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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ޖަނަވަރީ  23 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖޫން  16 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 (ލ. ހިތަދޫ/  ނަލަމަލަ) އަޙްމަދު އުސާމް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A139125)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ލެަޝރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0495/2013)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 

 : ޞާ މައްސަލައިގެ ޚުލާ 

 (A139125( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ނަލަމަލަ / ލ. ހިތަދޫ)  އަޙްމަދު އުސާމް   މި މައްސަލައަކީ

ހިންގަމުންދާ ސިކްސް  ފެށިގެން  އިން    2019އޮކްޓޫބަރު    15 ދަށުން  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ފްރޮންޓިއަރސް  ލެަޝރ 

ވަޒީފާއިން    އަޙްމަދު އުސާމްމަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،    ސެންސަސް ލާމު ރިސޯޓްގައި 'ހައުސްކީޕިންގ ރަނަރ'  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ   2008/2ންބަރު  ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި، ާޤނޫނު ނަ  ގެވަކިކޮށްފައިވަނީ ދެފަރާތު

އުސާމް  ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ،   ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  އަޙްމަދު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާގައި އަލުން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އަޙްމަދު އުސާމް  އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމެއްނެތިކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި،  

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 VTR/2022/38މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅިހު އަޙްމަދު އުސާމް
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އަޙްމަދު  އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި،  އަޙްމަދު އުސާމަކީ  ބެހެއްޓުމަށާއި،  

ފޯމުގެ  އުސާމަށް   ދަޢުވާ  މުސާރައާއި  ދޭންޖެހޭ  ދުވަސްތަކަށް  ވޭތުވެދިޔަ  ހަމައަށް  ނިމުމާއި  ގައި    7.5މައްސަލަ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް އަޙްމަދު އުސާމް  މުސާރައާއެކު ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށާއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ    01ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރު  

ނަގައިދެއްވުމަށް ޢިނާޔަތްތައް  ލިމިޓެޑައި ލެ  އެދި  މުސާރައާއި  ޕްރައިވެޓް  ފްރޮންޓިއަރސް    23ރައްދުވާގޮތަށް    ށްަޝރ 

 .ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ  2022ޖަނަވަރީ 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ގެ ރައުޔު ރިޝްފާ މަރްޔަމް  

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ނަލަމަލަ / ލ. ހިތަދޫ)  އަޙްމަދު އުސާމްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ނަންބަރު:   މުޚާ  (A139125ކާޑު  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ފަރާތް( ޠަ)މީގެ   ބުކުރެވޭ 

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން   ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 

   އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެއްބަސްވުމާއި، ާޤނޫނު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ދެފަރާތް ދެމެދުގައި ވެފައިވާ   1.1

ޚިލާފަށްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސިކްސް ސެންސަސް    )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި  2008/2ނަންބަރު  

ލާމު ރިސޯޓުގެ ހައުސްކީޕިންގ ރަނަރ އެއްގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ާޤނޫނު( ގެ     2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   ވަނަ ނަންބަރާއި    2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    22)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޚިލާފަށްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު ރިސޯޓުގެ ހައުސްކީޕިންގ ރަނަރ އެއްގެ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 VTR/2022/38މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅިހު އަޙްމަދު އުސާމް
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ގެ   ލާމު    25ާޤނޫނު(  ސެންސަސް  ސިކްސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޚިލާފަށްކަމަށާއި،  މާއްދާއާއި  ވަނަ 

ރިސޯޓުގެ ހައުސްކީޕިންގ ރަނަރ އެއްގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

  އަށް ގެނެވިފައިވާ އިްޞލާޙާއި (  ކވަނަ މާއްދާގެ )  13ނޫނު( ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ   2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު ރިސޯޓުގެ ހައުސްކީޕިންގ ރަނަރ އެއްގެ ޚިލާފަށްކަމަށާއި،  

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ނެތިކަމަށާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޖޫރަ ދިނުމެއް  50ާޤނޫނު( ގެ  

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓު، ސެޕްޓެންބަރު އަދި އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ އުޖޫރަ   2021ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫޢީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،  

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި އްނެތިޤާއިމުކުރުމެ   ކަންޢަދުލުވެރި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ބުނެފައިވަނީ،  ކަމުގައި  ގޮތް  އެދޭ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .2

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމެއްނެތިކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި،  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި އަލުން ބެހެއްޓުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެއްވެސް  

ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ނިމުމާއި ހާލެއްގައި  ލުމަށާއި، މައްސަލަ 

ފޯމުގެ   ދަޢުވާ  މުސާރައާއި  ދޭންޖެހޭ  ދުވަސްތަކަށް  ވޭތުވެދިޔަ  މުސާރައާއެކު    7.5ހަމައަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ  ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް  

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް   01ސަބަބުން އެފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރު  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން  ނަގައިދެއްވުމަށް

  ްޓަރއިިބުއނަަލްށ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ޮގުތްނ   ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝކާުވައްށ  ެގަފާރުތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .3

ައްނަނިނިވ ަކްނަކން    ުރުކުރުމްނ ަޒޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގއި ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށ ަނުހށަަހ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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ަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިހްނާގ ިރޯސެޓްއަކަމްށވާ    2019ޮއްކޫޓަބުރ    15ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ   3.1

އާަދުކަރނެްފިށ   ަވޒާީފ  ަމާޤުމަގިއ  ކީްލަނރެއްއެގ  ޭއިރާއ  ަޕބިްލްކ  ިރޯސުޓެގ  ާލުމ  ެސްނަސްސ  ިސްކްސ 

ަމްއ ބަދުަލުކެރވަިފިއާވަކަމާށިއ،  ަފާރެތްއަކަމާށިއ،  ައަކށް  ަރަނރ  ަހުއްސީކޕްިނގ  ަވޒީފާ  ަފާރުތގެ  ހުށެަހިޅ  ސަަލ 

ަގިއ ވަެފއާިވ ެއްއަބްސުވުމެގ    2019ޮއްކޫޓަބުރ    15ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތިއ ެދމުދ  

ަފ  3.1 ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލ  ާމއާްދަގިއ  ަނގަާފިއަވަނ  ަވޒާީފއަށް  ުމްއ  1ަވީނ  ާރްތ  ަކމްަށ  ަދަތއަަހުރެގ  ްށ 

ަގިއ ަހަމުވުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    2020ޮއްކޫޓަބުރ    15އަހުަރ ުދވުަހެގ ުމއަްދުތ    1ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ،  

އަަހުރ ުދވުަހެގ ުމއަްދަތކްަށ އުިތުރުކެރވަިފިއާވަކަމާށިއ، މްައސަަލ ުހށެަހޅި    1ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ުމއްދުަތ އިތުުރ  

ަގިއ ަހަމުވުމްނ    2021ޮއކޫްޓަބުރ    15އަަހުރ ުދވުަހެގ ުމއަްދުތ    1ުތެގ ަވޒާީފެގ ުމއަްދަތްށ އިތުުރުކެރުވުނ  ަފާރ

ަވީޒ ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތން  ަމްއސަަލ  ރައުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުނުކުރަމށް  އުައ  ެއއަްބްސުވްނ  ާފެގ 

 ިންނމަާފިއާވަކަމާށިއ،  

ާޤޫނުނެގ   3.2 ާމއާްދެގ    13ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވޒާީފެގ  ަވަނ  ަކނަޑެއޅިފިައާވ  ުމއަްދެތްއ  ަވިކ  ދުަށން  ެގ  )ބ( 

ަހަމާވެނަކަމްށ   ުމއަްދތު  ެއްއަބްސުވުމެގ  ެއ  ެމުނީވ(  ޙާލުަތަގިއ  ަގިއާވ  )ކ(  ާމއްދެާގ  )ެއ  ެއްއަބްސުވެމްއަނަމ، 

ާށިއ، ަމްއސަަލ  ަޑައޅަާފިއާވ ާތީރުޚަގއި ިއުތރު ޯނޓެިހއް ިދުނަމާކނަުލިއ އެ ެއއަްބްސުވްނ ިނުމަމކްަށ އްަނާނެނކަަމަކނ 

ަވަނ ާމއާްދެގ )ބ( ގެ ަދުށްނ ަވޒާީފެގ    13ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނެުގ  

ިމ ޙަާލުތަގއި މްައސަަލ ުހށެަހިޅ   ެއްއަބްސުވްނ ަހަމާވެނަކމްަށ ކަނަޑައޅަާފިއާވ ާތީރުޚަގިއަކމާަށިއ، އެެހްނަކުމން 

ުވްނ ިނުމަމަކްށ ެގަނުއމްަށަޓަކިއ ެއްއވްެސ ޯނޓެިހްއ ިދުންނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ  ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސ

ަވނަ ާމއާްދެގ )ކ( ަގއި ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ    13ަމްއަޗްށ ާލިޒުމުނާވެނަކމާަށިއ، ހަަމއެެހްނެމ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނގެ  

ުތުރުވން( މުެދެވިރވަެފިއުނާވަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ  ފަަދ ޙަާލެތއް )ަވޒާީފެގ ެއއްބްަސުވްނ ެދ އަަހރު ުދވަަހްށުވރެ ިއ

ަވނަ    2021،  ަވަނ ާމއާްދަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފަގއުިހިރިއުރ  7.6ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ދުަޢާވ ޯފުމެގ  

އަަހުރެގ ޫޖްނ މުަހްނ ެފިށެގްނ ޮއްކޫޓަބުރ މުަހެގ ިނޔަަލްށ ލިބްެނޖޭެހ ުމާސަރ ިލބަިފިއުނާވަކަމްށ ުބނަެފިއވީާތ،  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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ޕޭ  - ަވަނ އަަހުރެގ ޫޖން މުަހްނ ެފިށެގްނ ޮއކޫްޓަބުރ މުަހގެ ިނޔަަލްށ ުހީރ ޯނ   2021ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  

 ރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަީލްވަގިއަކްނ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(   13ކީ ވަޒިފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .4

އްސަލަ ހުށަހެޅި  ގެ ދަށުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި، މަ

ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިޢާދަކުރުމަށާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެއްކުމަށް  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަނޑައަޅުއްވާދިނުމަށްކަން  އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ ަޝރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް  

  ވަޒީފާއާބެހޭ ) 2008/2 ނަންބަރު  ާޤނޫނު އޮވެގެންކަމަށް ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން ކުމުވައްޒަފަ .5

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

ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން    28  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ   ޙައްުޤ

  27މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

އޮތުމުން ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  އުސާމްގެ   ،ވަނަ  އޭނާ    އަޙްމަދު  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން 

ލެަޝރ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ފޮރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ

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

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  އަެކީށގްެނާވ  ުނަވަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

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

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

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

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމގެ   ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  

ާޤިއުމުކުރަމީކިއުޖާރީއ  ، ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިންނުމަމަކށް    ،   ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރމްަށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 
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ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރނަްކްނ

ެދްނެނުވ ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  ެއ ަހިއޯކުޓްނ  ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  އެެހން   ނު  ިމާބވުަތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

ަމްއސާަލ .7 ަވޒާީފިއން    ، ޢަދުުލެވިރ ަފިއޞާަލައަކްށ ވާޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ، ިއަގުހށެަހޅަިފިއާވ މި  ަފާރތް  ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި 

ޮއެވ ަސަބެބްއ  ެއކީަށެގްނާވ  ަމުއޟީޫޢ    ެމ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ޤިާއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފކު 

ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހޢަދުުލެވިރަކްނ   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރއީ  ަވޒާީފެގަގިއއިަދ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ    ޯތާއިއ، 

ަވަނ ާމއްދާ )އ( ަގއި ަބާޔްނކޮށަްފިއވާފަަދ ަވިކ    13)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނނު(    2/ 2008ެއްއަބްސުވަމީކ ާޤޫނނު ަނނަްބރު  

  ާއިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތްުނ އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނުނވަަތ ޫނނޯްތ  ުމއަްދެތްއ ަކނަޑއެޅަިފިއާވ ަވޒީފެާގ ެއްއަބްސުވެމްއޯތ 

  ަވޒާީފ   ެފިށެގްނ  ތީާރުޚްނ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ  އިޢަާދޮކްށ،   އުަލްނ  ަވޒާީފައްށ  ިދަޔ  އާަދުކަރުމްނ    ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

ޖަުލިއ  2021ކިާއ  ިޢާނޔްަތަތ  ުމާސަރާއިއ  ިލބްެނޖޭެހ  ަހަމައްށ   ުރޖަޫޢޮކށިްދުނާމިއ ޫޖން،  އަަހުރެގ  ޮއަގްސުޓ،  ަވނަ   ،

ެއޮގުތްނ ިމ ަމއްސަަލިއަގިއ ުހށެަހޅަިފިއާވ    ބަަލްނޖެެހެއެވ. ަނަގއެިދވާިދެނޯތ    ެސްޕެޓނަްބުރ އިަދ ޮއްކޓަޫބުރ މުަހެގ ުމާސަރ

 ިލެޔިކުޔްނަތކްަށ ބާަލިއުރ ައްނނިަނިވ ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ޮއކޫްޓަބރު    Letter of appointment’   (15‘ހުށެަހޅި  ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުނަަލްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ   7.1

ޮއްކޫޓަބރު    15ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމުެދ    ިއެހިޅ ަފާރާތަށެއއްބްަސުވަމީކ ަމްއސަަލ ުހިމ  ( އްަށ ބާަލިއުރ، 2019

ަމާޤަމީކ    2019 ަފާރުތެގ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  އްޮނަނަކާމިއ،  ެއނެގްނ  ެއްއަބްސުވެމްއަކްނ  ޮސިއުކެރވަިފިއާވ  ަގިއ 

‘Public area cleaner’    ުމާސަރައީކ  ަމާޤުމަކާމިއ،  ެގ )ިތްނަސތަޭކ ދަިހ    310USD/ - ަމާޤުމެގ ައސީާސ 

ން  ަކޮކށަްފިއާވބާަޔްނ  ަމްށަކަސރިވްސ ަޗރްޖ ިލޭބޭނަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ  ( ަކާމިއ، ޭއެގ އިތުުރްނ  ޫޔެއްސ ޑަޮލުރ

   ަހަގުކެރެވެއެވ. ާފ

(  2021ޮއްކޫޓަބރު    21)   ’Non-renewal of Employment Contarct‘  ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ުހށަަހަޅއަިފިއާވ 7.2

ބާަލިއުރ،  ެއްއަބްސުވްނ    ިލުޔަމްށ  ޮސިއުކެރުވުނ  މުެދަގިއ  ިނުމަމަކްށ    2021ަބުރ  ޮއްކޫޓ  15ދަެފާރުތެގ  ަގިއ 
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ޮކންްޓެރްކ ުނުކުރ  ުޓ ައިއސަްފިއާވީތ  ޮއްނަނަކާމިއ   ަމްށ ައުއ  އެނގްެނ  ަކްނ  ައްނގަާފިއާވ  ،  ިންނމަާފިއާވކްަނ 

 ؛ިއްސވެފަާހަގުކިރ ިލުޔުމެގ ިޢާބާރަތށް ބާަލިއުރ

“I hope that you are keeping well. 

I am writing in reference to the employment agreement between yourself and Leisure 
Frontiers Private Limited for the above position. As your aware, your contract has ended 
on 15th October 2021 and we hereby advise that we are not in a position to renew 
your contract this time.  

I am sorry if this is disappointing news. This does not preclude you from applying to 
re-join the company if a suitable vacancy arises.  

In the meantime, we would like to thank you for your contribution and service with 
us here at Six Senses Laamu and we wish you well in your future endeavours. I have 
enclosed a service letter for your reference.” 

 ދެމެދު   ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ.  ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   މިފަދައިން

  މާއްދާގައި   ވަނަ  13(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ންބަރުނަ  ާޤނޫނު  އެއްބަސްވުމަކީ  ވަޒީފާގެ   ހެދިފައިވާ

  ވަޒީފާގެ   ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  މުއްދަތެއް  ވަކި  ނުވަތަ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މުއްދަތެއް  ވަކި  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ

 ؛އެގޮތުން. ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަންކަން އަންނަނިވި ބަލާއިރު، އެއްބަސްވުމެއްތޯ

ދެމެދު   7.3 ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  އެއްބަސްވުމެއްގައި  ގައި    2019އޮކްޓޫބަރު    15މައްސަލަ 

ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި    ސޮއިކުރެވިފައިވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް

ދެމެދު   ފަރާތާ  ރައްދުވި  ވެފައިވާ    2019  ރުބައޮކްޓޫ  15މައްސަލަ  އަށް    ”Letter of appointment‘ގައި 

 ގައި  3.1ބެލުމުން، މި އެއްބަސްވުމުގެ 
‘ 

‘3.1 All employment agreements are for an initial period of one (1) year and are to commence from 

first day of work.   

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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ބެލުމުން މާއްދާއަށް  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ބަހުންމިފަދައިން  ދެފަރާތުގެ  އަދި  މައްސަލަ    ނާއި 

ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން ފެށޭ   2019އޮކްޓޫބަރު    15ވި ފަރާތާ ދެމެދު  ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދު

 Publicކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމަކީ '  2019އޮކްޓޫބަރު   15ތާރީޚަކީ ވެސް  

area cleanerަބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. ށް' ކަން މި އެއްބަސްވުމ   

ަފާރުތްނ   7.4 ުހށެަހިޅ  ދުވުަހ    2022ޭއްޕރްީލ    19ަމްއސަަލ  ްޓަރިއިބުއނަލްަށ  ަވަނ  'ަމްއސަަލ  ުހށެަހިޅަވޒާީފާއބޭެހ   

ފާހަަގޮކށަްފިއާވ ގުޮތަގިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ޮސިއކޮށަްފިއަވނީ ެއއް ެއްއަބްސުވުމަގިއ    ުހށަަހޅަާފާރުތެގ ަބާޔން' ަގިއ

ަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރުތްނ ަޕބިްލކް ޭއިރއާ ސުާފުކާރ މެީހްއެގ ަވޒާިފއާަދުކަރުމނާްދތާ ެއއް އަަހުރ ަހަމުވުމން  ަކ

ިއުތުރ ެއްއަބްސުވަމާކނަުލިއ ަހުއްސީކިޕްނގ ެގ ަމާޤަމްށ ބަދުަލޮކށަްފިއާވ ަކަމާށިއ، އިެހާސުބްނ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  

ތްަށ ދަެފާރުތެގ ަޢމުަލްނ ދަެފާރުތެގ މުެދަގިއ ެއްއަބްސުވެމްއ ޮއްތަކްނ ާސިބުތާވނާެހ ސުާފޮކްށ  އުެހީރ ުމއަްދެތްއ ެންތޮގ

ަކަމާށއި، އިަދ ަހަމއެފަަދިއްނ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް    ަޤބުޫލކްޮށެގްނ ެފްނަންނ ޮއތް ެއއަްބްސުވެމްއ ވުޖުޫދަގިއ ޮއީތަކަމށް  

ިއްނ ެފިށެގްނ ަވޒާީފިއން    2019ޮއކޫްޓަބުރ    15ުވމްުނ ެއީއ  ަގިއ ަކމްަށ  2021ޮއްކޫޓަބުރ    22ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  

ެހިޅ ަފާރަތކީ ަވޒާީފާއބެހޭ  ަށ)ަހެއއް( ުދަވސް ަކަމށިާއ، އެެހްނަކުމން ަމްއސަަލ ުހ   06އަހާަރިއ    2ަވިކުކިރ ުދވާަހ ަހަމައށް  

ބާަޔްނުކރާފަަދިއްނ ުމއަްދުތ ަކނަޑއެޅަިފިއުނާވ ެއްއަބްސވެުމްއަގިއ ުހިރ ަފާރެތްއ  ަވަނ ަމއާްދެގ )ކ( ަގިއ    13ާޤޫނުނެގ  

  01ަވނަ ަމއާްދެގ ަދުށްނ ޭދްނޖޭެހ    22ަކަމާށިއ، މިފަަދ ުމަވްއޒަަފުކ ވަޒާިފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

 ިއެވެއެވ.  ަބާޔްނކޮށަްފ)ެއެކްއ( ަމސުްދވުަހެގ ޯނިޓްސ ިދުނަމށްފުަހަގިއ ަކަމްށ

ެގަނީއ ިލެޔވަިފިއވާ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ އެފާާރުތެގ ަވޒީފާ ބަދުަލޮކށަްފިއވާ ކަަމްށ ުބާނިއުރ އަދި އެ ބަދުަލތްައ   7.5

ނަުލިއ ދަެފާރުތެގ ަޢމުަލްނަކަމްށ ުބނަެފިއާވިއުރ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނެވްސ ަމްއސަަލިއެގ ަމޖިލުީހަގިއ ިއެއްއަބްސުވަމާކ

ައއުުކެރުވުނ ަކަމާށިއ، ަނަމެވްސ ެއްއެވްސ ިއޞާްލެޙްއ ައިއސަްފިއާވަކެމްއ ެއނގަިފިއުނާވ  ުބނަެފިއ ަވީނ ެއްއަބްސުވން 

 ަކަމެށެވ.  

ފަަދިއްނ އަެފާރތެުގ ަވޒާީފ ަހުއްސީކިޕްނގ  ފަާހަގޮކށަްފިއާވ  ަކްނަކުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން    ުވުނިއްސވެފަާހަގުކެރ 7.6

ެގ ަވޒާީފައްށ ބަދުަލުކެރވަިފިއާވ ަކާމިއ ެއޮގަތްށ ެއަކްނ ުކެރވަިފއަިވީނ ެދ ަފާރުތެގ ަޢމުަލްނ ެއަކަމްށ ރިުހެގްނަކްނ ެއނެގްނ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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ަމްސއިޫލްއަޔުތަތއް ެއނޭގނޭ    ަވޒާީފެގ  ެހިޅ ަފާރުތެގ ަށަނަމެވްސ މި މްައސަަލިއެގ ެތެރިއްނ ަމްއސަަލ ުހ  ްނަނަކާމިއ، ޮއ

ުހ ަމްއސަަލ  ުހށަަހޅަާފިއުނާވިއުރ،  ަފާރަތުކްނ  ެއްއެވްސ  ަވޒާީފަށިލުޔެމްއ  ަފރުާތެގ  ެއްއެވްސ    ެހިޅ  ބަދުަލވަެފިއަވީނ 

ެއނެގްނ   ޮސިއުކުރަމާކނަުލިއަކްނ  ުހޮއްނާނީތިލެޔިކުޔެމްއަގިއ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނެވްސ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެހިޅ  ަށާއއި، 

ެއްއެވްސ  ަފާރުތ ބަދުަލިވަކާމމުެދ  ިޒްނމަާތްއ  ަވޒާީފެގ  ފަާހަގޮކށަްފިއުނާވީތާއއި، ެގ  ަފާރތްުނ    ަކެމްއ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ 

  ބެެލޭވ   ަކަމްށްއަތެކުމެގ ަވޒާީފާފާއިއ ެދަވަނައްށ އާަދުކިރ ަވޒާީފައީކެވްސ ސުާފުކުރުމެގ ަމަސްއަކްތުކުރީޒުފަރަތަމ އާަދުކިރ ަވ

   ަކުމަގިއ ުބަރެވެވއެެވ.  ަވޒާީފެއްއ  ެދ  ެއީއ ެއއާްބަވެތއެްގ ަމަސްއަކްތަތެކއް ުކަރްނޖޭެހ    ަސަބބްަށަޓަކިއ 

 ’Non-renewal of Employment Contarct‘ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއުބނަަލްށ ހުށެަހިޅ   7.7

ަހަމވަެފިއާވަކން  ަގއި    2021  ޮއކޫްޓަބުރ   15ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތގެ ަވޒާީފެގ ެއއަްބްސުވުމެގ ުމއަްދތު    ައްށ ބުެލުމްނ 

 ެއނެގން ޮއްނނިަހނުދ،  ަކްނ  2021ޮއްކޫޓަބުރ    21ެއ ަފާރަތށް ައްނގަާފިއަވީނ  
 

 ގައި ( ޅ) މާއްދާގެ ވަނަ  13 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ާޤނޫނު

 "ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ މުއްދަތު ދެ އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ." 

)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ(    2/ 2008)ާޤޫނުނ ަންނަބުރ    14/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ    ، ިމ ިޢާބާރުތްނ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކާަމިއ

  2/ 2008ވަަނ ާމއާްދގެ ަދުށން ިއޞާްލުޙުކެރުވނު ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ    2ަވނަ ިއޞާްލޙު ެގަނުއމެުގ ާޤޫނުނ( ގެ    1ައްށ  

 ؛ވަަނ ާމއާްދެގ )ކ( ަގިއ  13)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ެގ  

ަވޒާީފގެ ުޖމަްލ ުމްއަދުތ ެދ އަަހުރ ުދވަހްަށުވެރ ިއުތުރާވޮގތްަށ    ، ިއާވ ަވޒާީފެގ ެއއްބަްސުވެމްއ "ަވިކުމއަްދެތްއ ަކނަޑއެޅަިފ 

ިއުތުރކޮށިްފަނަމ   ، ާއޮކށިްފަނަމ  ެއއްބްަސުވުމެގ ުމއަްދތު  ަޢމުަލަތްއ ބަަހްއާޓގުޮތްނ   ، ުނވަަތ އެ  ދަެފާރުތްނމެ   ، ުނަވތަ 

ެއ ެއއްބަްސުވމީަކ ަވިކުމއަްދެތްއ ަކނަޑއެޅަިފިއވާ ެއއްބަްސުވެމްއޫންނ    ، ުނވަަތ ިއުތުރކޮށްފަިކްނ ދަޭހާވަނަމ   ، ާއޮކށިްފަކްނ 

 ަކުމަގިއ ބަަލްނޖޭެހެނެއެވ." 

ަވަނ ާމއާްދގެ )އ( އްަށ    13ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ  )  2/2008މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ؛ބާަލިއުރ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 VTR/2022/38މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅިހު އަޙްމަދު އުސާމް
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ަކނަޑއެޅަިފިއާވ ުނަވތަ ަވކި ަމަސްއަކަތަކށް ާޚއަްޞޮކށަްފިއާވ، ަވޒާީފެގ ެއއްބަސުްވެމްއެގ ަމްޤޞަަދީކ،  "ަވިކ ުމއަްދެތއް  

 ޮގެތްއަގިއ  ުނަވަތ ަނީތާޖައކީ، ަވޒާީފ އާަދުކާރ ާތނަގިއ އަާދިއެގަމިތްނ އަބުަދެވްސ ުކަރްނޖޭެހ ަމަސްއަކތްެއ، ާދިއީމ 

ްސުވަމީކ ަވިކ ުމއަްދެތްއ ަކނަޑއެޅަިފިއުނާވ ަވޒާީފެގ ެއއްބަްސުވެމްއ  ުކުރްނަމީތ ެދމުިހުރްނ ަކުމަގިއާވަނަމ ެއ ެއއްބަ 

 ަކުމަގިއ ބަަލްނޖޭެހެނެއެވ." 

 ަވނަ ާމއާްދެގ )ބ( އްަށ ބާަލިއުރ،   13ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްނަމަ، މި މާއްދާގެ  "  މެނުވީ، އެ   ގައިވާ ޙާލަތުގައި   )ކ( ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

، އެ އެއްބަސްވުން  އި ދިނުމަކާނުލާ  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގައި އިތުރު ނޯޓިހެއް 

 ".ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ 

 ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، ިމ  

-HC/2014ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ     ، ަޤިޟްއާޔާއިއ  HC-A/364/2013ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ  

A/295    ގެ ަދުށްނ    ވަަނ ާމއާްދެގ )އ(   13)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ަޤިޟްއާޔއްަށ ބާަލިއުރ، ާޤޫނނު ަނނަްބުރ

ާސިބުތކޮށޭްދްނޖޭެހ   ަފާރުތްނ  ުހށަަހާޅ  ަކެމްއާވަކާމިއ،    02ަމްއސަަލ    ުމއަްދެތްއ   ަވިކ  ، ަކަމީކ  ުފރަަތަމ  ެއޮގތްުނ)ޭދްއ( 

  އަބުަދެވްސ  އަާދިއެގަމިތްނ  އަެތެންއގިައ  ަމަސްއަކަތީކ  ުކރްަނޖޭެހ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއ  ަދުށްނ   ެއްއަބްސުވެމްއެގ   ަކނަޑެއޅަިފިއާވ

  ުމއަްދުތ  ެއްއަބްސުވުމެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ހެދަިފިއާވ  ޒަަފާކެއުކުމަވްއ  ެއ  ، ަކަމީކ  ެދަވަނ  އިަދ  ، ަމަސްއަކަތަކްށުވްނަކމިާއ  ުކަރްނޖޭެހ

  އިަދ  ، ާއުކުރުމްނ   ފުަހްނ  ޭއެގ  ެއްއަބްސުވްނ   ެއ  ، ަމުޤޞުަދަގިއ  ަޙވުާލުކުރުމެގ  ަފރާާތ  ެއ  ަމސްައަކްތ  ެއ   ަހަމ  ، ުގިޅެގްނ  ަހަމުވާމ

  ެއ  ، ުމަވްއޒަަފުކ  ެއ   ަމސްައަކަތީކ  ުކާރ  ަތެންއަގިއ ެއ  ުމވްައޒަަފުކ  ެއ   ، ޮގުތްނ   ަނީތާޖެއްއެގ   ޮގތެުގ  ަޢމުަލޮކށަްފިއާވ   ަފާރުތްނ  ެދ

  މަަދީނ)   ިމަކްނަކްނ   އިަދ  ، ބެެލުވްނކާަމިއ  ަމަސްއަކެތްއަކަމްށ   ެދމިހިުރ  ުކުރްނމީަތ  ޮގެތްއަގިއ  ާދއީިމ  އަެތެންއަގިއ  ، ަމަސްއަކެތްއ

  ަޤިޟްއާޔަތުކަގިއ  ަފިއާވިއްސެވބާަޔނޮްކްށ  ިޒްނާމެއްއަކަމްށ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ެއ  ސިާބތޮުކށިްދނަުމީކ(  ިމްނަގނުޑްނ

ިއްސވެބާަޔްނޮކށަްފިއވާ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރާތއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ފާަރާތ ެދމެދު ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ    ، ަބާޔްނކޮށަްފިއވިާހނުދ

ިނމަިފިއާވކާަމިއ  2020އްޮކޓަޫބރ    15ްނ  ެއްއަބްސުވ އުައ  ،  އްަށ  އުިތުރ  ަމަސްއަކްތުކީރ  ުމަވްއޒުަފ  ޭއގެފުަހްނ 

ާސބުިތެހޅަިފިއާވ ިލެޔިކުޔްނަތަށެއްއަބްސުވަމާކނަުލިއަކްނ ުހ   ފަަދިއްނ  އްިސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ   ާވތީ، ުކނާްނިއ ދެފާަރުތެގ ބުަހން 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 VTR/2022/38މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅިހު އަޙްމަދު އުސާމް
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  ަވޒީފާ   ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ސަަލަމްއ   ިއުތުރުކުރަމށްފުަހޢަމުަލްނ    ުމއަްދުތ  ެއްއަބްސުވުމެގ  ަވޒާީފެގ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

ަފާރުތ  ، ފަާހަގޮކށަްފިއުނުވާމިއ  ަފރުާތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެގެނސަްފިއާވކްަނ  ބަދުަލ  ަބާޔންަށ ން އާަދުކިރ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

ަހުއްސީކ ަމާޤުމްނ  ސުާފުކުރުމެގ  ޭއިރއާ  ބަދުަލިވިއުރިޕަޕބިްލްކ  ަމާޤަމްށ  ެގ  ަމާޤުމެގ    ްނގ  ަފރުާތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

  ައުއ ޮކށަްފިއަވީނ  ަޢމީަލޮގުތްނެއއަްބްސުވްނ    ާއިއ، ީތާވަކްނ ެއނެގްނ ެނަތ ުތަތާކިއ ޒްިނާމަތކަށް ބަދެަލްއ ެގެނސަްފިއަޔަމްސއިޫލްއ

  ަމްޤޞުަދަގއި   ަޙވުާލުކުރުމެގ  ަފާރާތިއ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަމަސްއކްަތ  ުކަރުމްނައިއ  ެވްސ  ުކރްިނ  ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

ނަުލިއ ަމްއސަަލ  ެއްއަބްސުވަމާކ  ، ާއިއުހށަަހޅަާފިއުނވީާތ  ެހްއެކްއ  ެއްއެވްސ  ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ސިާބުތުކުރމްަށ   ޫންނަކްނ

ުމަށުހ ުޖމަުލ  ަމަސްއަކތްކިުރ  ަފާރުތން  ިއުތުރވަެފިއާވީތ،  ެހިޅ  ެދއަަހަރށުްވެރ  ެއްއަބްސުވްނއަްދުތ  ަޢމުަލްނ    ދަެފާރތެުގ 

  ަމްޤޞުަދަގިއަކަމށް   ަޙވުާލުކުރުމެގ  ަފާރާތިއ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަމަސްއަކްތ   ުކަރުމްނައިއ   ަފާރުތްނ  ހުށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ާއޮކށަްފިއަވީނ

 ުބަރެވެވެއެވ. 

  ާނިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަޢމުަލޮކށަްފިއާވްނިއްސެބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކނަްތްއަތކްަށ ރާިޢަޔތޮްކށް،  ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތ  7.8

ފަރާތުން މައްސަޮގުތެގ ނީަތާޖެއްއެގޮގތްުނ،   ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ވަޒީފާ އަދާކުރިއިރު މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ލަ ރައްދުވި 

ަފާރްތ   ފަރާތުން ެއ  ަމަސްއަކތަްތކީަކ  ަމަސއަްކްތަތްއ   ، ުކިރ  ެދމުިހިރ  ، އެ  ުކުރްނމީަތ  ާދިއީމގެޮތްއަގިއ  އަެތުނަގިއ 

ަޢްއަޔުނުކެރުވުނ ާތީރުޚްނ ެފިށެގްނ ަވޒާީފިއން ަވިކުކރި  ްތ ަވޒާީފައްށ  ާއިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަމަސްއަކްތަތެކްއަކމްަށ ުބަރެވވީޭތ 

-HC/2013ިހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ  ިދެވ  ، ުބަރެވޭވ ަސަބބްަށަޓަކިއ ްށުވރެ ިއުތުރވަެފިއާވަކަމްށ  އަަހަރ  2ާތީރާޚ ަހަމައށް  

A/364    2014ަޤިޟްއާޔާއިއ ިދވިެހރްާއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ/HC-A/295    ްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ، ރާިޢަޔްތޮކްށ ަޤިޟްއާޔައށ

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  2008/2ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ

އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި   13ގެ   ވަޒީފާގެ  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  މުއްދަތެއް  ވަކި  ބަޔާންކުރާފަދަ،  ގައި  )އ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ބަަލްނޖޭެހަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ. 

ަފާރަތ 8 ުހށެަހިޅ  ެފ  2021ޖްޫނ    ީކަމްއސަަލ  ޮއކޫްޓިއން  ަފާރުތްނ    2021  ަބުރިށެގްނ  ަރއުްދިވ  މްައސަަލ  ިނޔަލްަށ  ެގ 

 ާލިއުރ، ަބ  ޯނޭޕަގިއ ުހިރ ަފާރެތްއޯތ ުނވަަތ ޫންނޯތ   ފަާހަގޮކށަްފިއވާފަަދިއްނ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 VTR/2022/38މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅިހު އަޙްމަދު އުސާމް

                                             

 

22 ގެ  12 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:  
 

 

ުހ 8.1 ަފާރަތކީ  ަށަމްއސަަލ  ފިެށެގން    2021ެހޅި  އްިނ  ޮއކޫްޓ  2021ޖްޫނ  ިނޔަަލްށ ަބގެ  މަހެުގ  ނޭޯޕަގިއ    ރު 

ަޖާވުބަގިއ  ުހރަިފާރެތްއަކުމަގިއ   އަެފާރުތެގ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަކނަޑެއިޅެގން  ަމްއސަަލ  ެއީއ  ަބާޔނޮްކށަްފިއާވިއުރ، 

ުހރަިފާރެތްއަކްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ  ަފާރތްަށެވްސ ޭނނގޭ    ޮއުޅވުާލެމްއަކަމާށިއ، ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފާރތީަކ ނޭޯޕަގއި 

ޯނ  މިފަަދިއްނ  ޮޑިކަކަމާށިއ،  ެއްއެވްސ  ަދްއުކަވއޭިދެނ  ޮފުނިވަކްނ  ަރއުްދވަިފާރުތްނ  ުއޭޕައށް  ަމއްސަަލ  ަމްނެޓްއ 

ަކަމާށިއުހށަަހަޅ ައްނަގން  ަފިއުނާވ  ޯފނޮުކށަްލިއެގްނ  ުނަވަތ  ައނަގބުަހްނ  ަކްނަކމީަކ  ޮފުނުވންފަަދ  ޯނޭޕައްށ  ިއ، 

ެފްނންަނ ޮއ ޫންނަކަމާށއި، އަެކްނަކަމީކ ިލެޔިކުޔުމން  ަކމްަށޮއްނަނަކްނަކން  ަކްނަކން  ެހޅި  ަށަމްއސަަލ ުހ   ްނަންނޖެހޭ 

 ަހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  ަފާރުތްނ ާފ

ުހިރަކަމށް    ަމްއސަަލ 8.2 ނޭޯޕަގިއ  ައިމއަްލއްަށ  ަފާރތްުނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބާަޔުނަގިއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ 

ަފިއާވަކަމްށ އުިޢިތރްާފވަެފިއާވަކްނ ަމްއސަަލިއަގިއ  ްށއުިޢިތރްާފވަެފިއާވ ަކަމާށިއ އިަދ ޯނޭޕަގއުިހެރ ިއުތުރ ަވޒާީފެއްއ އާަދޮކ

ްށ ބުނަެފިއާވިއުރ، ަމްސެވިރަކަމީކ ާދިއީމ ަވޒާީފެއްއ ޫންނކަަމާށިއ، ަމްސެވިރަކަމށް  ެމއްިލަތުކން ެއނގަޭކަމުހށެަހުޅުނ ީއ

އިލާ ބެލެެހްއުޓަމށަްޓަކިއަކމާަށިއ، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތކީ  ާއެހިޅ ަފާރަތްށ ުމާސަރ ނުލުިބުމްނ  ަށާދްނޖުެހީނ ަމްއސަަލ ުހ

ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތުގެ  ަތްއެވްސ ަދްއަކން ޖޭެހ ަކމާަށިއ،  ުހރި ަފާރެތްއަކަމާށިއ، އެ ޯލުނ ަތެކްއެވްސ ަނަގއަިފިއޯލުނ

ހެޅި  ަށެއމުީހްނެގ ަޚރަދަުތއުްފއޭްދޭނ ޮގެތްއެވސް ޮއްނަނން ޖޭެހޭނ ކަަމްށ ަމްއސަަލ ުހ  އުިރހަަތުރ ކީުދން ިތޭބ ާކިއަބައްނ

 ަފާރުތްނ ަމްއސަަލިއެގ ޚާުލާޞ ައުޑ އުެހުމަގިއ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  

ުހ 8.3 ާސިބުތޮކަށަމްއސަަލ  ުހިރަކްނ  ޯނޕަޭގިއ  ަފާރްތ  ަރއުްދްށެހިޅ  ަމްއސަަލ  ީއެމއްިލައށް  ިދުނމްަށ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ިވ 

 ؛ީއެމއްިލަގިއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތްަށ ޮފުނިވ  ބާަލިއުރ،  

“Hi again madam I’m really sorry about always message you regarding this difficultys 
I just want ask you that as you know I’m on no pay after my vacation and I should 
take care of my family so right now and I’m on temporary job until HR call me and 
ask me to go back to work 

Few days back sodiq called me and ask me to join next day but I’m right now out of 
island and I ask him to give me 4 days and he said he will not accept that I cannot 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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do a job like that and if I’m wrong I should work any how because I have a family 
and I need to fulfill them with what they need. And also adhu called me and he also 
not really happy with it and he said same as what sodhiq told me about but I think if 
I’m not wrong 4 days is not long to rejoin for local staff to back to the resort because 
I’m not Scape from my job or lying to HR. I just trying to be stable on this difficultys 
but I think they have something else with me. 

I never Know when they call so I ask for Just 4 days but now they said occupancy 
is low right now and with in this 3 days they changed they are decision and it seems 
like something different for me. Could you please arrange something needful and find 
out the possibility that I can come back.” 

 މިފަަދިއްނ ިލޔަެފިއާވ ަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަމްޤޞުަދަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދވި  ެހޅި ަފާރތް ޯނޭޕއަށް ޮފުނިވަކްނ ެއްނުގުމގެ  ަށިއްސވެފަާހަގުކިރ ީއެމއްިލައީކ ަމްއސަަލ ުހ 8.4

ޫންނަކްނ ެއ ީއެމއްިލައްށ ބުެލުމން ެއނެގްނ ޮއްނަކާމިއ،    ެމއްިލެއްއީއެހިޅ ަފާރަތްށ ޮފުނވަާފިއާވ  ަށަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހ

  ިއްސެވ ެމއްިލެއއް ުނަވތަ މެެސެޖްއެގ ަޖާވުބަކން ެއނެގން ޮއްނަނ ަކާމިއ،  ީއެއީއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ޮފުނިވ  

ެހޅި ފާަރްތ ުޗއީްޓައކްަށ ޮގސް ރުަށަގއުިހްއަޓިއ ުޗއްޓީ ިނުމުމން  ަށެއނގޭ ިމްނަވަރީކ ަމްއސަަލ ުހެމއްިލިއން  ެދްނެނުވުނ ީއ

ރާިޢޔްަތކޮށް ުމަވްއޒުަފ ޯނޭޕެއްއަގިއ ބަަހްއޓަާފިއާވަކަމްށ ުމަވްއޒުަފ ުބނަެފިއާވ ުބުންނ ަކާމިއ، އަދި   ުކނުްފީނެގ ޙަާލަތްށ

މަްދީނެއްއ ހަޯދުމނާްދަކަމްށ ެއ ަފާރުތން  ެއ ފަަދިއްނ ޯނޭޕަގިއ ުހިރ ުމއަްދުތަގިއ ުމަވްއޒުަފެގ ަޟޫރީރ ޙަާލުތ ުފއުްދަމްށ ާޢ

ުކނުްފ އަދި  ުބުނނަްކާމިއ،  އްިލިތާމްސޮކށަްފިއާވަކްނުބނަެފިއާވ  ުމަވްއޒުަފ  ެގނިްދުޔަމްށ  ައނބާުރ  ަވޒާީފައްށ    ީނެގ 

 ެމއްިލިއްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  ީއިއްސވެފަާހަގުކިރ  

ަވނަ އަަހުރގެ    2021ވަަނ އަަހުރެގ ޫޖްނމުަހން ެފިށެގން    2021ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް   8.5

ޫންނަކމްަށ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ  ނޯޕޭ ީލްވައްށ ޮފުނވަާފިއަވނީ ާޤޫނނާ ެއްއޮގްތވާ ޮގުތެގަމތްިނށް  ަބރު މުަހެގ ިނޔަަލޮއްކޫޓ

ފަާހަގުކިރ ިއްސެވ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ފަާހަގޮކށަްފިއާވީތ، މްައސަަލ  ޯނޭޕ  ަފާރުތްނ  ާޤޫނާނ  ީލްވ    ުމއަްދުތަގިއ  ަގއުިހީރ 

 ަނިނވި ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ބާަލިއުރ ައްނުނވަަތ ޫނނޯްތ  ޯތ  ެއްއޮގްތާވ ޮގުތގެ ަމިތްނ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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ފާ  ވަޒީއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި،    19-ކޮވިޑް 8.6

އުޖޫރަ   ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  އުނިކުރުން  މިންވަރެއް  އެއްވެސް  އުޖޫރައިން  ފަރާތުގެ  ދިނުމަށް އަދާކުރާ 

ފަސްކުރުން މުއްދަތު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި  މުވައްޒަފު  ނުވަތަ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތްތަކަށް  އުޖޫރަ    ވަޒީފާދޭ 

ފޮނުވިދާނެ   ޗުއްޓީއަށް  ަޝރުޠުތަކެއް  ނުލިބޭގޮތަށް  ޙާލަތްތަކަކާއި  ގައި   2020ސެޕްޓެންބަރު    22ޚާއްަޞ 

ާޤނޫނު ނަންބަރު   ާޤނޫނު    2020/20ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ،  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ިޞއްޙަތުގެ  ( ގައި  2020)ޢާންމު 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(    9( ގެ  2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު    20/2020ާޤނޫނު ނަންބަރު   8.7

 ގައި،

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅެއް މުވައްޒަފަކާމެދު އެޅޭނީ،  2( ވަނަ ނަންބަރާއި ) 1”މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 

 ވާނަމައެވެ." މުވައްޒަފާ މަޝްވަރާކޮށް، އެ ބަދަލު ގެނައުމަށް މުވައްޒަފު އެއްބަސް

އުނިކުރުން ނުވަތަ   ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް ،  އިރުމި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  ވަޒީފާ ،  މާއިވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ދިނުމަށް

ފޮނުވުޗުއްޓީއަށް  ގޮތަށް  ނުލިބޭ  އުޖޫރަ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ އެގޮތަށް   މުވައްޒަފު  މަްޝވަރާކޮށް  މުވައްޒަފާ  މާމެދު 

އެޅު ފިޔަވަޅެއް މުވައްޒަފަކާމެދު  އެފަދަ  ކޮވިޑްއެއްބަސްވާނަމަ  އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވަނީ  ޚާލަތުގައިކަން   19-މުގެ  ގެ 

އޮންނަ ޙާލަތެއްގައި  ކަމާއި،  އެނގެން  ޗުއްޓީއަށްމުވައްޒަފަކު  ދަނީ ނުލިބޭގޮތަށް  އާމްއެ ނޫން    އުޖޫރަ ނުލިބޭގޮތަށް 

އެ ޙާލަތު  އެކަމަށްމުވައްޒަފަކު  ފޮނުވޭނީ  ބުރަވެވޭހިނދު،    ގައިއެދޭ  އެއްބަސްވެގެންކަމަށް  އެކަމަށް  މި  ދެފަރާތުން 

އީމެއިލްއަކީ  މައްސަލައިގައި   ދެންނެވުނު  ޯނޭޕއިސްވެ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ެއްނުގުމެގ  ީލްވ  ަމްއސަަލ  ފުޮނިވަކްނ  އްަށ 

ެމއްިލެއްއ ޫނނަްކްނ އެ ީއެމއްިލައށް  ީއަމްޤޞުަދަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތްަށ ޮފުނވަާފިއވާ  

ީތާއިއ، ެއއީ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތްުނ ޮފުނވި ެމއްިލެއްއ ުނވަަތ މެެސެޖްއެގ ަޖާވުބކަން  ާނބުެލުމްނ ެއނެގން ޮއްނ 

ެމއްިލ ިއން ެއނޭގ ިމްނަވަރީކ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރތް ުޗްއީޓއަަކށް  ިއްސވެ ެދްނެނުވނު ީއނެގްނ ޮއްނނީާތާއިއ،  ެއ

ޮގްސ ަރުށަގއުިހްއަޓއި ުޗްއޓީ ިނުމުމްނ ުކނުްފީނެގ ޙަާލތްަށ ރާިޢަޔްތޮކށް ުމަވްއޒުަފ ނޭޯޕެއްއގިައ ބަަހްއޓަާފިއާވަކމްަށ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 VTR/2022/38މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅިހު އަޙްމަދު އުސާމް

                                             

 

22 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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ުބންުނ ކަަމ ޮކަބއަިކން    ، ިއުރްށާވުމަވްއޒުަފ ުބނަެފިއވާ  ަސަބަބކީ  ީލްވ އްަށ ޮފުނވި  ަފާރްތ ނޯޕޭ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ 

ބަަހްއަޓްނ   ީލްވަގިއ  ޯނޕޭ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބުެލުމްނ  ީއެމއްިލައްށ  ެދްނެނުވުނ  ިއްސެވ  ޭންނުގުނަމެވްސ، 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ޯނޕޭ  ،  ބްަށަޓަކިއ ިންނމަާފިއަވީނ ުކނުްފީނެގ މީާލ ޙަާލުތ ަދްށެވެގްނަކްނ ެއނގްެނ ޮއްނަނ ަސަބ

ދަެފާރުތެގ މުެދަގއި  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ ެއަކމްަށ އިެދެގްނ ުނަވަތ  ީލްވަގިއ ބަަހްއަޓްނ ކުނުްފިންނ ިންނމަާފިއަވީނ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތކީ ނޯޕޭ  ެއަކމްަށ ރިުހެގްނންޫނަކަމްށ ުބަރެވޭވތީ،  ްނ ެހިޅ ަފާރުތަށަމްއސަަލ ުހަމްޝަވާރުކެރިވ 

 ީލްވަގިއ ުހިރ ުމަވްއޒެަފްއ ަކަމށް ުބަރުނެވެވެއެވ. 

މަުވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއވީަނ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމުކްނތޯ    ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ   ަވިކޮކްށގްެނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 9

 ، ެއއީ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ، ްނޞެުރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއުޢުނަވތަ ެއަކީށެގްނވާ ސަަބެބއް އެޮވެގްނޯތ ބުެލުމަގިއ ދެ  

ަޤިޟްއާޔ އަދި    HC-A/24/2010    ަހިއޯކުޓެގ ންަނަބުރ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ 

ޢަދުުލެވިރަކަމީކ  HC-A/134/2011  ަންނަބުރ  ަމުއޟީޫޢ  ިމގުޮތން  ޮއނަްނަކާމިއ،  ެއނގްެނ  ުމަވްއޒުަފްނ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ 

 ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ  ދޭ ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސަސކީ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރަުމްށ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ަވޒާީފ

ްނުޞުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުޢަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތުރްނ ެއ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ  

ިރ ިންނުމަމކަށް  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވިކކުުރަމްށ ޢަދުުލެވ  ، ިއުޖރީާއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ބުެލްނަކން ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތއް  ުފރަިހަމކަުރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތއް  ބަަލްނޖެހޭ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ން  ާބަވުތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކ  ޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސވެެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއ

 ެއނެގްނ ޮއެވެވެއެވ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި   9.1

ާޤިއުމޮކށަްފިއވޯޭތ    ( substantive fairness) ަމުއޫޟީޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ފާަރުތްނ 

ނަންބަރު    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިެލިއުރ،   ރިޢާޔަތްކޮށް،  ަޤިޟއްޔާ  HC-A/280/2014ހައިކޯޓުގެ    ުހށެަހޅަިފިއިމާވއަށް 

ާވިޤަމްއސަަލިއ ބަލިާއުރާޢެގ  ފަރާތު  ، ަތަކްށ  ރައްދުވި  ަވިކުކިރ  ންމައްސަލަ  ަވޒާީފިއން  ފާަރްތ  ުހށެަހިޅ    ަމްއސަަލ 

ުމއަްދތު   ެއްއަބްސުވުމެގ  ަވޒާީފެގ  ވަެފިއާވ  ެދމެދަުގިއ  ަފރުާތެގ  ެދ  ަބާޔްނކޮށަްފއަިވީނ  ަސަބެބްއަކމްަށ 
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ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފަރތާ    ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ   ، ީވަނަމެވްސަގިއަހަމުވްނަކްނަކުމ ފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

 ، ެއްއަބްސުވަމީކ ަވިކ ުމއަްދެތްއ ަކނަޑެއޅަިފިއުނާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވެމްއ ަކުމަގިއ ުބަރެވޭވީތ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ  

ުނާވަކާމިއ ުވޖުޫދަގިއ  ހަަމެއްއ  ާޤޫނީނ  ބާަލޭނ  ަހަމވްެއެޖަކުމަގިއ  ުމއަްދުތ  ަހަމެވްއެޖަކުމަގިއ    ، ެއްއަބްސުވުމެގ  ުމއަްދުތ 

ނަގުޅ ާޤޫނީނ ައސެާސްއެގ ަމްއަޗްށ ިބާނުކެރިވެގްނ ަވިކުކާރ ުކުރެމްއަކުމަގިއ  ުކުރަމީކ ަރވިަކަބާޔްނކްޮށ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރާ  

ެއަކީށެގްނވާ    ަވިކޮކށަްފިއަވީނަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ    ، ަހަމެއްއ ެނތީަތޭލެނ  ެބ

ޮއެވ ާޤިއުމުކަރުމަވްއޒަަފުކ    ، ަސަބެބްއ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަޢދުުލެވިރަކްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަމުއޟީޫޢ   substantive) ްނޖޭެހ 

fairness )    ުބަރުނެވެވެއެވ. ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހކުަމަގިއ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި   9.2

ޢަދުލުވެރިކަން  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ާޤިއުމޮކށަްފިއވޯޭތ    (procedural fairness)އިޖުރާއީ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

 (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން    މައުޫޟއީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކުބިެލިއުރ،  

ޖެހޭނޭކަމުގައި  ތޯ ބަލަން ނުާޤއިމުކުރެވިފައިވޭ  (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު  HC-A/209/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން    (procedural fairness)ފަރާތް 

  ޢަދުލުވެރި   އަދި  ވާކަމުގައި ބުރަވެވެން ނެތަނަމަވެސް، އިންޞާފުވެރި ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުރުކޮށްޡަާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަ

އިޖުރާއީ  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި  ނިންމުމަކަށް  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިޖުރާއީ   ،ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާާޞކޮށްނަމަވެސް ނަޡަރުކުރުން މުހިންމުކަމުގައި ބުރަވެވޭހިނދު

ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ މަްޤޞަދުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި    (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން  

ތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ވަޒީފާއެއްގައި ހަޅާފައިނެތަފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަ 

ވަނަ މާއްދާގެ    21ފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ޒީހުރިފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ޙާލަތުގައި އެފަރާތް ވަ

ނުވަތަ   މުވައްޒަފަކު  23ދަށުން  ދަށުން  މާއްދާގެ  އިޖުރާއަތުތައް   ވަނަ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން 

ކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ  ވަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށްވާތީ މައްސަލަ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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ާޤއިމުކޮށްފައި  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  މިންވަރަކަށް  ނެތްކަން ވާކައެއްވެސް  ބުރަވެވެން  މުގައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  މައުޟޫޢީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 9.3

ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި    (procedural fairness)އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން

އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުމަކީ    ،ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީއެ ފަރާތް  

(unfair dismissal)  .ެއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވ 

 

 ވާއެއް މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެފަރާތަށް ލިބިދެވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ ފަރު 10

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓު، ސެޕްޓެންބަރު އަދި އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ މުސާރަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި     2021 10.1

ފަރާތަށް ދީފައިނުވަނީ އެ މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޯޕޭ ލީވްގައި ހުރުމުންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  

ބަޔާންކޮށްފި ހުށަހެ  ނަމަވެސް، ފަރާތުން  ނޫންކަމަށް މައްސަލަ  މުވައްޒަފެއް  ހުރި  ލީވްގައި  ނޯޕޭ  ފަރާތަކީ  ޅި 

ރިޢާޔަތްކޮށް   ވާޤިޢާތުތަކަށް    ވަޒީފާއާބެހޭ )  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ސަބަބަށްޓަކައި،  ބުރަވެވޭމައްސަލައިގެ 

 ގައި، ( ށ)  މާއްދާގެ ވަނަ 55 ގެ( ާޤނޫނު

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރައިން އެއްެވސް އެއްޗެއް އުނިކުރެޭވނީ އަންނަިނިވ  )ށ( ަވޒީފާދޭ އެއްެވސް ފަރާތަކުން އޭާނެގ 

 .ޙާލަތުތަކުަގއެެވ

 ؛ުނަވތަ ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިން އުނިކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް އުނިކުރުން  ޤާނޫުނގައިާވ ޮގތުެގމަތިން (1)

ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން މުަވއްޒަފަކަށް ހޯދައިދީފައިާވ ގެއެއް ނުަވތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް، ުނަވތަ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ދީފައިާވ،  (2)

ބެންާވ ފައިސާއާ ގުޅޭޮގތުން ުނަވތަ އޭނާ އެ މުަވއްޒަފަކަށް ދޫކުރާ ލޯަނކާ ނުަވތަ އޭނާ އެމުަވއްޒަފަކަށް ިވއްކާ މުދަލަކަށް ލި

ނުަވތަ އޭނާ ގެރެންޓީކޮށްދީެގން ހޯދައިދޭ ލޯނަކާ ނުަވތަ މުސާރައިެގ އެޑްާވްނސްެގ ޮގތުގައި ދީފައިާވ ޢަދަދަކާ ުގޅޭޮގތުްނ 

ތަ މުަވއްޒަފަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައިެގ ތިްނބައިކުޅަ މުަވއްޒަފުެގ ހުއްދަ، ލިޔުމަކުން ލިބިެގްނ، އެ ހުއްދަދޭ ޢަދަދަކަށް، ުނަވ

 ؛އެއްބަޔަށްވުރެ ިގނަ ނުާވނޭހެން އުނިކުރާ އުނިކުރުން 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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އެމުވައްޒަފެއްެގ ޗުއްޓީއާގުޅޭ ނުަވތަ ބޭސްފަރުވާއާުގޅޭ ުނަވތަ އިންޝުއަރެްނސާުގޅޭ ފަންޑަކަށް، ުނަވތަ ޕްރޮިވޑެްނޓް ފަންޑަކަށް 

 ޮގތުްނ އުނިކުރާ އުނިކުރުން. ދެއްކުމަށް ލިބެްނޖެހޭ ފައިސާއާގުޅޭ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި   50ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ނާއި، އޮތުމުންފައި މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް

 މަދުެވެގން މަހަކު އެއްފަހަރު މުސާރަ ދޭން ާވނެއެެވ" )ހ( ަވުގތީ މުަވއްޒަފަކަށް ލިބެްނާވ މުސާރަ ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ މުަވއްޒަފުންނަށްެވސް  "  

ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓު، ސެޕްޓެންބަރު އަދި އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ    2021  ތީ،މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

   ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. ފައިސާކަމުގައި  ދޭންޖެހޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްއަކީ މުސާރަ

  2/ 2008  ަންނަބުރ  ާޤޫނުނ  ، ނަަޡުރުކާރިއުރ  ިލބިިދުނަމްށ  ަފާރަތްށ  ެއ  ަފުރާވ  ާޤޫނީނ  އެދަިފިއާވ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 11

  ސަަބުބްނ   ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ނިެތ   ސަަބެބްއ   ެއަކީށެގްނާވ  ަދުށްނ   ެގ (  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  29  ެގ (  ާޤޫނުނ   ަވޒާީފާއބޭެހ) 

ުގޭޅޮގތްުނަޙއްލަުތަކާށިއ   ާޤޫނީނ  ިލޭބ   ުމަވްއޒަަފްށ ަޙއްލަުތކާ   HC-A/555/2016  ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓގެ ންަނަބުރ  ، އެ 

 ަޤިޟްއާޔަގއި 

ޓްރިައބިއުނަލުން ފަުރތަަމ ަބލަންވާނީ އުެމވްައަޒަފުކ ަވކިކުރިއުިރ ހިުރ ަވީޒާފގިައ ައލުން ެބހްެއޓަުމްށ ނުަވތަ  ... އަމުރުނެރުުމގިައ ަވީޒފާއެާބޭހ  "

 "... ، ެއަވީޒފާާއުގޭޅ ނުަވަތ އެނޫންެވްސ ެއަކީށގެންާވ ަވީޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއ

މައުޫޟޢީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ،ންއޮތަތީއާއިމި ޢިބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެ

ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ   (procedural fairness)އަދި 

ވަނަ   1  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރ      ،ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ

މައްސަލަ  މާއި،  އަލުން ބެހެއްޓުއެފަރާތް    ގައިއަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ  ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ކަނޑައަޅައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ނުބެލުމަށް  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސްހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،   15ަޤިޟއްޔާގެ  HC-A/111/2018ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިނުން ލާޒިމް ޫންނ   'މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރުމާއި ަވޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު ހިނާގ މުޅި

ޚިލާފުިވ ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތުެގ ެވސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި،   ކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާކަމަށާއި، ލިބޭ ެގއްލުން ކުޑަ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 VTR/2022/38މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅިހު އަޙްމަދު އުސާމް

                                             

 

22 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:  
 

 

ކަނޑައެޅުމުަގއި ބޭއިްނޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ޮގތަށް އަމުރު ކުރުމަކީ އިންޞާފުެވރި ޮގތެއް ނޫންކަމަށާއި،  މުަވއްޒަފަށް ދެޭވ ބަދަލު

އެނޫން ޮގތަކަށް އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައިާވ ަނމަ   ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްަގއި ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ ނަމަ ުނަވތަ  މުސާރައާއި އިނާޔަތް

ފާހަަގކޮށްފައިާވ ނުކުތާއަށް   ޤަޟިއްޔާަގއި SC-A/36/2019ނަންބަރު  އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނެ ކަމަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ

 ކުރެިވފައިާވ މައްސަލައިަގއި، ކަންހިާގފައިާވ ޮގތަށް ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެޭވނީ، ޢާއިޝަތު ިނޝާނާ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އިސްތިއުނާފު

ްނ  ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ދުަވހުން ފެށިެގން، އޭނާއަށް އަބުރާ ަވޒީފާ ދިން ދުަވހާއި ހަމައަށް ޢާއިޝަތު ނިޝާާނއަށް

 ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނވަރެއް އެކަްނޏެެވ.'  ނުަވތަ އެނޫްނެވސް ޮގތަކަށް އާމްދަީނއެއް ލިބިފައިާވކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަްނއަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން، އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް  ޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މި ޢިބާރާތުން ބަ

ރުޖޫޢަކު މުސާރައާއި  އަނބުރާ  ލިބޭނެ  ހުރިނަމަ،  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމައަށް،  ދުވަހާ  ރެވޭ 

 ފެނެއެވެ. ކަނޑައަޅަން ނަގައިދިނުމަށް  ފައިސާ ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ

ވަނަ މާއްދާގެ    29ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ،ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރެވޭ ޙާލަތުގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 11.1

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް އަލުން    ،)ރ( ގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ބަދަލު ނަގައިދޭންޖެހޭކަމާއި

ލާޒިމް ނޫންކަމަށާއި، ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ    އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު ހިނގާ މުޅި މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިނުން

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވި ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތުގެ ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށާއި، މުވައްޒަފަށް 

ގޮތެ އިންޞާފުވެރި  އަމުރުކުރުމަކީ  ލިބޭގޮތަށް  މުއްސަނދިކަމެއް  ބޭއިންާޞފު  ކަނޑައެޅުމުގައި  ބަދަލު  އް ދެވޭ 

ނޫންކަމަށާއި، މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމަށް  

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  ސްޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަޝރީޢަތް   SC-A/36/2019ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް  ަޤިޟއްޔާގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ    34ތަކުގެ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުން ހަމައެކަނި   ،މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު

ން އޭނާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާދިން ދުވަހާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެ  ،އުނިކުރެވޭނީ

ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާކަން 

މައްސަލައިގައި   މި  އެކަނިކަމާއި،  މިންވަރު  ސާބިތުކޮށްދެވޭ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  ވާގޮތަށް ފައިކަންހިނގާ މައްސަލަ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 VTR/2022/38މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅިހު އަޙްމަދު އުސާމް

                                             

 

22 ގެ  20 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:  
 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ    2021ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން    2021ބަލާއިރު،  

ދެފަރާތުގެ ބަހުންނާއި ހުށަހެޅުނު ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އަށް ފޮނުވާލާފައިކަން  ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރީ ނޯޕޭ ލީވް 

ދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަން ކޮށްފައިވާކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުން  މް ވައްޒަފު އާއޮންނަކަމާއި، އެ މުއްދަތުގައި މު

ދަނީގެ މިންވަރު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އާމް  އެންގެން އޮތްނަމަވެސް،

ެއއް ިލުބުމގެ    (Unjust Enrichment)  ުނަޙއުްޤ ަމނާްފ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  

  ުފުރަޞުތ ނީަފުކުރުމެގ ަމްޤަޞުދަގިއ،  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް ޭދްނޖޭެހ ުމާސަރިއްނ ުއނުިކަރްނ ޖޭެހ ޢަދެަދްއ

 ޮއްތަކަމަކށް ުބަރުނެވެވެއެވ.  

އް(  )އެކެ  01ގެ ގޮތުގައި އިތުރު  ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 11.2

ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވީނަމަވެސް، އެފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަކީ    މަސްދުވަހުގެ ބަދަލު

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަން  ގެއްލުމެއް  ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި،  ކޮބައިކަން 

މައްސަ މި  އަނބުރާ ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި،  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރެއިން  ލައިގެ 

ނަގައިދެވޭ  ހަމައަށް  އިޢާދަކުރުމާ  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ރުޖޫޢަކުރެވިގެންދާއިރު 

ރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

 .ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށް ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

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

ބެލިއިރު ރިޢާޔަތްކޮށް  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކި  ދެފަރާތުން  އުސާމް   ،މަޖިލީހުގައި  /  )  އަޙްމަދު  ހިތަދޫނަލަމަލަ  )ދިވެހި ލ.   )

އިން ފެށިގެން ލެަޝރ ފްރޮންޓިއަރސް    2019އޮކްޓޫބަރު    A139125)  15ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު ރިސޯޓްގައި 'ހައުސްކީޕިންގ ރަނަރ'  މަާޤމުގައި ވަޒީފާ  

އަޙްމަ  ާޤނޫނު  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  އެއްބަސްވުމާއި،  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އުސާމް  ދު 
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 VTR/2022/38މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅިހު އަޙްމަދު އުސާމް

                                             

 

22 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
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އާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ، އަޙްމަދު އުސާމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން    2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

އް ފުރިހަމަކުރުމެއްނެތިކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި، އަޙްމަދު އުސާމް  ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަ

ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  އުސާމަކީ  އަޙްމަދު  ބެހެއްޓުމަށާއި،  އަލުން  ވަޒީފާގައި  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

މައަށް ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި  ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، އަޙްމަދު އުސާމަށް މައްސަލަ ނިމުމާއި ހަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއެކު ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށާއި، އަޙްމަދު އުސާމް ވަޒީފާއާބެހޭ    7.5ދަޢުވާ ފޯމުގެ  

)އެކެއް(    01ލެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރު  ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަ 

ލެއިަޝރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް  ފަރާތުން    އަޙްމަދު އުސާމްގެމަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށްއެދި  

 މައްސަލައިގައި،  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި ރައްދުވާގޮތަށްލިމިޓެޑަށް 

ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު ލެއިަޝރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ  އާއި    އަޙްމަދު އުސާމް

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ، ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ވަޒީފާގެ   13ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  ) 2008/2

ބުރަވެވޭހިނދު އުސާމް ،  އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި  މައުޫޟޢީ   އަޙްމަދު  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން 

ޢަދުލުވެރިކަން  (substantive fairness) ޢަދުލުވެރިކަން އިޖުރާއީ   (procedural fairness)  އަދި 

 ވަކިކުރި  އަޙްމަދު އުސާމްވަޒީފާއިން    ލިމިޓެޑުގެލެއިަޝރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް     ކަނޑައަޅައި،ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް

އެކަ ނަންބަރު  ވަކިކުރުމަކީ  ާޤނޫނު  ނެތް،  ސަބަބެއް  ހަމަތަކާ  2008/2ށީގެންވާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި  ާޤނޫނު(   )ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އެއް   (unfair dismissal) ޚިލާފު، އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް 

   އަޙްމަދު އުސާމް ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  )  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރ  

 ވަކިވެފައިވާ   އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިންއަކީ    އަޙްމަދު އުސާމްއަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  

އަލުން ކަންތައްތައް  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން، އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އަޙްމަދު އުސާމްފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި،  

ވަނަ   2021  ،ކާއިތަޢިނާޔަތް  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރި މަާޤމުގެ މުސާރައާއި  އަޙްމަދު އުސާމްމައަށް،  ހަމަޖެހޭ ތާރީޚާ ހަ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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22 ގެ  22 ޞަފްޙާ      
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ނޯޕޭގައި ހުރިކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާ އަހަރުގެ ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓު، ސެޕްޓެންބަރު އަދި އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ  

  އެއްފަހަރާ ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، ފައިސާ އެކީ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ  އުޖޫރައިގެމުއްދަތަށް އަޙްމަދު އުސާމަށް 

)  ރެވުނުއިސްވެބަޔާންކު މިއަދު  ކަންކަން  ފެށިގެން  2022ޖޫން    16އެންމެހައި  އިން  ތެރޭގައި ތިރީސް)  30(  ދުވަހުގެ   ) 

ހަމަޖެހޭތާ   އެކަން  ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު،  ލިޔުމުން   3ފުރިހަމައަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

 .ށް އަންގާ އަމުރުކޮށް، މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ ލިމިޓެޑަޕްރައިވެޓް  ޓިއަރސްލެަޝރ ފްރޮންއެންގުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި  

 1443ޛުލްަޤއިދާ  16

 2022ޖޫން  16

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

  މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ


