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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މާލެ(  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މައްސަލައަކީ  މި  / ލަންޗްމީޑް  :  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  )ހ. 

A076623  )01   ީއެސިސްޓަންޓު ޕްރޮޖެކްޓް   ގޭޖް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި  ފެށިގެން  އިން  2018  ޖަނަވަރ

އަހަރު )ތިނެއް(    03މުޙައްމަދު ރަީޝދު އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާތާ    ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  މަޤާމުގައިމެނޭޖަރެއްގެ  

ނޯޓިސްއެއް  )ދިހައެއް(    10ހަމަވާން   އެއްވެސް  ބޭނުންނުވާކަމަށްބުނެ،  އާކުރަން  ކޮންޓްރެކްޓް  ވެފައިވަނިކޮށް  ދުވަހަށް 

  ކުންފުނީގައި ،  ނުދީ ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ފައިސާއެއް  މުސާރައިގެ އިތުރަށް އެއްވެސް  އަދި  ދިނުމަކާނުލާ

  ދާއިމީ ކީ  ރަޝީދަ  މުޙައްމަދު  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ދުމަތްކޮށްފައިވާތީޚި  އިތުރަށް  ދުވަހަށްވުރެ  އަހަރު)ދޭއް(    2

 

 VTR/2021/80 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ކުރުން ވަޒީފާއިން ވަކި މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021އެޕްރީލް  01 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖޫން  21 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ، ހ. ލަންޗްމީޑް، މާލެ ރަީޝދު މުޙައްމަދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A076623: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ގޭޖް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

  (C-1174/2015)ކުންފުނި ރަޖިސްޓރޭަޝން ނަންބަރު: 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް  ސޭފްޓީ  ފަޔަރ ގޭޖް
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރަޝީދު މުޙައްމަދު   VTR/2021/80މައްސަލަ 
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  ނޯޓިސްގެ   ،ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލާ  ނޯޓިސް  އެއްގޮތަށް  ާޤނޫނާ  ޒީފާއާބެހޭވަ  ،ބެލުމަށާއި  މުވައްޒަފެއްގޮތުގައި

)ސާޅީސް    48  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ހ)ވަނަ މާއްދާގެ    32  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ދިނުމަށާއިއިނަގަ  ފައިސާ  މުއްދަތުގެ

، މުޙައްމަދު ރަީޝދަށް ދިނުމަށާއިއި ނަގަ  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  މަސައްކަތްކުރުވާފައިވާތީ  އިތުރަށް  ގަޑިއިރަށްވުރެ އަށެއް(  

  ނުދިނުމުގެ  ހުއްދަ  އަރާފާނެތީ  ބުރޫ  މަސައްކަތަށް  ކުންފުނީގެ  ނަގާފައިނުވަނީ  ޗުއްޓީ  ގެދުވަހު  އަހަރު)ތިނެއް(    03ޙައްުޤވާ  

ގޭޖް ފަޔަރ ރަީޝދުގެ ފަރާތުން  މުޙައްމަދު  އެދި    ހޯދުމަށް  ފައިސާ   ބަދަލުގައި  ޗުއްޓީގެ   އަހަރީ  ނުނެގިވާ  ،ސަބަބުންކަމަށްވާތީ

ލިމިޓެޑަ ޕްރައިވެޓް    ހުށަހަޅެމުން   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2021އެޕްރީލް    01  ރައްދުވާގޮތަށްށް  ސޭފްޓީ 

  .މައްސަލައެކެވެ   ބަލާފައިވާ

 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  )ހ. ލަންޗްމީޑް / މާލެ(  ރަީޝދު  މުޙައްމަދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

މުޚާ  (A076623:  ނަންބަރު  ކާޑު ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ފަރާތް(ޠަ )މީގެ   ބުކުރެވޭ 

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

ގޭޖް ފަޔަރ ސޭފްޓީ    ފެށިގެން  އިން  2018  ޖަނަވަރީ  01،  ުބނަެފިއަވީނަފާރުތްނ ުޖމަުލޮގެތްއަގިއ    ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

)ިތެނއް(    03  ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  މަާޤމުގައިއެސިސްޓަންޓު ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރެއްގެ    ލިމިޓެޑްގައިޕްރައިވެޓް  

)ދަިހެއްއ( ުދވަހްަށ ވަެފިއަވިނކްޮށ، ޮކންްޓެރްކޓް ައުއުކަރްނ ބުޭންނޫންނަކމަށް ުބނެ ނިޯޓްސެއްއ ނުދީ    10އަަހުރާވްނ  

 ުކއިްލޮގަތަކްށ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރަކަމާށއި، ިމަކްނ ޮކށަްފިއަވނީ  ުމާސަރިއެގ ިއުތުރްނ ެއްއެވްސ ަފިއާސެއްއ ނީުދ

ިއުތަރށް   ަވޒާީފަގިއ  ުނާވަކަމާށއި  ޭބުނން  ަވކުިކުރަމްށ  ްސޓަާފކު  ެއްއެވްސ  ބަދާަލެއުކ  ައިއސަްފިއާވ  ުކނުްފްނަޏށް 

  2020ިޑެސްނަބުރ    10ަމށް ެދމުިހްނާނެނޯތ ުސވުާލުކުރުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތގެ ަވޒާީފަގިއ ެދމުިހްނާނެނަކ

މާުޢމާަލުތަގިއ   ުކެރވުުނ  ުކިރްނ  ފުަހަކަމާށިއ،  ަޖާވބިުދުނަމްށ  ވަާހަކިއަގިއ  ެދެކުވުނ  ިރޯސްސާއިއ  ިހުއަމްނ  ަގިއ 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް  ސޭފްޓީ  ފަޔަރ ގޭޖް
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރަޝީދު މުޙައްމަދު   VTR/2021/80މައްސަލަ 
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އެފަދަ   ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ެކނުޑުނ  ުބނަެފިއީވަނަމެވްސ  ޭދެނަކަމށް  ޯބަންސެއްއ  އަަހީރ  ބަދުަލަގިއ  ިއުތުރަގީޑެގ 

ަކަމށް ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް ޚަަބުރ ިލުބުނަކަމާށިއ، އިަދ ިމކްަނ ަހއުްލޮކށިްދުނަމްށ އެދި  ިއާނަޔތަްތްއ ދަީފިއާވ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ިލުޔުމްނާނިއ ޯފުނން ުކިރ ަމސްައަކަތށް ުކނުްފިނން ިއޖަާބ ދީފިައުނާވަކަމާށިއ،  

ރުފިޔާ(    ދެހާސް ފައްސަތޭކަރ. )-/2,500މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު    ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުގެ

ގޮތުގައި   ޢިނާޔަތްތަކުގެ  )-/10,500މަހަކު  އަދި  ފައްސަތޭކަރ.  ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  ދިހަހާސް    31  ރުފިޔާ( 

 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.  2020ޑިސެންބަރު 

އަަހުރ    2ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރްތ    ، އޭެދޮގތް ަކަމށް ުބނަެފިއަވީނުތން  ަގިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާލަމްއަސ  ިމ .2

ަވަނ ާމއާްދެގ )ކ(    13ަވަނ ާބުބެގ    4ުދވަަހްށުވެރ ިއުތުރ ުމއަްދުތަގިއ ޚުިދަމްތކޮށަްފިއާވީތެވ ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނެގ  

ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ޮގުތެގަމިތން  ަކނަޑެއޅަިފިއާވ  ަގިއާވ  ުމއަްދެތއް  ަވިކ  ެއއަްބްސުވަމީކ  ަފާރުތގެ 

ިއ، ަވޒާީފއާބޭެހ  ާށކަަމިއިއ، އާޭނ ފެެތްނާވނީ ާދިއީމ ުމަވްއޒެަފްއެގ ގުޮތަގާށެއްއަބްސުވެމްއޫންނަކުމަގިއ ބަަލްނޖޭެހަކަމ

ަމސުްދވުަހެގ ޯނިޓްސ    ެއްއ  ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ ަދުށްނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވިކުކެރޭވީނ ެއ ާމއާްދެގ ަދުށްނ  22ާޤޫނުނެގ  

ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށން ނިޯޓސް ިދުނުމެގ ބަދުަލަގިއ ަފިއާސ ިދނަުމށްފުަހަކަމްށާވީތ    25ުނަވތަ އެ ާޤޫނުނެގ    ިދުނަމށްފުަހ

)ހ( ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަވނަ ާމއާްދެގ    32ޯނިޓްސ ުމއަްދުތގެ ަފިއާސ ަނގައިިދުނަމާށިއ، ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤނުޫނެގ  

އަަހުރ    3ަރްށުވެރ ިއުތރްަށ މަަސްއަކްތުކުރވަާފިއާވީތ ިއުތުރ ގީަޑެގ ަފިއާސ ަނަގއިިދުނަމާށިއ، ަޙްއުޤާވ  ަގިޑިއ  48

 ( ުހއަްދނިުދުނުމެގ  ުދަވްސ( ެތެރިއން ކުނުްފީނެގ ަމަސްއކަަތ  90ުދވުަހެގ ުޗްއީޓގެ  ުބޫރައާރެނީތެވ، ުކނުްފނިން  ށް 

ެތެރިއްނ ޭބުންނުކެރވަިފިއަވީނ    90ިއ ިދުނަމާށިއ،  ަސަބުބްނ ނެުނިގާވ ުޗްއީޓެގ ބަދުަލަގިއ ަފިއާސ ހަޯދ ުދވުަހެގ 

)ނ( ެގ ަދުށްނ ުމަވްއޒަަފކު    3ަވނަ ާމއާްދެގ    41ުދަވްސަކަމާށިއ، އިަދ ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނގެ    15ަހަމެއަކިނ  

ަފ ލެިބްނާވ  ުޗއީްޓއްަށ  ެއ  އުޮތުމްނ  ނޮުކްށ  ޭބުންނ  ުޗްއީޓެއްއ  އަަހީރ  ިލބިދޭ  ަވިކުކާރަނަމ  ެއ  ަވޒާީފިއްނ  ިއާސ 

 ުމަވްއޒަަފަކްށ ަވޒާީފ އާަދުކރަާފާރުތްނ ޭދްނާވެނަކމްަށ ަބާޔްނކޮށްފިައާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފރުާތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގުޮތްނ   ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ .3

  ުރުކުރުމްނ، ަޒށަަހޅާ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނޅަާފިއވާ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހުހށަަހ  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ 

ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ޖުމަުލޮގެތްއަގިއ ުބނަެފިއަވނީ، 

  1ަވނަ ަނނަްބުރަގިއ ަވޒާީފެގ ުމއްދުަތަކުމަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއަވނީ    1ެދމުެދ ޮސިއުކެރުވުނ ަވޒާީފެގ އްެއަބްސުވުމެގ  



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް  ސޭފްޓީ  ފަޔަރ ގޭޖް
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރަޝީދު މުޙައްމަދު   VTR/2021/80މައްސަލަ 
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މުެދަގިއ  ގެ ިނޔަަލްށަކަމާށއި، އެެހްނަކމްުނ ދަެފާރުތެގ ެދ  2020ިޑެސްނަބރ    31ިއން ެފިށެގން    2019ަޖަނަވީރ  

ޮއީތ ަވިކ ުމއަްދެތްއ ކަނަޑެއޅިފިައާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވެމްއަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފ އާަދޮކށަްފިއާވ  

ެގ ުމާސަރާއިއ އާިނަޔތަްތްއ ޭއާނއްަށ ދަީފިއާވެނކަަމާށިއ، ަވޒާީފާއބޭެހ    2020ެއްނެމ ފުަހ ަމްސަކުމަގިއާވ ިޑެސްނަބުރ  

ަވޒާީފެގ  ވަަނ    13ާޤޫނުނެގ   ަކނޑެައޅަިފިއާވ  ުމއަްދެތއް  ަވކި  ޮގުތްނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަގިއ  )ބ(  ާމއާްދގެ 

ނޯޓެިހއް   އުިތުރ  ާތރުީޚަގިއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަހަމާވެނކަަމްށ  ުމއަްދުތ  ެއއަްބްސުވުމެގ  އެ  ެއްއަބްސުވްނަތުކަގިއ، 

ަވނަ ުދވުަހެގ    2020ިޑެސނަްބުރ    31ަކުމްނ  ިދުނަމާކނަުލިއ ެއ ެއއަްބްސުވްނ ިނުމަމަކްށ އްަނާނެނަކަމާށއި، އެެހްނ

އުިތުރ   ުގިޅެގްނ  ިމަކމާ  އިަދ  ައިއސަްފިއަކަމާށިއ،  ިނުމަމަކށް  ަވނީ  ަވޒާީފ  ަފރުާތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ފުަހްނ 

  ެއްނުގެމްއ، ިލުޔެމްއ، ޯނޓެިހއް ަނަމެވްސ ަވޒާީފ ޭދ ަފާރތްުނ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް ޭދްނޖޭެހ ާޤޫނީނ ައާސެސްއ

ެންތަކަމާށއި، ެއގުޮތން ޯނިޓްސގެ ުމއަްދުތެގ ަފިއާސ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ައތްުނ ަނަގއޭިދެނ ަޝރީުޢ އިަދ  

ާޤޫނީނ ަހަމެއްއ ެންތަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފާ އާަދުކަރްނ ޖޭެހ ަގީޑެގ ިއުތރްުނ، ިއުތުރަގީޑަގއި  

ްއެވްސ ިލުޔެމްއ ެންތަކމާަށިއ، އެެހްނަކުމން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ިއުތރު  ޭއާނ ަވޒާީފ އާަދޮކށަްފިއާވަކްނ އެނޭގ ެއ

ެއަކން   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަނަމ  ަވުގެތްއަގިއަކްނ  ކަިހިއ  ުދަވސަްތެކްއަގިއ  ޮކްނ  ަމަސްއަކްތކޮށަްފިއވީަނ  ަވުގުތަގިއ 

ިއ ަމަސްއަކްތކޮށަްފިއާވ ުދަވްސަތަކށް އަަހީރ  ަހއުްލުކުރުމެގ ޮގުތްނ ަމަސްއކަތަްތެކްއ ުކެރުވީންސ ަކމާަށިއ، ިއތުުރަގީޑަގ

ޯބަންސެއްއ ޭދެނަކމަށް ަވޒީފިާދން ަފާރުތން ުބނަެފިއާވަކަމށް ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ުބނަެފއީިވަނަމެވްސ، އެފަަދ  

ަފާރަތްށ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިންނމަާފއުިނާވަކަމާށިއ،  ިދުނަމށް  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  އެފަަދ    ަޔީޤްނަކެމްއ 

ވަޢެުދްއ ުނަވަތ ަޔީޤްނަކެމްއ ުކނުްފީނެގ ަފާރުތްނ ެއްއެވްސ މަީހުކ ދަީފިއާވަނަމ، ެއ ަފާރަތުކްނ ދަީފިއާވ އެފަަދ  

ަޔީޤްނަކަމީކ ުކނުްފިނން އަެފާރތަަކްށ ާޤޫނނީ ާބާރއި ިއޚިްތާޔެރއެްގ ެތެރިއން ދަީފިއާވ ަޔީޤްނަކމްެއ ަކުމަގިއ ުނވީާތ،  

 ަޔީޤްނަކެމްއ އާަދުކުރުމެގ ާޤޫނީނ ޒްިނާމ ުކނުްފާޏިއ މިަތުކެރޭވެނ ަޝރީުޢ އިަދ ާޤޫނީނ  އެފަަދ ަފާރަތުކްނ ދަީފިއާވ

ެއްއެވްސ ަހަމެއްއ ންެތަކަމާށއި، ީމެގ އުިތުރްނ ަމްއސަލަ ުހށަހިެޅ ަފާރަތކީ ެއިސްސަޓންޓް ެމނަޭޖރެގ ަމާޤުމަގިއ  

ެފިށެގްނ ަމަސްއކަތުްކަރުމްނ  2020 ެފުބުރވީަރ މުަހްނ  އަަހުރެގ  ަކުމްނ އަެފާރަތީކ    ަވނަ  ަފާރެތއް  ައިއސަްފިއާވ 

ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ިއްސިތްސނާ ކެުރެވްނޖޭެހ ަފާރެތްއަކަމާށިއ އިަދ ަމަސްއަކެތްއ ުނކްޮށ    32ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ަޙްއުޤެގ މީަތ ުކެރެވްނ ނެތި އެ  ަމތުިކެރުވުނ ިޒްނމާ  ުޗއީްޓާއ ުގިޅެގން އަެފާރތާ  ަޙްއުޤވާ  ަގިއ  ޮއުތުމްނ އާޭނައށް 
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ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރަޝީދު މުޙައްމަދު   VTR/2021/80މައްސަލަ 

                                             

21 ެގ 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:  

 

ނަިދްނޮއެވ ަވުގތު ާފއުިތުވުމްނ އެ ަޙްއުޤގެ ބުޭނން ހަިފްނ އުުޅުނނަަމެވްސ އަެފާރަތށް އެ ަޙްއުޤ ަތނީްފުޒ ޮކށޭްދްނޖޭެހ  

 ަޝރީުޢ އިަދ ާޤޫނީނ ަހަމެއްއ ެންތަކަމެށެވ. 

ާރާތިއ ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފ ، އޭެދޮގތް ަކަމށް ބުނަެފިއަވީނަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ާލަގިއ، ަމްއސަަލ ަމްއަސިމ  .4

ެއްއަބްސުވަމީކ،   ަވޒާީފެގ  ވަެފިއާވ  ެދމުެދ  ަފާރާތ  ަކނަޑެއޅަިފިއާވ    2ަރއުްދިވ  ުމއަްދެތްއ  ުދވުަހެގ  އަަހުރ 

ައުތން   ަފާރުތގެ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފިއސާ  ުމއަްދތްަށާވ  ޯނިޓސް  ަކނަޑއަޅައިިދުނަމާށިއ،  ެއްއަބްސުވެމްއަކުމަގިއ 

ެއއެްވްސ ާޤޫނީނ  ަގީޑަގއި    ަނަގއޭިދްނޖޭެހ  ިއުތުރ  ަކނަޑައަޅއިިދުނމާަށިއ،  ންެތަކުމަގިއ  ަހަމެއްއ 

ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއާވަކަމށް ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ުބާނިއރު ެއަކަމީކ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ައްނަގިއެގން  

ޒާީފ ޭދ ަފާރުތްނ ދްޭނޖޭެހ ަފިއާސެގ  ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއާވ ަވުގތަުތެކްއ ަކެމްއ އިަދ ެއަވުގުތަތަކީކ ކަޮބިއކާަމިއ ެއައްށ ަވ

ިމްނަވަރީކ ޮކަބިއަކން ސުާފޮކށް ެއނެގްނ ނުެތުމެގ ަސބުަބްނާނއި، އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތކީ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  

ަވނަ    33އިަދ    32ުކނުްފީނެގ ިއްސ ަމާޤެމްއަގިއ ުހިރ ަފާރެތްއަކުމަގިއ ާވީތ އެފާަރަތީކ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނގެ  

ާމއާްދައށް    34ާދަގިއ ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ ަކްނކުަމްނ ިއްސިތްސާނ ކޮށަްފިއާވ ބެައްއ ަކްނަކްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤނުޫނެގ  ާމްއ

ބުެލުމްނ ެއނެގްނ އުޮތުމްނ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އާަދުކރާ ިއުތުރ ަގީޑަގިއ ަފިއާސ ަނަގއެިދޭވެނ ަޝރީުޢ ައިދ  

ަކނަޑައ ންެތަކުމަގިއ  ަހަމެއްއ  ުޗއީްޓ  ާޤޫނީނ  ަކނަޑައޅަާފިއާވ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  މްައސަަލ  އަދި  ަޅއިިދުނަމާށއި، 

ަފާރތްަށ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަލަ  ުމއަްދެތއް  ބުޭންނާވ  ަނަގން  ުޗްއޓީ  ޭއނާ  ެތެރިއން  ުއސުޫލެގ  ިދުނުމެގ 

އަެފރާތްުނ ަޙްއުޤ  ިލބޭިދ  ަފާރަތށް  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގން  ުޗްއީޓއާ  ެއއަްބްސުވުމެގ  ައްނގަާފިއުނާވަކަމާށިއ،   

ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ   ޙްައުޤ ޫދޮކށްލަާފިއާވ ަކމްަށޓަަކއި  ަކނަޑއަަޅއިިދުނަމާށިއ، އެ  ުމއަްދުތަގިއ ޫދކޮށްލަާފިއާވަކަމށް 

 ަފާރަތްށ އަެފިއާސ ަނަގއެިދޭވނެ ަތެންއ ންެތަކުމަގިއ ކަނަޑައަޅއިިދުނަމެށެވ.  

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

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

ބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ  ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލި  28އުފުލުމުގެ ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި  ސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތު

ހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި  ީޝދު ހުށަމުޙައްމަދު ރަ   ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން  27ާޤނޫނުގެ    އެ



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް  ސޭފްޓީ  ފަޔަރ ގޭޖް
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ޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  އޭނާ ވަ

 ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ޒިންމާއެއް ފަރާތުގެ

ަމްއސަަލެއްއަގިއުހ  ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .6 ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވރި   ، 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   ުކާރ ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކރާ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދ

ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއެްގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއންމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  

ުމަމަކްށ  ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ޢަދުުލެވިރ ިންނ  ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖެހޭ   ،ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ޯކޓްުނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތެގ   ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއ 

 ން ޮއެވެއެވ. އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގ

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

އި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ  ނިންމުމަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ

މު ވަކި  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމަކީ  އެއްބަސްވުމުގެ  އެ  އެއްބަސްވުމެތޯއާއި،  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އަހަރު    2އްދަތެއް 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި    ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވޭތޯއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއެއް  އާއި، މައްސަލަ ހުށައިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ

ފައިސާ   އޭނާއަށް  ބަދަލުގައި  ޗުއްޓީގެ  ނުނެހުރި  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވޭތޯއާއި، 

އަހަރީ  ނުކޮށްވާ  ބޭނުން  އަހަރުގައި  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ނަގައިދެވިދާނެތޯއާއި، 

ބަލަންޖެހެއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޗުއްޓީއެއްވޭތޯ  
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މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ  ހުށަހެޅުނު ހެކީގެ ހެކިބަހަށާއި،  އި،  ށާހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަ

 ސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި މައް 

ެއްއަބްސުވުމަގިއ ަވޒާީފެގ   .8 ަފާރާތ ެދމުެދ ޮސިއުކެރުވުނ ަވޒާީފެގ  ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ 

ގެ ިނޔަަލށަްކން    2020ިޑެސްނަބރު    31ިއން ެފިށެގްނ    2019ަޖަނަވރީ    1ުމއަްދުތަކުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ  

ަވިކ ެދމުެދަގިއޮއީތ  ދަެފާރުތެގ  ެއްއަބްސުވެމްއަކަމާށިއ،    ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ަވޒާީފެގ  ަކނަޑެއޅަިފިއާވ  ުމއަްދެތްއ 

ވަަނ ާމއާްދެގ )ބ( ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފއާިވ ޮގުތްނ ަވކި ުމއަްދެތްއ ކަނޑެައޅަިފިއާވ ަވޒާީފެގ    13ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ާތ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަހަމާވެނކަަމްށ  ުމއަްދުތ  ެއއަްބްސުވުމެގ  އެ  ނޯޓެިހއް  ެއްއަބްސުވްނަތުކަގިއ،  އުިތުރ  ރުީޚަގިއ 

ަވނަ ުދވުަހެގ    2020ިޑެސނަްބުރ    31ިދުނަމާކނަުލިއ ެއ ެއއަްބްސުވްނ ިނުމަމަކްށ އްަނާނެނަކަމާށއި، އެެހްނަކުމްނ  

ފުަހްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތެުގ ަވޒާީފ ަވީނ ިނުމަމކްަށ ައއިސަްފަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުބނަެފިއާވތީ  

 ްނަކން ފަާހަގުކަރެމެވ.  ައްނަނިނިވ ަކ

ާޤޫނުނެގ   8.1 ަވޒާީފެގ    13ަވޒާީފާއބޭެހ  ަކނަޑެއޅަިފިއާވ  ުމއްދެަތްއ  ަވިކ  ަގއި،  )ބ(  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ަވަނ މާއާްދެގ )ކ( ަގިއާވ ޙާލުަތަގިއ މުެނީވ، ެއ ެއއަްބްސުވުމެގ ުމއަްދތު ަހަމާވެނަކަމްށ    13ެއްއަބްސުވެމްއަނަމ،  

އިތުުރ ާތީރުޚަގިއ  ައްނާނެނަކަމށް  ަކނަޑައޅަާފިއާވ  ިނުމަމަކްށ  ެއްއަބްސުވްނ  ެއ  ިދުނަމާކނަުލިއ،  ޯނޓެިހްއ   

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، އިަދ، 

ަވނަ ާމއާްދެގ )ކ( ަގިއ، ަވިކ ުމއްދެަތްއ ަކނަޑެއޅަިފިއާވ ަވޒާީފެގ އްެއަބްސުވެމްއ،    13ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ   8.2

ުދވަަހްށުވެރ އުިތުރާވޮގތަށް އޮާކށިްފަނަމ، ުނަވތަ އެ ެއއަްބްސުވުމެގ ުމއަްދތު    ަވޒާީފެގ ުޖމަްލ ުމއަްދތު ދެ އަަހުރ

ިއުތުރޮކށިްފަކްނ   ުނަވތަ  ާއކޮށިްފަކްނ،  ބަަހއާްޓގުޮތްނ،  ަޢމުަލަތްއ  ދެފާަރުތްނެމ  ުނަވަތ  ިއުތުރޮކށިްފަނަމ، 

ޫންނަކުމަގިއ ބަލްަނޖޭެހެނަކަމްށ    ދަޭހާވަނަމ، ެއ ެއްއަބްސުވަމީކ ަވިކ ުމއަްދެތްއ ަކނަޑެއޅަިފިއާވ ެއްއަބްސުވެމްއ

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   

ައށް ބުެލުމްނ، ިމީއ    EMPLOYMENT AGREEMENTަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ހުށަަހޅަާފިއާވ   8.3

ެގްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވެމްއަކްނ ެއނ 
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ިޑެސްނަބރު    31ިއްނ ފިެށެގްނ    2019ަޖަނަވީރ    1ޮއްނަނަކާމިއ، މި ެއްއަބްސުވުމގިައ ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއްދަަތީކ  

ެގ ިނޔަަލށަްކްނ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރޭވިއުރ، ިމ ެއްއަބްސުވުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ    2020

ަސްއަޙަކާމެމ ެއްއަބްސުވުމގެ  ެނުތަމީކ  ަފާރުތްނ  ޮސިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަކެމްއަކަމްށ  ުސވުާލއުފޭެދ  ުދ 

އްެއަބްސުވުމަގިއ   ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ބުެލުމްނ،  ެއްއަބްސުވަމށް  މި  އިަދ  ުބނަެފިއާވަކާމިއ، 

 ޮސިއޮކށަްފިއީވަނަމެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ ޮސިއކޮށަްފިއުނާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

ަޖަނަވރީ    1ިޅ ަފާރތް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ުކނުްފީނގިައ ަވޒާީފ އާަދުކަރްނ ަފށަާފިއަވނީ  ަމްއސަަލ ުހށެަހ 8.4

ިއން ެފިށެގްނަކމަށް ޭއނާ ބުނަެފިއާވިއުރ، ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ެއަކަމށް އްިނާކުރކޮށަްފިއުނާވަކްނ    2018

ަގިއ ްޓަރއިިބުއންަލައްށ ހުށެަހިޅ ުފަރަތަމ    2021ޫޖން    6ފަާހަގުކެރޭވީތާއިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ަވަނ ަނނަްބުރަގިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފައްށ ުފަރަތމަ    3ަބާޔުނެގ  

 ަވނަ އަހުަރެގ ަޖަނަވީރ މުަހަކަމްށ އުިޢތިރުާފވަެފިއާވީތާއިއ، ީމެގ ިއުތުރން،    2018ިނުކމަެފިއަވީނ  

ުހަށ 8.4.1 ނަނަްބރު:  ަމްއސަަލ  ަފރުާތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުހށަަހޅަާފިއވާ  ަފާރުތން  ެހޅި 

GFS/HR/BL/2019/003   (6    ުހށަހިެޅ  2019ެފުބުރަވީރ ަމްއސަަލ  ބުެލުމްނ،  ިލުޔމްަށ   )

ުގޅަިފިއަވީނ   ަވޒާީފާއ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަގިއަކމްަށ    2018ަޖަނަވީރ    01ަފާރްތ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއ ޮއުތމްުނާނިއ،  

ނަނަްބރު:   8.4.2 ަފރުާތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުހށަަހޅަާފިއވާ  ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

GFS/HR/2021/008   (10    ިލުޔަމށް ބުެލުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް  2021ަޖަނަވީރ )

ެގ ިނޔަލްަށ    2020ިޑެސްނަބރ    31އްިނ    2018ަޖަނަވީރ    01ަވޒާީފ އާަދޮކށަްފިއާވ ުމއަްދަތީކ  

 ކޮށަްފިއ ޮއުތުމންނިާއ، އިަދ، ަކަމްށ ަބާޔްނ

 GFS/HR/2020/005މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރ:   8.4.3

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރާތެުގ  ( ސިޓީއަށް ބެލުމުން،  2020ޖުލައި    18)

ށަްފިއ ޮއުތުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަގިއަކަމްށ ަބާޔްނޮކ   2018ަޖަނަވީރ    01ަވޒާީފާއ ުގޅަިފިއަވީނ  
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ިއްނ ެފިށެގްނ    2018ަޖަނަވީރ    1ަފާރްތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފީނަގިއ ަވޒާީފ އާަދޮކށަްފިއަވީނ  

 ެގ ނިޔަަލްށަކަމށް ުބަރެވެވެއެވ.    2020ިޑެސްނަބރު    31

ިޑެސްނަބުރ    31ެފިށެގްނ  ިއްނ    2018ަޖަނަވީރ    1ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފީނަގިއ   8.5

ގެ ނިޔަަލށް ަވޒާީފ އަދޮާކށަްފިއާވަކްނ އެނެގްނ އުޮތުމން، ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތް ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ    2020

ޮއްނަނަކާމިއ،   ެއނެގން  އާަދޮކށަްފިއާވަކްނ  ަވޒާީފ  ުމއަްދަތކްަށ  ިދުގ  ުދވަަހްށުވެރ  އަަހުރ  ެދ  ުކނުްފީނަގިއ 

ަވޒާީފާއބޭެހ   ުހށެަހިޅ    13ާޤނުޫނެގ  އެެހްނަކުމްނ،  ަމއްސަަލ  މިަތން،  ޮގުތެގ  ަގިއާވ  )ކ(  ާމއާްދެގ  ަވނަ 

އްެއަބްސުވަމީކ ަވިކ ުމއްދެަތްއ ކަނަޑެއޅަިފިއާވ   ަފާރާތިއެއުކ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ވަެފިއާވ ަވޒާީފގެ 

ތް ަވޒާީފިއން ޫދޮކށިްލިއުރ  ެއްއަބްސުވެމްއ ޫންނަކުމަގއި ބަލްަނޖޭެހަކާމިއ، އިަދ ެއގުޮތްނ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ

 ޭއާނައީކ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ާދިއީމ ުމަވްއޒެަފްއެގ ޮގުތގިައ ބަަލްނޖޭެހަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ.   

  21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެ ާޤނޫނުގެ   .9

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު   22ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ާޤނޫނުގެ  

އެ   ނުލައިނަމަ  ދިނުމަކާ  ނޯޓިސް  އެނގެން   23ާޤނޫނުގެ  ނުވަތަ  މަތިންކަން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  މާއްދާއާއި  ވަނަ 

އޮންނަކަމާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ނޯޓިސްއެއް 

ފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ  ދިނުމަކާ ނުލައިކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީ

ކަންކަން    23ާޤނޫނުގެ   އަންނަނިވި  ބަލާއިރު  މެދުވެރިވެފައިވޭތޯ  ޙާލަތެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ަފާރތް  ުހަށ .9.1 ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސާަލަގިއ  ިމާވ  ެހޅަިފިއ 

ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު  ، ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޯނޓެިހއް ިދުނމްެއ ނިެތަކން ެއނެގން ޮއްނަނަކމިާއ

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަކިކުރެވޭނީ  ާޤ  2008/2ވަޒީފާއިން  ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާގައި    23ނޫނު(  ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް  ސޭފްޓީ  ފަޔަރ ގޭޖް
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]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 

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

 އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

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

 ؛ފެނުން

 ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން.[   (2)

ވަޒީފާއާބެހޭ   ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  ކަމާއި،  މިފަދައިން 

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

ނި ޙާލަތްތައް ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަންބަރު ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން  ކޯޓުގެ  އެ  ންމާފައިވާ، 

2014/SC-A/27   ުވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން   )އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދ

ރިޕޯޓުގެ    ލިމިޓެޑް( ނިމުނުގޮތުގެ  ަޝރީޢަތް  ނުކުތާގައި   33އަދި    32ަޤިޟއްޔާގެ  ވަނަ 

 ، ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

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

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

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii) ފައިުވން. ޚިޔާނާތެއް ެވ 

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

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

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

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



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް  ސޭފްޓީ  ފަޔަރ ގޭޖް
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ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް ބެލެޭވނީ، މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި  ަވކިކުރުން ހުއްދަާވފަދަ  

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

(  2ޒީފާެގ އެއްބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ާވނަމަ، ުނަވތަ )( ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއިާވ ަވ1އަމަލަކީ )

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

( އެ ކަމަކީ އެ 3ރިކަން ެގއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮްނނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާާނތްތެ

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

ަވކިކުރުމަށް ހުއް  ަވޒީފާއިން  ޢަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި  ކަމަށް ާވނަމަ، އެ  ޢަމަލެއް  ޣައިރުސުލޫކީ  ފާޅުކަންބޮޑު  ދަެވދާނޭ 

 ' ބެލެިވދާނެއެެވ.

 ިމ ޢާިބާރުތްނެނެވ.        

ަވަނ ާމއާްދައީކ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ އިޚިްތާޔީރ ާބުރަތކެއް   23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  .9.2

ްނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒީފޭާދ ަފާރަތަކްށ ިލބޭިދ ާމއްދަާއަކްށުވުމްނ ެއ ާމއާްދެގ ަދުށ 

ަވޒާީފާއބެހޭ  ،  ަކްނަކްނ ބަަލްނޖޭެހ ިމްނަވަރްށ ބަަލިއ، ިފަޔަވުޅ ައަޅްނޖޭެހެނ ކުަމަގިއ ެދެކެމެވ. އެެހީނ

ަމްއސަަލަތކަުގިއ،  ަވނަ ާމއާްދެގ ދުަށން ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ވިަކޮކްށެގން ުހށެަހޅޭ    23ާޤޫނުނެގ  

ުއްނުސެރްއކަަމްށ   މިުހްނުމ  ަވޒްަނކަުރްނޖޭެހ  ެއީއ  ޮގތް  ަޢމުަލުކިރ  ަމުރޙާަލަގއި  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ 

   ާވްނޖެެހެއެވ. 

ިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ  9.3 ވަކިކޮށްފައިވަނީ  .  ުހށެަހޅަިފިއ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މުވައްޒަފަކު މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   ށްވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަ

ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  މެދުވެރިވެގެންކަން  ޙާލަތެއް  ބަޔާންކުރާފަދަ  ގައި 

މުންދިޔަ  އަދާކުރަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުވަތަ ަޤރީނާއެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،  

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން   (substantive fairness)މައުޫޟޢީ 

 ރުމެއްނެތިކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. ާޤއިމުކު 
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ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރަޝީދު މުޙައްމަދު   VTR/2021/80މައްސަލަ 

                                             

21 ެގ 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:  

 

ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .10 އިޖުރާއީ   (procedural fairness)  ވަކިކުރުމުގައި 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން .10.1 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން   substantive)  މުވައްޒަފަކު 

fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާއީ   (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ 

 HC-A/209/2010ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަން ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

އްސަލަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަ  ،ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު 

ރުކޮށް ޒަާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަ  (procedural fairness)ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

އިން  ނެތްނަމަވެސް،  ބުރަވެވެން  ލާޒިމުވާކަމުގައި  ނިންމުމަކަށް ސާކަނޑައެޅުން  ޢަދުލުވެރި  އަދި  ފުވެރި 

ޢަދުލުވެސިވާ އިޖުރާއީ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ   (procedural fairness)ރިކަން  ލުވުމަށްޓަކައި 

 . މުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެންރުކުރުން މުހިޒަ ކޮށްނަމަވެސް ނަސާާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާ

ޢަދުލުވެރިކަން މުވައްޒަފަ  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް .10.2 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކު 

ކުޑަމިނުން   އެންމެ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ކަނޑައެޅޭނީ،  ޙާލަތުތަކުގައި  ޢާއްމު  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، 

 HC-A/208/2010އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 .ން އެނގެން އޮވެއެވެ ަޤިޟއްޔާއި

  ތަފުީޞލަކާއެކު،   ހުރިހާ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،  ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ .1

 ؛ދިނުމަށްފަހު ފަރާތުން ދޭ  ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށް އެ

އަދި އެފަދަ ފުރުަޞތެއްގައި  ހު  ދިނުމަށްފަ  މުވައްޒަފަށް  އެ   ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ .2

 ؛އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު އިދާރީގޮތުން މައްސަލަ އެ .3



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް  ސޭފްޓީ  ފަޔަރ ގޭޖް
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ށް، އެ ކުރެވޭ ކަމަފުރިހަމަވާ  ަޝރުޠު  ދެ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ   ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .4

ވަކިކުރި  ،  ތަޙްީޤަޤކަށް ފެނި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަން 

 . ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން

ހާލަތުގައި، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާއަދި   ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  އިޖުރާއަތުތައް   ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި 

ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް   (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  

ޑިސްމިސަލް   އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ހާލަތެއްގައި  އެފަދަ   unfair)ބެލެވޭނެކަމާއި 

dismissal)    ްކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަނ ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލެވޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  އެއްގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ުފރަިހަމޮކށަްފިއޭވޯތ   .10.3 ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ުކިރްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކިރިއުރ    ިއްސެވ ފަާހަގޮކށަްފިއާވ ެއްއެވްސ ިއުޖާރައެތްއ  ، ބާަލިއުރ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުފރަިހަމ ޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ނެތުުމްނ  

 ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ދެކެމެވެ.  

ގެ ބަދަލުގައި އަހަރީ ބޯނަސްއެއް ދޭނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގާތު އިތުރުގަޑީ .11

ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ކެނޑުނު މުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ އިނާޔަތެއް ދީފައިވާކަމުގެ ޚަބަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    32އި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ލިބިފައިވާކަމަށް އޭނާ ބަޔާންކޮށްފައިވުމުންނާ

އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުވާފައިވާތީ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    48 ވުރެ  ގަޑިއިރަށް 

 ފަރާތުން އެދިފައިވާތީ އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  

ަވަނ އަަހުރެގ ެފުބުރަވރީ    2020ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ ެއިސްސަޓްންޓ ެމޭނަޖރެގ ަމާޤުމަގިއ   .11.1

މުަހްނ ެފިށެގްނ ަމަސްއަކްތުކަރުމްނ ައިއސަްފިއާވ ަފާރެތްއ ަކުމްނ އަެފާރަތީކ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ޒާީފގެ ަމްސއިޫލްއަޔުތގެ  ަވަނ ާމއާްދެގ ދުަށްނ ިއސިްތްސާނ ުކެރެވްނޖޭެހ ަފާރެތއަްކަމާށިއ، ަވ  32

ޮގުތްނ އުިތުރަގީޑގެ ަފިއާސައީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތަށް ޙްައުޤާވެނ ަފިއާސެއްއ ޫންނަކމަށް  

  2/ 2008ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުބނަެފިއާވ ުނުކާތައްށ ނަަޒުރުކާރިއުރ، ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  
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ުލުމްނ ިހްނުގުމެގ ިއްސ ަމާޤުމަތުކަގއި  ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ( ައށް ެބ  34)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ެގ  

ާޤނުޫނެގ   ެއ  މުީހްނ  ާމއާްދާއިއ    32ިތބޭ  ާމއާްދާއިއ    37ަވަނ  ާމއާްދިއްނ    38ަވނަ  ަވނަ 

ާޤޫނުނގެ   ެއ  ެއގުޮތން  ާމއާްދަގއި    32ިއްސިތްސާނާވެނެއެވ.  ެއ  ބާަލިއުރ،  ާމއާްދައްށ  ަވނަ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ 

އެްނމެިގނަވެ  ތެރޭަގއި  މަސައްކަތް   48ެގން  "ހަފުތާއެއްެގ  ލައްާވ  މުަވއްޒަފަކު  އެއްެވސް  އިތުރަށް  ަގޑިއިރަށްވުރެ 

ކުރުަވއިެގން ނުާވެނއެެވ. މި އުޞޫލުެގ ތެރޭަގއި، މި ޤާޫނނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގމަތިން އިތުރުަގޑީަގއި މަސައްކަތް 

 ކުރުުވމެއް ނުހިމެެނއެެވ." 

ވަނަ މާއްދާއަށް   97އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ާޤނޫނުގެ  އަދި    މި ޢިބަރާތުންކަން އެނގެންއޮވެއެވެ.

ބެލުމުން، ހިންގުމުގެ އިސްމަާޤމުގައި ތިބޭމީހުންނަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި  

އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހިންގުމުގެ އިސްމަޤާމެއްގެ ގޮތުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، މި މައްސަލައިގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ  ފަރާތްތަށް ކަމަށް 

ހިންގުމުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ 

އެނގޭ  މަާޤމެއްކަން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  އިސްމަޤާމެއްގެ 

ލިޔެކިޔުމެ  ރައްދުވި  އެއްވެސް  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިނެތުމުން  އް 

ސަބަބަށްޓަކައި  ބުރަނުވެވޭ  މުވައްޒަފެއްކަމަށް  ހުރި  އިސްމަާޤމެއްގައި  ހިންގުމުގެ  ފަރާތުގެ 

ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ  އިތުރުގަޑީގައި  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ރާތެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. ޙައްުޤވާނެ ފަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުކޮށްފައިވާ ޙުސައިން ރަީޝދުގެ ހެކިބަހުން،  .11.2

މެނޭޖްމަންޓްއިން   ދޭނެކަމުގައި  ފައިސާއެއް  ބޯނަސް  ބަދަލުގައި  ފައިސާގެ  ގަޑީގެ  އިތުރު 

  އެފައިސާ   ހެކިވެރިޔާއަށްވެސް  ،އިށާމަބޭކަބުނެފައިވާކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް ބޯނަސް ފައިސާ ނުލި

 ބޯނަސް   މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައިވީ  ނުލިބޭކަމަށް

 ނުވަތަ  ނިންމުމެއް  އެނގޭނެ  ނިންމާފައިވާކަން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިނުމަށް  ފައިސާއެއް

 މި   ލިޔެކިޔުމެއް  އެއްވެސް  އެނގޭނެ   ހަމަޖެހިފައިވާކަން  ދިނުމަށް   ފައިސާއެއް  ބޯނަސް

 ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ބަދަލުގައި  ފައިސާގެ   އިތުރުގަޑީގެ  ،ނެތުމުން  ހުށަހަޅާފައި  މައްސަލައިގައި
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 ނެތްކަމަށް  އެނގެން  ނިންމާފައިވާކަން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިނުމަށް  ބޯނަސްއެއް  ފަރާތަށް

 .  ބުރަވެވެއެވެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ   .11.3

ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަކެއްގައިކަން  ވަގުތު  ކޮން  ނުވަތަ  ތަކެއްކަން  ދުވަސް  ކޮން 

މައްސަލަ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުން،  ކުންފުނީގައި   ބުނެދީފައިނުވުމުގެ  ރައްދުވި 

ހުށަހަޅާފައި  ލިޔެކިޔުމެއް  އެއްވެސް  އެނގޭނެ  ވަގުތުތައް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  އިތުރުގަޑީގައި 

ނެތުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާނެ ހަމައެއް 

 ނެތްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  

ުހ .12   ުކނުްފީނެގ  ތެެރިއްނ(  ުދަވްސ  90)   ުޗްއީޓެގ  ުދވުަހެގ  އަަހުރ(  ިތެންއ )   3  ަޙއުްޤާވ  ަތްށަފާރ  ށެަހިޅަމްއސަަލ 

  ހޯދާ   ަފިއާސ  ބަދުަލަގިއ  ުޗއީްޓެގ  ުނެނިގާވ  ަސބުަބްނ  ުހއަްދނިުދުނުމެގ  ކުނުްފިންނ  ، ުބޫރައާރެނީތެވ   ަމަސްއަކަތްށ

  އިަދ  ، ާށިއދަުވްސަކަމ(  ަފަނަރ)   15  ަހަމެއަކިނ  ޭބުންނުކެރވަިފިއވީަނ  ެތެރިއްނ  ުދވުަހެގ(  ުނވަދަިހ)  90  ، ިދުނަމާށިއ

  އަަހީރ   ިލބޭިދ  ަވިކުކާރަނަމ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ދުަށްނ  ެގ(  ނ )   3  ާމއާްދެގ  ަވަނ   41  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ

  އާަދުކރަާފާރުތްނ  ަވޒާީފ  ުމަވްއޒަަފަކްށ   ެއ  ަފިއާސ  ިލބްެނާވ  ުޗއީްޓއްަށ  ެއ  އޮތުުމްނ  ުނކްޮށ  ޭބުންނ   ުޗްއީޓެއްއ

 .  ފަާހަގުކަރެމެވ  ަކްނަކްނ   އްަނަނިނިވ  ، ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ްށޭދްނާވެނަކަމ

ާޤނޫނުގެ   .12.1 ގޮތަކަށް   39ވަޒީފާއާބެހޭ  އެހެން  ާޤނޫނުގައި  އެ  މާއްދާގައި،  ވަނަ 

ރުވުމުން، ކޮންމެ އަހަރަކު، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަ

މަދުވެގެން   މުވައްޒަފަކަށްވެސް  ގޮތުގައި    30ކޮންމެ  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ޗުއްޓީއެއް،  ދުވަހުގެ 

 ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

  ވަނަ އަހަރުގެ   2018މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒީފާއަށް ނިކުމެފައިވަނީ   .12.2

ވަނަ    2019މަސް ހަމަވެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްުޤވާނީ    12ޖަނަވަރީ މަހު ކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން  

އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހަށް ކަމަށާއި، އެންމެ ފުރަތަމަ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެގުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ކަމަށާއި،  ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް    6އިން ފެށިގެން    2019އޭޕްރިލް    23ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ  

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ނެގުމަށް ކަމަށާއި، އެ   5ގައި އެދުނީ    2019އޮގަސްޓް    12އެއަށްފަހު  



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް  ސޭފްޓީ  ފަޔަރ ގޭޖް
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އެދިފައިވަނީ   ގޮތުގައި  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރޭގައި   11އަހަރު 

އްސަލަ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަށް މަ  19ދުވަހުގެ ތެރެއިން    30ދުވަސްކަމާއި، އޭނާއަށް ޙައްުޤވާ  

އެދިފައިނުވާކަމަށާއި،   ފަރާތުން  ފަރާތުން    2020ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަހަރު  ވަނަ 

އެދިފައިވަނީ   ބާކީ    10ޗުއްޓީއަށް  ކަމަށާއި،  ޗުއްޓީއެއް  ޗުއްޓީއަށް   20ދުވަހުގެ  ދުވަހަށްވާ 

   އެދިފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު،

 LEAVE APPLICATION FORM (22މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   .12.3

  އިން   2019  އޭޕްރިލް  23  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ބެލުމުން  ލިޔުމަށް(  2019  އޭޕްރިލް

 ގޮތުގައި   ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  މުއްދަތެއް  ދުވަހުގެ  50  ނިޔަލަށް  ގެ  2019  އޭޕްރިލް  28

 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި  މި  ،އޮންނަކަމާއި  އެނގެން  އެދިފައިވާކަން

 ފަރާތުން   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ލިޔުމަށް  މި  ، އޮންނަހިނދު  އެނގެން  ސޮއިކޮށްފައިވާކަން

 ، ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަން

 LEAVE APPLICATION FORM (7މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   .12.4

 އިން  2019  އޮގަސްޓް  12  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ބެލުމުން  ލިޔުމަށް(  2019  އޮގަސްޓް

 ގޮތުގައި   ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  މުއްދަތެއް  ދުވަހުގެ  05  ނިޔަލަށް  ގެ  2019  އޮގަސްޓް  17

 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި  މި  ،ކަމާއިއޮންނަ  އެނގެން  އެދިފައިވާކަން

 ފަރާތުން   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ލިޔުމަށް  މި  ، އޮންނަހިނދު  އެނގެން  ސޮއިކޮށްފައިވާކަން

   ،ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަން

ދުވަހުކަން ވަނަ  2018ޖަނަވަރީ  1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަދާ ކުރަން ފަށާފައިވަނީ  .12.5

  އަހަރުވުމުން   އަދާކުރާތާ  ވަޒީފާ  އޭނާ  ޙައްުޤވާނީ  ޗުއްޓީ  އަހަރީ  އޭނާއަށް ،ންނަހިނދުއެނގެން އޮ

  މައްސަލަ   ،އަހަރު  ވަނަ  2019  އެގޮތުން  ،ބުރަވެވޭކަމާއި  ކަމަށް  ގައި  2019  ޖަނަވަރީ  1

 ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް  އޭނާ  ދުވަސް   11  ގޮތުގައި  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި

 ތެރެއިން   ދުވަހުގެ  30  ޙައްުޤވާ  އޭނާއަށް  އަހަރު  ވަނަ  2019  އެހެންނަމަވެސް  ،ބުރަވެވޭކަމާއި

 އެނގެން   އެދިފައިވާކަން  އޭނާ  ހިފުމަށް  ބޭނުން  ގޮތުގައި  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ދުވަސް  20  ބާކީ



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް  ސޭފްޓީ  ފަޔަރ ގޭޖް
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރަޝީދު މުޙައްމަދު   VTR/2021/80މައްސަލަ 

                                             

21 ެގ 17    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:  

 

  ރައްދުވި   މައްސަލަ  އެދިގެން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޗުއްޓީއަކަށް  އަހަރީ  އަދި  ނެތުމުންނާއި

 ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ނެތުމުން  އެނގެން  ހިފަހައްޓާފައިވާކަން  ނުދީ  ޗުއްޓީ  އެ  ފަރާތުން

  ފައިސާ   ޗުއްޓީއަށް  އަހަރީ  ހުރި  އިނުނަގަ  އޭނާ  އަހަރު  ވަނަ  2019  ފަދައިން  އެދިފައިވާ

 .  ބުރަވެވެއެވެ ނެތްކަމުގައި  ތަނެއް ނަގައިދެވޭނެ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރަ  .12.6

( އަށް ބެލުމުން އޭނާއަށް 2020ދީފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ހިމެނޭ  ޕޭ ސްލިޕް )ޑިސެންބަރު  

ސް ރުފިޔާ( ލިބޭކަން އެނގެން ރ. )ތޭރަހާ -/13,000މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

ނަންބަރު  ކުންފުނީގެ  އެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދި  އޮންނަކަމާއި 

GFS/HR/2020/005  (18    ިލިޔުމަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 2020ޖުލައ )

 އެނގެން އޮވެއެވެ.  ރ. )ތޭރަހާސް ރުފިޔާ( ލިބޭކަން -/13,000މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު 

 LEAVE APPLICATION FORM (30މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   .12.7

 2020ޑިސެންބަރު    8( ލިޔުމަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  2020ނޮވެންބަރު  

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި    9ގެ ނިޔަލަށް    2020ޑިސެންބަރު    17އިން  

ފަރާތުން އެދި ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި  މި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ފައިވާކަން 

އޮންނަ އެނގެން  ފަރާތުން ކަމާއިސޮއިކޮށްފައިވާކަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމަށް  މި   ،

 އިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭހިނދު،  އިންކާރުކޮށްފަ

ނ( ގައި، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ އެ  )ވަނަ މާއްދާގެ  41ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ   .12.8

މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ އަހަރީ ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުން ނުކޮށް އޮތުމުން އެ ޗުއްޓީއަށް ލިބެންވާ ފައިސާ 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް ނުދީ އޮތްކަމަށްވާނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު އެ ފައިސާ  

ވަ މުވައްޒަފަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައި  އެ  ދޭންވާނެކަމަށް  ފަރާތުން  މައްސަލަ   އޮންނާތީއާއި،ޒީފާދޭ 

ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރަ ދީފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 

މި ސެލަރީ ސްލިޕްއަކީ މައްސަލަ  ( އަށް ބެލުމުން،  2020ހިމެނޭ ޕޭ ސްލިޕް )ޑިސެންބަރު  



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް  ސޭފްޓީ  ފަޔަރ ގޭޖް
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރަޝީދު މުޙައްމަދު   VTR/2021/80މައްސަލަ 
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ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހަށް   2020 އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅި ފަރާތް

ދެވުނު މުސާރައިގެ ތަފްސީލްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން 

ފައިސާ ދީފައިވާކަން މި ސްލިޕުން   ވާއަހަރީ ޗުއްޓީއަށް  ހުރިވަކިވިއިރު އޭނާ ބޭނުން ނުކޮށް  

  ނެތުމުންނާއި، އެނގެން

  2020  ޖަނަވަރީ  1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހު އަހަރުގައި ) .12.9

ގޮތުގައި ދުވަސް    9ގެ ނިޔަލަށް(    2020  ޑިސެންބަރު  31އިން   ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ދުވަސް 

ފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަގާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީ

ބާކީ   އަހަރުގައި  ފަރާތަށް    21ފަހު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ދުވަސް 

ޙައްުޤވާކަން އެނގެން އޮތުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހު 

ގޮތުގައި   ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަ  21އަހަރުގައި  ބުރަވެވެ ދުވަސް  އެވެ. މަށް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މަހަކު ލިބެމުންދިޔަ އެހެންކަމުން

އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ރ. )ތޭރަހާސް ރުފިޔާ( ގެ ނިސްބަތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  -/13,000

 ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ )ނުވަހާސް  -/9,099.93ވާ    ދުވަހަށް  21ގޮތުގައި ބޭނުންނުކޮށް އޮތް  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   މައްސަލައަކީ    (ނުވަދިހަ ތިން ލާރި

 ނަގައިދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. 

  ަފާރާތ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރާތިއ   ުހށެަހިޅ   ަމއްސަަލ  ، ރާިޢަޔްތކްޮށ  ުނކާުތަތކްަށ ެއްނމަެހއި    ފަާހަގުކެރުވުނިއްސެވ   .13

  ، ަމިތްނ   ޮގުތެގ   ެއްއގްޮތާވ  ާއިއ(  ކ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  13  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ެއްއަބްސުވަމީކ  ަވޒާީފެގ  ވަެފިއާވ  ެދމުެދ

ަފާރަތކީ    ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ބަަލްނޖޭެހަކާމިއ  ަކުމަގިއ  ެއްއަބްސުވެމްއޫންނ  ަވޒާީފެގ ަކނަޑެއޅަިފިއާވ  ުމއަްދެތްއ  ަވިކ

ަވ ުމަވްއޒެަފްއަކަމްށ  ޭއާނ  ާދިއީމ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަވިކުކިރިއުރ    ަމްއސަަލ   ، ބަަލްނޖޭެހަކާމިއޒާީފިއްނ 

  އުޫޟޢީ މަ  ޚިލާފަށްކަމަށް  މާއްދާއާ  ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ،ަވކޮިކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ   ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ

  މުވައްޒަފަކު   ނެތި  ސަބަބެއް   އެކަށީގެންވާ ،ފެންނަކަމާއި  ކަނޑައަޅަން  ކަމަށް  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި  ޢަދުލުވެރިކަން 

  އަމުރެއް   ބެހެއްޓުމަށް  ވަޒީފާގައި   ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ކުރިން  މުވައްޒަފެއް  އެ  ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ   ވަޒީފާއިން 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް  ސޭފްޓީ  ފަޔަރ ގޭޖް
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  މި   އެހެންނަމަވެސް  ،ޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިބަ  މާއްދާގައި  ވަނަ  29  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކުރެވިދާނެކަމަށް

  ، ނެތަތީ  އެނގެން  ޔާންކޮށްފައިވާކަން ބަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބޭނުންވާކަމަށް  އަނބުރާ   ވަޒީފާ  ،މައްސަލައިގައި

މަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ނުދެކެމެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ރުޖޫޢަކުރު  ވަޒީފާއަށް  އަނބުރާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ،ފައިވާތީ)އެކެއް( މަސް ދުވަހުގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އެދި   01ނޯޓިސްގެ ގޮތުގައި  ފަރާތުން  

ކުރުމަކާ ނުލައިކަމަށް  ާޤއިމު  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މަޢުޫޟއީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް

ާޤނޫނުގެ  ،  ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި އަ  87ވަޒީފާއާބެހޭ  )ށ(  މާއްދާގެ  ރިޢާޔަތްވަނަ    ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކޮށްށް 

. ރ-/13,000 ،ލިބެމުންދިޔަ  ޢިނާޔަތްތަކަށް  މުސާރާއާއި  ދުވަހުގެ  މަސް(  އެކެއް)  01  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ފަރާތަށް

  އަދާކޮށްފައިވާ   ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކު  ފައިސާއާއި  މި  ،ފެންނަކަމާއި  ނަގައިދިނުމަށް(  ރުފިޔާ  ތޭރަހާސް)

 ނުވަހާސް )  -/9,099.93  ދުވަހަށްޖެހޭ  21  އޮތް  ބޭނުންނުކޮށް  ގޮތުގައި  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2020

  ނުވަދިހަ   ނުވަސަތޭކަ  ހާސް  ބާވީސް. )ރ-/22,099.93  ޖުމުލަ  އާއެކު(  ލާރި  ތިން ނުވަދިހަ  ރުފިޔާ  ނުވަ  ނުވަދިހަ

 .  ފެނެއެވެ ކަނޑައަޅަން ނަގައިދިނުމަށް ފަރާތަށް ހުށަހެޅި އްސަލަ( މަލާރި  ތިން ހަނުވަދި ރުފިޔާ ނުވަ

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

މައްސަލައިގެ    ،ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި  ވިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދު  ދެންފަހެ، 

ހެކިބަހަށާއި،    ،ތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއިދެފަރާމަޖިލީހުގައި   ބަޔާންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ހެކިވެރިޔާގެ  ދީފައިވާ 

ފަޔަރ ސޭފްޓީ ޕްރައިވެޓް ގޭޖް    ފެށިގެން  އިން  2018  ޖަނަވަރީ  01  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ބެލިއިރު،

މެނޭޖަރެއްގެ    ލިމިޓެޑްގައި ޕްރޮޖެކްޓް  ރަީޝދު    ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،   މަާޤމުގައިއެސިސްޓަންޓު  މުޙައްމަދު 

ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް ކޮންޓްރެކްޓް  )ދިހައެއް(    10އަހަރު ހަމަވާން  )ތިނެއް(    03އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާތާ  

  ފައިސާއެއް   މުސާރައިގެ އިތުރަށް އެއްވެސް  އަދި  ކަމަށްބުނެ، އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަކާނުލާއާކުރަން ބޭނުންނުވާ

ވަކިކޮށްފައިވާތީ ވަޒީފާއިން  ކުއްލިއަކަށް   އިތުރަށް   ދުވަހަށްވުރެ  އަހަރު)ދޭއް(    2  ކުންފުނީގައި،  ނުދީ 

 ، ބެލުމަށާއި  މުވައްޒަފެއްގޮތުގައި  ދާއިމީ ކީ  ރަީޝދަ  މުޙައްމަދު   ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާތީ

  ފައިސާ   މުއްދަތުގެ  ނޯޓިސްގެ  ،ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލާ  ނޯޓިސް  އެއްގޮތަށް  ާޤނޫނާ  ޒީފާއާބެހޭވަ



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް  ސޭފްޓީ  ފަޔަރ ގޭޖް
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރަޝީދު މުޙައްމަދު   VTR/2021/80މައްސަލަ 
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މާއްދާގެ    32  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ދިނުމަށާއިއިނަގަ އަށެއް(   48  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ހ)ވަނަ  )ސާޅީސް 

، މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް ޙައްުޤވާ  ދިނުމަށާއިއިނަގަ  ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ  މަސައްކަތްކުރުވާފައިވާތީ  އިތުރަށް  ގަޑިއިރަށްވުރެ

  ނުދިނުމުގެ   ހުއްދަ  އަރާފާނެތީ  ބުރޫ  މަސައްކަތަށް  ކުންފުނީގެ  ނަގާފައިނުވަނީ  ޗުއްޓީ  ގެދުވަހު   އަހަރު)ތިނެއް(    03

ގޭޖް  ރަީޝދުގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު  އެދި  ހޯދުމަށް ފައިސާ  ބަދަލުގައި ޗުއްޓީގެ އަހަރީ ނުނެގިވާ ،ސަބަބުންކަމަށްވާތީ

  ިއަގިއ، ިމ ަމްއސަަލުހށެަހިޅ  ރައްދުވާގޮތަށް ށް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

ަފާރތް   ުހށެަހޅި  ަވިކުކުރުމަގިއަމްއސަަލ  ަފާރތް  އެ  ަވޒާީފިއްނ    ޢީ މައުޫޟ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ   އާަދުކަރުމނިްދަޔ 

ވަކިކުރުމުގައި    ކަނޑައަޅައި،  ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް  ދުލުވެރިކަން ޢަ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި 

ސަބަބަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    ށްފައިނުވާޤާއިމުކޮ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ

 އި،ކަނޑައަޅަ  ގޮތުގައި އެއްގެ( unfair dismissal) ޑިސްމިސަލް ވަކިކުރި ކުރުމަކީ އަންފެއަރ

ެއްއަބްސވަުމީކ   ަވޒާީފެގ  ވަެފިއާވ  ެދމުެދ  ަފާރާތ  ަރއުްދިވ  މްައސަަލ  ަފާރާތއި  ުހށެަހިޅ  ނަންބަަމްއސަަލ  ރު  ާޤނޫނު 

  ުނާވ ަވިކ ުމއަްދތްެއ ަކނަޑެއޅަިފިއަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއވާފަަދ  ަވނަ ާމއާްދެގ )ކ(    13)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

 ްއަކަމްށ ކަނަޑައަޅިއ، ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވެމ

ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާ އަނބުރާ  

އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް    އެނގެން ނެތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށް

   ކަނޑައަޅައި،

އިވާތީ، )އެކެއް( މަސް ދުވަހުގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އެދިފަ  01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނޯޓިސްގެ ގޮތުގައި  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މަޢުޫޟއީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަކާ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ    87ނުލައިކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ބަދަ ފަރާތަށް  ގޮތުގައި  ހުށަހެޅި  ޢިނާޔަތްތަކަށް  01ލުގެ  މުސާރާއާއި  ދުވަހުގެ  މަސް  ރ. -/13,000  ވާ)އެކެއް( 

މި ފައިސާއާއެކު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ    ކަނޑައަޅައި،)ތޭރަހާސް ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް  

ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންނުކޮށް އޮތް    2020  -/9,099.93ދުވަހަށްޖެހޭ  ކާވީސް(  )އެ  21ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ 

ރ. )ބާވީސް ހާސް ނުވަސަތޭކަ  -/22,099.93)ނުވަހާސް ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ތިން ލާރި( އާއެކު ޖުމުލަ  

  އި،ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ތިން ލާރި( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅަ



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް  ސޭފްޓީ  ފަޔަރ ގޭޖް
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ރަޝީދު މުޙައްމަދު   VTR/2021/80މައްސަލަ 

                                             

21 ެގ 21    ޞަފްޙާ
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)އެކާވީސް(    21އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން    (2022ޖޫން    21)މިއަދު  ންމެހައި ފައިސާ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެ

އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ    ށްރަީޝދަމުޙައްމަދު  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް، މި މައްސަލަ ރައްދުވި    03ބަންދުނޫން  

   އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.ލިމިޓެޑަށް ގޭޖް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ޕްރައިވެޓް 

 1443ޛުލްޤަޢިދާ  21

 2022ޖޫން  21

 މި މައްަސލަ ބަލައި ނިްނމީ 

 

 މަރްޔަމް ޝަްމޢާ އިބްރާީހމް 

 ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު  ވަޒީފާއާބެހޭ                                                

 

 

 

 

 

 


