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ފަރާތް

 ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ޒިންމާއެއްފަރާތުގެ 

ަމްއސަަލެއްއަގިއުހ  ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .6 ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ    ، ށެަހޅޭ  ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއން 

ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ ެއަކީށގްެނާވ ަސަބެބްއ ޮއެވެގނޯްތ ބެލުުމަގިއ ެދ ުއްނުސެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ

 (procedural fairness)އިަދ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ  

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

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރަމްށ ަވޒާީފ ދޭ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، މޮިގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސބަަބަކްށުވުމގެ   ުކ ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކރާ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފ

ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއެްގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއންމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  

ާފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ  ުމަވްއޒަަފކު ަވީޒ  ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖެހޭ   ،ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 
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ަވުތެގ  ޯކޓްުނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއ 

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުން، މި މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި   .7

ލުވެރިކަމާއި  ނިންމުމަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދު 

އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި  

ދައްކާފައިވާ   ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  ބެލި  މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ށް މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮ

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2020ޖޫން    13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .8

އެއް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި  ފަރާތަށް ފޮނުވި އީމެއިލްއަށް ބެލުމުން، މި އީމެއިލްގައި ސިޓީ

 2020ޖޫން    4އީމެއިލްއާއެކު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ ސިޓީއަށް ބެލުމުން،  

ވަކި ވަޒީފާއިން  އޭނާ  އަދި  ވަކިކުރެވުނުކަމާއި،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  ކުރެވުނު  އިން 

ހާޒިރުވެފައިނުވާތީކަމަށް  ވަޒީފާއަށް  ނެގުމަކާނުލައި  ހުއްދަ  މަސްތަކުގައި  ފާއިތުވި  ސަބަބެއްކަމުގައި، 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ނޯޓިހެއް  

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ދީފައިވާ  ދިނުމަކާނުލައިކަން،  އޭނާއަށް  ގޮތުން  އެންގުމުގެ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

ސިޓީއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ  

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކޮށްފައިންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާ 23ާޤނޫނުގެ 

އެންގުމެއްނެތި   .9 އެއްވެސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއަށް    2020މާރިޗު    31މައްސަލަ  ފެށިގެން  އިން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހާޒިރުނުވެވޭނެކަމާއި އޭގެ ސަބަބު އެ ޙާލަތު މެދުވެރިވިހިނދުން    ،ހާޒިރުވެފައިނުވާކަމާއި

އަދި ޗުއްޓީ އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ އެ   ،ފެށިގެން އެންގުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމާއި

އެހެންނަމަވެސް   ،ށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމާއި އޮންނަ އިޖުރާއަތުގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރުމަކީވެސް މައްސަލަ ހު 

 ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް އެންގުމެއް އަންގާފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  ގޮސް    2020މާރިޗު    31އިން    2020  މާރިޗު  15މައްސަލަ  ޗުއްޓީއެއްގައި  ނިޔަލަށް  ގެ 
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ހުއްޓާސްރީ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް  ،ލަންކާގައި  ފެތުރެމުންދިޔުމާ  މިނެއްގައި  ބާރު  ބަލިމަޑުކަން  މާރިޗު    21  ،ގެ 

މެދުކަނޑާލާފައިވާތީ  2020 ދަތުރުކުރުން  ރާއްޖެއަށް  ޓިކެޓް   2020މާރިޗު    31  ،ގައި ސްރީލަންކާއިން  ގައި 

އާދެވިފައިނުވާކަމާއި ރާއްޖެ  ގޮތަށް  ކުންފު  ،ނަގާފައިވާ  އެ އެކަން  މެނޭޖަރަށް ޗްނީގެ  އައިޓީ  އެންޑް  .އާރް 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެއެވެ.  ،އަންގާފައިވާނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ

  2020މާރިޗު    15މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޓިކެޓަށް ބެލުމުން، އެ ޓިކެޓް ނަގާފައިވަނީ   9.1

 ގައި ރާއްޖެ އެނބުރި އައުމަށްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.   2020މާރިޗު  31ގޮސް،  ގައި ސްރީލަންކާއަށް

( ސިޓީއިން 2022މާރިޗު    03)  M4/INDIV/2022/122-200ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު   9.2

ރީލަންކާ  އާއި ގުޅިގެން ސް  19-މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޗުއްޓީއަށް ސްރީލަންކާގައި ހުރި މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް

ފުރަބަންދު ކުރެވުނު ދުވަހާއި ފުރަބަންދު އުވާލެވުނު ދުވަސް އެނގޭނެ ރަސްމީ އިދާރާއެއްގެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް  

ޓްރައިބިއުނަލަށް   ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެންގުމުން،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބިއުނަލުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރައި

 ހުށަހަޅާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ،( ސިޓީއިނ2022ްމާރިޗު    21)  M4/LKA-B/2022/2-200ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު   9.3

އާ ދެމެދު އެއްވެސް ލޮކްޑައުންއެއް ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުން    2020ޖޫން    15އިން    2020މާރިޗު    15

އާ ދެމެދު ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ   2020ޖޫން    15އިން    2020މާރިޗު    15އިޢުލާނުކޮށްފައިވޭތޯއާއި،  

ޙިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި    ދެމެދު ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ހުއްޓާލެވިފައިވާނަމަ އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

ސްރީލަންކާގެ ހައިކޮމިަޝނުން    ގައި  2022މާރިޗު    30ހުންނަ ސްރީލަންކާގެ ހައިކޮމިަޝނުގައި އެދުމުން،  

އެއަރލައިންސްތަކަށް  ހުރިހާ  އޮތޯރިޓީން  އޭވިއޭަޝން  ސިވިލް  ސްރީލަންކާގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ގައި ސްރީލަންކާގެ    2020މާރިޗު    22މެސެޖުގެ ކޮޕީއަކާއި،    ”Communication No 11“ފޮނުވާފައިވާ  

 ރައީސް އޮފީހުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ޕްރެސް ރިލީސް" ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ފޮނުވާފ9.3.1ަ އެއަރލައިންސްތަކަށް  ހުރިހާ  އޮތޯރިޓީން  އޭވިއޭަޝން  ސިވިލް  ސްރީލަންކާގެ  އެގޮތުން  އިވާ  . 

“Communication No 11”  ،ިމެސެޖުގައ 

“This is to inform all online and offline carriers that according to instructions received from 

Sri Lanka Health Authorities all international Airports in Sri Lanka will be closed for operation 

of inward international commercial passenger flights (i.e arrivals) with effect from 0400hrs on 

19 March 2020 (local time in Sri Lanka) until 2359hrs on 25 March 2020 (local time in Sri 

Lanka). The closure will be reviewed by the Sri Lanka Authorities. 

During the above mentioned restricted period the following will be permitted: 

1. Aircraft Departures with passengers originating from Colombo, stop overs, transit 

passengers or visiting tourists. 

2. Emergency Diversions to BIA 

3. Freighter Operations and humanitarian flights to BIA 

4. Technical landings at BIA 

5. Inbound ferry flights (without passengers) at BIA” 

އާ ދެމެދު ސްރީލަންކާގެ    2020މާރިޗު    25އިން    2020މާރިޗު    19ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،  މި ޢިބާރާތުން  

އެތެރެވާ ސްރީލަންކާއަށް  އެއަރޕޯޓްސްތަކެއް  އިންޓަރނޭަޝނަލް  ކޮމާިޝއަލް    ،ހުރިހާ  އިންޓަރނޭަޝނަލް 

ފްލައިޓްސްތަކަށް ތެރޭގައި    ޕަސެންޖަރ  މުއްދަތުގެ  ބަޔާންކުރެވު  އިސްވެ  ނަމަވެސް  ބަންދުކޮށްފައިވާކަމާއި، 

 ފަރާތްތަކަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ ހުއްޓުވާފައި ނުވާކަން އެނގެންއޮވެއެވެ.   (Departures)ސްރީލަންކާއިން ފުރާ  

އަދި  9.3.2 ރިލީސް"    2020މާރިޗު    22.  "ޕްރެސް  ޢާންމުކޮށްފައިވާ  އޮފީހުން  ރައީސްގެ  ސްރީލަންކާގެ  ގައި 

 ލިޔުމުގައި، 

“To prevent imported new cases of the Corona virus in the country, the Government decides 

to indefinitely extend the closure of the arrival terminal at the Airport. 
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The departure terminal will continue to be operational. Also flights are allowed into the 

country to take the departing passengers. All passenger transit operations have been stopped 

for the moment. 

All import and export operations are to continue without interruption. 

The Government has decided to continue with these the restrictions until the country returns 

to normalcy.” 

ފަރާތްތަކަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ    (Departures)މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ސްރީލަންކާއިން ފުރާ  

ފުރާ   ސްރީލަންކާއިން  ފްލައިޓްތަކަށް   (Departures)ދީފައިވާކަމާއި،  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ފަރާތްތަށް 

 ސްރީލަންކާއަށް ޖެއްސުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަން އެނގެންއޮވެއެވެ.

ގައި ސްރީންލަންކާއިން ރާއްޖެ ދަތުރުކުރުން    2020މާރިޗު    21ބާރު މިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާތީ    19-ކޮވިޑް.  9.3.3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    މެދުކަނޑާލުމަށް ނިންމާ އެކަން އިޢުލާނުކޮށް ޓްރެވަލް ރެސްޓްރިކް ކޮށްފައިވާތީ

ތާރީޚުކަމުގައިވާ  ހަމަވާ  ހުށަހެޅި    2020މާރިޗު    31  ޗުއްޓީ  މައްސަލަ  އާދެވިފައިނުވާކަމަށް  ރާއްޖެ  ގައި 

ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ބަޔާން  ފަރާތުން

ދިވެހި  އަދި  އޮތްކަމާއި  ފުރުަޞތު  ދަތުރުކުރުމުގެ  އެއްވެސް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އައުމަށް  އެނބުރި  ރާއްޖެއަށް 

 ބުރަނުވެވެއެވެ.ހުރަހެއް އޮތްކަމަށް 

ފަރާ .  9.4 ހުށަހެޅި  އޭރުގެ  މައްސަލަ  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހާޒިރުކޮށްފައިވާ،  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ތުން 

ނަންބަރު:  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  މޫސާ  މަރްޔަމް  މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ  އެޗް.އާރްގެ 

A041124  ،ްދާންޖެހިއްޖެނަމަ  ޕްރަސާންތާ ޗުއްޓީ ނެގުމަށް އާންމުކޮށް ލަންކާއަށް  ( ހެކިބަސް އަދާކުރަމުނ

އެގޮތަށް ދެވޭނެ ކަމަށާއި، ޕްރަސާންތާ ޗުއްޓީއާ ނުލާ އާންމުކޮށް ލަންކާއަށް ދާ ކަމަށާއި، އަހަރަކު ދެފަހަރު  

ދުވަހަށް ހާއްސަ ހުއްދައަކާ އެއްކޮށް ދާ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ދާއިރު ޗުއްޓީ ސްލިޕްއެއް ހުށަނާޅާ   10ގޮތަކަށް  

 ގަކުރެވެއެވެ. ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަ 
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އޭރުގެ   .9.5 ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހާޒިރުކޮށްފައިވާ،  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަޙީދު  ޗްއެ ަޞލާޙް  މެނޭޖަރ،  އައި.ޓީ  އެންޑް  ނަންބަރު: .އާރް  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A153538) ަރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް އަނބުރާ ނާދެވިއްޖެ ޙާލަތެއް މުވައްޒަފަކަށް  ސް އަދާކުރަމުން،ހެކިބ

އަންގަންޖެހޭނެކަމަ މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލް  ނުވަތަ  މެސެޖް  އެކަން  ހުށަހެޅި  ށާދިމާވެއްޖެނަމަ،  މައްސަލަ  އި، 

ގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްލީލަންކާ    19-ހަރީ ޗުއްޓީއަށް ގޮސް، ރާއްޖެއަށް ނާދެވުނީ ކޮވިޑްފަރާތް އަ 

ދެވޭ ސަބަބާއެކު ހުރިހާ  ނާ  އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްށާލޮކްޑައުންވެ، ފްލައިޓްތައް ކެންސަލްވެފައިވާތީކަމަ

އި، ށާއިވާނީ މެސެޖުންނާއި ފޯނު މެދުވެރިކޮށްކަމަމިފަދައިން އަންގާފަ  ށާއި،އެއްޗެއް ހެކިވެރިޔާއަށް އެންގިކަމަ

ލޮކްޑައުން   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާނީ  ހެކިވެރިޔާ  އެންގުމުން،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަން 

އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނެތް ޙާލަތުގައި އޭނާ ކުރަމުން ދިޔަ  ށާކަމައިނިމެންދެން މަޑުކުރުމަށް އަންގާފަ

އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނާދެވޭ ސަބަބު ށާއްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްވެސް ހަމަޖައްސަދީފައި އޮތްކަމަކަންތަ

 ޖްމަންޓުން ހެކިވެރިޔާ ގާތުން ސާފުކުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ހިނދު،  ކުންފުނީގެ މެނޭ 

ސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ހެކިވެރިޔާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް މައް .9.5.1

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާޢްޖޭގެ  ަޤިޟއްޔާގައި   HC-A/179/2018ފަރާތެއްކަމާއި، 

އޮތް    apparent biasފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ، މިފަދައިން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭ ފަރާތްތަކަކީ  

ދީ  ފަރާތުން  ފާހަގަކުރި  އިސްވެ  އެހެންކަމުން  ހެކިބަހަށް  ފަރާތްތަކެއްކަމަށާއި،  ފައިވާ 

 ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް،  

އެތަނެއްގެ  .9.5.2 ސާފުކޮށްދެވޭނީ  ކަންކަން  ދިމާވާ  މައްސަލަތަކުގައި  މިފަދަ  ވަޒީފާގެ 

ޗް.އާރް މުވައްޒަފުންނަށްކަމަށްވާތީއާއި އަދި އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ހެކިވެރިޔާއަކީ އޭރު ކުންފުނީގެ އެ

އެންޑް އައިޓީ މެނޭޖަރކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް ނާދެވޭ ސަބަބު އަންގާފައިވަނީ 

ރަނގަޅަށް   އެންމެ  އެކަން  ބުނެފައިވާއިރު،  އޭނާ  ހެކިވެރިޔާއަށްކަމަށް  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ 

ޞަލާޙް ވަޙީދުގެ  ލައިގައި  މި މައްސަ ސާފުކޮށްދެވޭނީ އެ ހެކިވެރިޔާއަށްކަން އެނގެން އޮތުމުން،  

  ވިފައިވާނެއެވެ.ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކުރެ 
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 VTR/2020/179މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޕްރަސަންތާ ޕްރިމަލާލް ކަލުއައްޗި އަރަޗިލަގެ 

                                             

18 ެގ 11    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:  

 

   ،ަޤިޟއްޔާގައި  SC-A/23/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .9.6

"  ( "ދަފްޢު"  ކުރިމަތިކުރާ  ޚަޞްމާ  އަނެއް  ޚަޞްމު  އެއް  ދަޢުވާއެއްަގއި   ...plea  ުމަސްއޫލިއްޔަތ ޘާބިތުކުރުމުެގ  އުފުލަންޖެހޭ  ( 

 އެެވ." ފަރާތަކީ އެ 'ދަފްޢެއް' ކުރާ ފަރާތްކަން މަދަނީ ދަޢުާވ ޘާބިތުކުރުމުގައި އިސްތިޤްރާރުެވފައިާވ އުޞޫލުތަކަށް ބެލުމުން އެނެގން އޮވެ 

މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެއްކެއް  

ވަޙީދުވާ  ކަމުގައި އަދާކުރަމުން،    ޞަލާޙް  ޗުއްޓީއަށް ހެކިބަސް  އަހަރީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކޮވިޑްސްރީލަންކާއަށް   ނާދެވުނީ  ރާއްޖެއަށް  ސްލީލަންކާ    19-ގޮސް،  ދިވެހިރާއްޖެއާއި  ސަބަބުން  ގެ 

ދެވޭ ސަބަބާއެކު ހުރިހާ  ނާ  ފަރާތްއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ށާލޮކްޑައުންވެ، ފްލައިޓްތައް ކެންސަލްވެފައިވާތީކަމަ

އެންގިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، އެކަންކަން   ހެކިވެރިޔާއަށް  އެއްޗެއް މެސެޖުންނާއި ފޯނު މެދުވެރިކޮށް

މި   ނަމަވެސް،  ބުރަވެވެއެވެ.  ފަރާތަށްކަމުގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތީ  ބުރަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ 

ހުށަހެ މައްސަލަ  ސަބަބު  މައްސަލައިގައި  ނާދެވޭ  ރާއްޖެ  ފަރާތް  މެދުވެރިކޮށް ޅި  ފޯނު   މެސެޖުންނާއި 

އެންގިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ހެކިވެރިޔާއަށް

 ފަރާތް ރާއްޖެ ނާދެވޭ އަންގާފައިވާކަމުގައި ބުރަނުވެވެއެވެ.  

 ބެލިނަމަވެސް، އެގޮތަށް އެންގުމަކީ އޮފިަޝލް އެންގުމެއްކަމަށް މައްސަލަ  ފޯނުން ގުޅައިގެން އެންގިކަމަށް  .9.7

ރައްދުވި ފަރާތުން ަޤބޫލުނުކުރާކަމަށާއި، އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

މެނޭ  ހަމަވެފައިވާނަމަ  ޗުއްޓީ  ހަމަޖެއްސުމަށާއި،  އެކަން  ތެރެއިން  ޗުއްޓީގެ  ވާހަކަ  ފަރާތުގެ  ޖްމަންޓާ 

ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އައުމަކީ  އެރޭންޖްމަންޓަކަށް  އެހެން  ދައްކައިގެން 

އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އޭރުވެސް މައްސަލަ 

ޗުއްޓީ ފޯމެއް އޮންނަކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން އެޕްލައިކުރާނެ  

  Employeeއިތުރު ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންވާނަމަ މި ފޯމުން އެދެވޭނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެ،  

Leave Application Form  ީފާއިތުވި  ނަމަވެސް،  އެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވ

ރޭގައި، އެއްވެސް ފަހަރެއްގައި 'ފޯމެއް' ފުރައިގެން ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ އީމެއިލްއެއްކޮށްގެން އަހަރުގެ ތެ  24

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިނުވާކަމާއި، އަދި ފާއިތުވި އަހަރު ތަކުގައި އެފަދައިން ޢަމަލުނުކޮށްގެން  
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ނެތުމުންއިންޒާރެއްދީފައިފަރާތަށް   އެނގެން  މައްސަލަ    ޗުއްޓީ  ވާކަން  އުސޫލެއް  ޙާއްސަ  ވަކި  ނެގުމަށް 

ފާއިތުވި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތުމުންނާއި،  އެނގެން  ހެދިފައިވާކަން  ކުންފުނީގައި  ރައްދުވި 

އެނގޭނެ  ހުށަހަޅާފައިވާކަން  އެދި  ޗުއްޓީއަށް  މެދުވެރިކޮށް  ފޯމެއް  އެދުމަށް  ޗުއްޓީއަށް  އަހަރުތަކުގައި 

އޮންނަ އުސޫލަކީ  ނެތުމުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި ޗުއްޓީ ނެގުމަށް    ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި

  ކަމަކަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.އުސޫލެއް  ހަމަޖައްސާޗުއްޓީ  ވަކި ފޯމެއް ފުރައިގެންހަމައެކަނި  

ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  ުހށެަހޅަިފިއ ިމާވ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް   .10

ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ    ، ޯނޓެިހްއ ިދުނެމްއ ނިެތަކން ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުތަކުގައެވެ.    23 ާޤނޫނު( ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

  ،އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ،އެގޮތުން

]ނޯޓީހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭނާެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނީ، އޭާނެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގްނ  

އޭނާ ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގންާވ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެންނަ  ،  ނުވުމާއެކު 

 ޙާލަތުތަކުަގއެެވ.[

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

ބުނެފައިާވ ޮގތުެގމަތިން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގންުނާވކަމަށް ބެލެޭވީނ ]މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި  

 އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް   (1)

 ؛ފެނުން

 ތެއް ެވފައިުވން.[  ޚިޔާނާ (2)

ވަޒީފާއާބެހޭ   ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  ކަމާއި،  މިފަދައިން 

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

ދިވެހިރާއްޖޭ  ޙާލަތްތައް ނަންބަރު ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން  ކޯޓުގެ  އެ  ނިންމާފައިވާ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ގެ 

2014/SC-A/27   ުވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން   )އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދ
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ރިޕޯޓުގެ    ލިމިޓެޑް( ނިމުނުގޮތުގެ  ަޝރީޢަތް  ނުކުތާގައި   33އަދި    32ަޤިޟއްޔާގެ  ވަނަ 

 ، ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިާވ   23މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  'ނޯޓިސްނުދީ  

 ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާލަތެއްަގއެެވ. އެއީ: 

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

އެ ޢަމަލެއްެގ ސަބަބުްނ މުަވއްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ަވޒީފާއިްނ    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލަކީ  

ެގ  ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހިނަގއިދާނެއެެވ. ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު   23ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުްނ ހުއްދަާވނީ މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު    23

ކަމަށް ާވނަމައެެވ. އެ އަމަލީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިްނ    (gross misconduct)ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  

ހުއްދަާވފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް ބެލެޭވނީ، މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި  ަވކިކުރުން  

އޮންނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ުގޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިްނވަރުެގ ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވަނމައެެވ. މުަވއްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ 

(  2މެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ އެއްބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ާވނަމަ، ުނަވތަ )( ދެ ފަރާތުެގ ދެ 1އަމަލަކީ )

އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި ދެމެދުަގއި އޮްނނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުަގއި ހިމެނޭ އޮންމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ  

( އެ ކަމަކީ އެ 3ދި އަމާާނތްތެރިކަން ެގއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮްނނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަ

 މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ނުަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް

ަވކި ަވޒީފާއިން  ޢަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި  ކަމަށް ާވނަމަ، އެ  ޢަމަލެއް  ޣައިރުސުލޫކީ  ފާޅުކަންބޮޑު  ހުއްދަެވދާނޭ  ކުރުމަށް 

 ' ބެލެިވދާނެއެެވ.

 ިމ ޢާިބާރުތްނެނެވ.        

ގައި ސްރީންލަންކާއިން ރާއްޖެ ދަތުރުކުރުން    2020މާރިޗު    21ބާރު މިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާތީ    19-ކޮވިޑް .11

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޗުއްޓީ    އިޢުލާނުކޮށް ޓްރެވަލް ރެސްޓްރިކް ކޮށްފައިވާތީމެދުކަނޑާލުމަށް ނިންމާ އެކަން  

ތާރީޚުކަމުގައިވާ ފަރާތުން   2020މާރިޗު    31  ހަމަވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އާދެވިފައިނުވާކަމަށް  ރާއްޖެ    ގައި 

ހުށަހަޅާފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހައިކޮމިަޝނުން  ސްރީލަންކާގެ 

މާރިޗު   22މެސެޖުންނާއި،    ”Communication No 11“ސްރީލަންކާގެ ސިވިލް އޭވިއޭަޝން އޮތޯރިޓީގެ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް   ލިމިޓެޑަށް ޕްރައިވެޓް އެމް.އެޗް.އޭ 
 VTR/2020/179މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޕްރަސަންތާ ޕްރިމަލާލް ކަލުއައްޗި އަރަޗިލަގެ 
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އަށް  2020 ރިލީސް"  "ޕްރެސް  ޢާންމުކޮށްފައިވާ  އޮފީހުން  ރައީސް  ސްރީލަންކާގެ  މައްސަލަ   ގައި  ބެލުމުން 

ހުށަހެޅި ފަރާތް ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އައުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް އޮތްކަމަށް ބުރަނުވޭތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    2020މާރިޗު    31ފަރާތުގެ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚު ކަމަށްވާ  

އަށް ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުނުވާ އާ ހަމަ  2020ޖޫން    04ވަކިކުރި ތާރީޚުކަމުގައިވާ  

ވަޒީފާއަށް    އިސަބަބު ބަޔާންކުރުމާއި ނުލަ  ސަބަބު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވޭތީއާއި،

ސީދާ  ،ޙާޟިރުނުވުމަކީ އިލްތިޒާމުތަކާ  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ގޮތުން މުވައްޒަފު 

ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި    ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  23މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލަކީ    ،ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައިވާތީ

ގެ   (gross misconduct)މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރު ސުލޫކީ ޢަމަލެއް  

 ގޮތުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  

 ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/77/2013ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .12

ީވުނވީއެއް ނޭްނިގ، ަވޒީފާއަދާކުރާ    ، އުސޫލުތަކާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިން ހުއްދަެނގުމަކާ ނުލާ  ، "ކުންފުންޏެއްަގއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ  

ަވޒީފާަގއި  މައްސައްކަތު އަޚްލާޤު އެކަށީެގން ުނާވކަމަށާއި އަދި އޭނާހާޒިރުުނުވމަކީ، އެފަދަ މުވައްޒަފެއްެގ    ފަރާތަކުން ަވޒީފާއަށް

ފަރާތަށް ަވޒީފާދޭ  ހަމަތަކުެގމަތިން  އެކަށީެގްނާވ  ކުރެޭވނޭކަމެއްކަމަށް  ބެހެއްޓުމަކީ  ކަނޑައަޅުމުެގ    އިތުރަށް  ނުފެންނަކަމަށް 

ނަމަ އެކަމުެގ ސަބަބުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާ  ބަހައްޓައިފި   އިތުރުްނ، އޭނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ަވޒީފާގައި އިތުރަށް އޭނާ

ގެއްލުންތަކެއް ތަނަށް  ޮގތުގެމަތިން   އަދާކުރާ  އެއްޮގތްާވ  އުސޫލުތަކާ  ޤާނޫނީ  ބަޔާންކުރެުވނު  އިސްެވ  ލިބިދާެނކަމެއްކަމަށް، 

ަވކިކުރެވިދާެނ   އެމުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން  ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި  23ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ    ކަނޑައަޅައި،

 ކަމެއްކަމާއި،" 

ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން،    މިފަދައިން

ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުނުވުމަކީ  )ތިނެއް(    03)ދޭއް( މަހާއި    02ވިދިވިދިގެން   ފަރާތް  އްސަލަ ހުށަހެޅިމަ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް   ،އިރުކަމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ ބާވަތުގެ ކަމެއްކަމަށްވާއެ

ފާއަށް ޙާޟިރުނުވުމަކީ  ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތި ވަޒީ  ގެއްލުން ވެފައިވާކަން އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނަކަމާއި

ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި އެ   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ރަވެވެއެވެ. މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ބާވަތުގެ ކަމެއްކަމުގައި ބު
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ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ  .13 ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން 

ނަންބަރު   ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ވަޒީފާއިން    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީ،  އޮވެގެންކަމުގައި  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ 

ޢަދުލުވެރިކަން  ވަކިކުރު މައުޟޫޢީ  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް    (substantive fairness)މުގައި 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ޢަދުލުވެރިކަން   .14 އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

(procedural fairness)  ބާަލިއުރ ައްނނިަނިވ ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ 

ދިނުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާއްމު    ނޯޓިސް

 ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:

އެއިރަކު   .1 މަޢުލޫމާތު،  ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  ހުރިހާ  މުވައްޒަފުގެ  ދެވެންހުރި 

 ؛ތަފުޞީލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރުަޞތެއްގައި  .2

 ؛ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހުއެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ަޝރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެ   23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .4

މުވައްޒަފަކު   އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ 

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަ ، ށްފައިވާކަންވަކިކޮ

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

 ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/77/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .15

އެކަމެއް އެމުވައްޒަފެއްެގ ފަރާތުްނ    ، އްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ނިްނމާ ކަމަކީ"އެކަމެއްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެމުވަ 

ކަމެއްކަމުގައިާވަނމަ ހުންާނނެ  ފެންަނން  ފާޅުކަްނބޮޑުޮގތެއްަގއި  ަވރަށް  ބިނާކޮށް   ، ހިނާގފައިާވކަން  މައްޗަށް  އެކަމުެގ  އެކަމަކީ  އަދި 
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 ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިހެއް ދިުނމަކާނުލައި އެމުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވ ބާަވތުެގ ކަމެއްކަމަށްާވނަމަ   23ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

ެގ ކުރިން )އާންމު އުސޫލާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިްނ(  އެ ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމު

ތަޙްޤީޤުތަކެއްކޮށް  މައްޗަށް   ، އިތުރު  ފަރާތުެގ  ަވޒީފާދޭ  ދިނުމަކީ  އެމުވައްޒަފަކަށް  ފުރުސަތުތަކެއް  އިތުރު  ޖަާވބުދާރީުވމުެގ  އެކަމާމެދު 

 ،ކޮންމެހެން ލާޒިމުކަމެއް ޫނންކަމާއި

ފެށިެގން  2011ޑިސެމްބަރު    25....   ހާޒިރުނުުވމަކީ  ، އިން  އޮފީހަށް  ޔޫސުފް  ަވރަށް    ، އަޙްމަދު  ލިޔެކިޔުންތަކުން  ކުންފުީނެގ 

އޭނާެގ އެޢަމަލަކީ އެކަމުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް    ، އަދި އިސްވެބުނެިވފައިާވ ފަދައިން   ، ފާޅުކަންބޮޑުޮގތެއްގައި ފެްނނަން ހުްނާނނެ ކަމެއްކަމާއި 

 ،ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވ ބާަވތުެގ ކަމެއްކަމާއިަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން  23ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ 

ތަޙްޤީޤެއްކޮށް  ، އެހެންކަމުން އިތުރު  ފަރާތުްނ  ދިރާުގެގ  ގުޅިެގން  ޮގތާމެދު    ، އެމައްސަލައާ  ޢަމަލުކޮށްފައިާވ  ފަރާތުން  ޔޫސުފްެގ  އަޙްމަދު 

އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް އޭާނއަށް ދީފަ  ަވކިކޮށްފައިަވނީ މިބާަވތުެގ    ، އިުނީވަނމަެވސް ޖަާވބުދާރީުވމަށް  ަވޒީފާއިން އަޙްމަދު ޔޫސުފް  ދިރާުގެގ 

 މައްސަލަތަކުަގއި ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ޤާއިމުކުރަްނޖެހޭ އިޖްރާއީ ޢަދުލުެވރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށްފަހުަގއިކަމަށް ބަލަްނޖެހޭކަމެެވ." 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޗުއްޓީ ހަމަވާ އްސަލައިގައިވެސް  ހުށަހެޅިފައިމިވާ މަމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،  

އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުކަމުގައިވާ    2020މާރިޗު    31ތާރީޚު ކަމަށްވާ  

ރައްދުވި  އާ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުވެފައިނުވާކަން މައްސަލަ    2020ޖޫން    04

ބުރަވެވޭތީ، ކަމަ  ހުންނާނެ  ފެންނަން  ފާޅުކަންބޮޑުގޮތެއްގައި  ވަރަށް  ލިޔެކިޔުންތަކުން  ކުންފުނީގެފަރާތުގެ   ށް 

ހުށަހެޅި    އޭނާއަށް  ފުރުސަތުތަކެއް  އިތުރު  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ގޮތާމެދު  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ފަރާތްމައްސަލަ 

 މިބާވަތުގެ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ވަޒީފާއިން  ރައްދުވި ފަރާތުގެމައްސަލަ    ،ނަމަވެސްދީފައިނުވި

  ފަހުގައިކަމަށްާޤއިމުކުރުމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  ރާއީއިޖު   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  މައްސަލަތަކުގައި

 ބުރަވެވެއެވެ. 

ަސަބުބން   .16 ަވިކކުުރުމެގ  ަވޒާީފިއން  ތަަޙްއމުަލޮކށް  ުނަޙްއުޤްނ  ގުޮތން  ންަފާސީނ  ޮގުތްނާނިއ،  ިޖްސާމީނ 

ެގ ބިަލަމުޑަކުމެގ ެތޭރަގިއ ނަުހުނ ދިަތ ޙަާލެތއަްގިއ ަވޒާީފިއން    19- ުކިރަމތާިލްނޖުެހުނ ޮގްނޖުެހްނަތކިާއ، ޮކިވްޑ

ބަދުަލ ެގއުްލުމެގ  ިލުބުނ  އެދަިފިއީވަނަމަވިކުކުރުމްނ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ަނަގއިިދުނަމްށ  މި    ެވްސ، 

ިއުޖާރީއ   ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހަށެހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ 

އެދަިފިއވާފަަދ   ަފރުާތން  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ސަަބބްަށޓަކިައ  ުބަރެވޭވ  ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމްށ  ޢަދުުލެވިރަކްނ 
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ެތރިެއްނ   ަމްއސަަލިއެގ  ާޤޫނނީ  ބަދެަލްއ މި  ައމުުރުކާރެނ  ަފާރުތެގ ަމްއޗަށް  ަރއުްދިވ  ަނަގއިިދުނމްަށ ަމްއސަލަ 

 ަހަމެއްއ ޮއްތަކުމަގިއ ނެުދެކެމެވ. 

ގޮތުގައި   .17 ޚަރަދުގެ  ހިނގި  ހަމަޖެއްސުމަށް  ވަކީލެއް  ރުފިޔާ(  130,000ާޤނޫނީ  ތިރީސްހާސް  )އެއްލައްކަ  ރ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ    ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވިއުރ  ަނަގއިިދުނަމްށ

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއަކު ޚިލާފުވެގެން ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށް   ގެ ދަށުންދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމު

ކަން ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ޓްރައިބުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތުގައި ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރި

ވާކަން  ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކިގޮތަކަށް ވަކީލު ފީ ނެގުމަށް ދެ ފަރާތުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެއްބަސްވެފައި 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ހިނގާ ޚަރަދު ބަދަލުގެ    ،ނެތަތީއާއިއެނގެން  

ނަގައިދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށްގޮތުގައި  ހުށަހެޅުނުއިރު    ،  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  މި 

  48( ގެ  2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު    R-20/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު:  ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ  

އޮންނާތީ ބަޔާންކޮށްފައި  ކަނޑައަޅައި  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަކީލު  ،ވަނަ  މި    ާޤނޫނީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފީއަކީ 

 މައްސަލާގައި ނަގައިދެވޭނެ ބަދަލެއްކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ.  

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

މައްސަލަ ތަކަށާއި،  ކިޔުންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެ   ދެންފަހެ، 

ޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،  ޢާދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ރިހެކިންގެ ހެކިބަހަށާއި،  ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި،  

އިން ފެށިގެން   1996ޖަނަވަރީ    01  ޕްރިމަލާލް ކަލުއައްޗި ކަލުއައްޗި އަރަޗިލަގެޕްރަސަންތާ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި

އިން    2020މާރިޗު    15އެމް.އެޗް.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި މެކޭނިކެއްގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  

ރެމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ޗުއްޓީ ހަމަވާ  ފެތު  ލުވިކަމާއެކުހަ   19-ފެށިގެން ޗުއްޓީގައި ސްރީލަންކާގައި ހުއްޓާ، ކޮވިޑް

  04ސްޓްރިކްޓް ކޮށްފައިވާތީ ރާއްޖެ އަނބުރާ ނާދެވި ހުއްޓާ،  ވެލް ރެ ގައި ޓްރަ  2020މާރިޗު    31ތާރީޚު ކަމަށްވާ  

ގައި ޓަރމިނޭަޝން ލެޓަރ ފޮނުވާ، 'ބެކްޑޭޓް'   2020ޖޫން    13ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމަށް ބުނެ،    2020ޖޫން  

އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޫޞލުތަކާއި،  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ  އިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، އަށް ވަޒީފާ

ޢަދުލުވެރިކަމާއި މައުޟޫޢީ    އީވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ އިޖުރާ   ކުތްތަކާއި ޚިލާފަށް މުވައްޒަފައައިޖުރާ
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ލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަކާއި ނު

ން ފެށިގެން މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި ހަމައަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރުމާއި ހަމައަށް ޚުވަކިކުރި ތާރީ

ނު ލިބިދިނުމަށާއި،  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އެންމެހާ  ސަބަބުން ލިބެންވާ  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ހައްުޤން 

ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ    19-ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން ތަޙައްމަލުކޮށް ކުރިމަލާންޖެހުނު ގޮންޖެހުންތަކާއި ކޮވިޑް

މަޖެއްސުމަށް  ތެރޭގައި ނުހަނު ދަތި ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި ާޤނޫނީ ވަކީލެއް ހަ

އެމް.އެޗް.އޭ ޕްރައިވެޓް ދިނުމަށްއެދި  ރ. )އެއްލައްކަ ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ( ނަގައި 130,000ރަދުގެ ގޮތުގައި ޚަހިނގި 

 ިއަގިއ، ިމ ަމްއސަަލުހށެަހިޅ    ރައްދުވާގޮތަށްލިމިޓެޑަށް 

  ަވަނ 23 ެގ ( ާޤޫނުނ  ަވޒާީފއާބޭެހ)  2/ 2008 ންަނަބުރ ާޤޫނުނ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒީފިާއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ 

ޕްރައިވެޓް   ޮއެވެގްނަކްނ   ަސަބެބްއ   ެއަކީށެގނާްވ  ، މުެދެވިރެވ  ޙަާލެތްއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއވާފަަދ  ާމއާްދަގިއ އެމް.އެޗް.އޭ 

  ަވިކުކުރުމަގއި   ވަޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ަމްއސަަލއަިގިއ  ިމ  އިަދ  ، ީތާއިއާސިބުތކޮށްދަީފިއާވ  ަފާރުތްނ  ެގލިމިޓެޑް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ، ުބަރެވވީޭތ   ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ

އަމުރެއް   އެދިފައިވާފަދަ  ލިމިޓެޑް  ރައްދުވި  މައްސަލަ ފަރާތުން  ޕްރައިވެޓް  ކުރާނެ    ެގއެމް.އެޗް.އޭ    ާޤނޫނީ މައްޗަށް 

 ނިންމައިފީމެވެ.  ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނެތްކަމަށް ހަމައެއް

 1443ރަމަާޟން  18

 2022އެޕްރީލް  19

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު


