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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/115 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022އެޕްރީލް  07 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޑިސެންބަރު  13 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 ޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދު )ދަޑިމަގު. ސީސްޓަރ / ޏ. ފުވައްމުލައް( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A003557)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ލިމިޓެޑްގަލްފް ކޮބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0756/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)ޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދު )ދަޑިމަގު. ސީސްޓަރ / ޏ. ފުވައްމުލައް(  މި މައްސަލައަކީ  

އޮގަސްޓު   15ގަލްފް ކޮބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ޑެކް ކްރޫއެއްގެ މަާޤމުގައި  (  A003557:  ނަންބަރު

އެފަރާތަށް އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ    ގައި  2022ޖަނަވަރީ    08އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަނިކޮށް،    2017

ޢަލީ ޒާހިރު  ، އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ސަބަބު ސާފުކޮށްދީފައިނުވާތީ،  ތީވަކިކޮށްފައިވާވަޒީފާއިން    ނުލައި ކުއްލިއަކަށް

ޢަލީ ޒާހިރު  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި،    2008/2ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު    މުޙައްމަދު

އި  މުޙައްމަދު ޢަދުލުވެރިކަމާއި،  މަޢުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ާޤއިމްކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރިކަން  ޖުރާޢީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ވަކިކުރީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދުވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާއިން  ޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދު    މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށޭނަ ސަބަބެއް ނެތިކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،

ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ނެރޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށް އެދި 

ށް ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ ފަރާތުން ގަލްފް ކޮބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދު

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 އްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: މަ 

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  ފުވައްމުލައް(  މައްސަލަ  ޏ.   / ސީސްޓަރ  )ދަޑިމަގު.  މުޙައްމަދު  ޒާހިރު    ދިވެހި)ޢަލީ 

ގޮތުގައި  (  A003557:  ނަންބަރު  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް  މުޚާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ

  VTR/2022/115މައްސަލަ ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    
                                            

25 ގެ 3 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:  
 

 

ގަލްފް ކޮބްލާ ޓެންސަރ  ސްފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން ގޮ  ،ނަޒަރުކުރުމުން

ޑެކް   )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  ގެމޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު 

ކަމަށާއި،   2017އޮގަސްޓު    15ކްރޫއެއްގެ މަާޤމުކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚަކީ  

ގޮތުގައި   މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ރ -/12,000މައްސަލަ 

 )ބާރަހާސް ރުފިޔާ( ލިބެމުން އައި ކަމަށާއި، 

ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ވަޒީފާއިން  ގައި    2022ޖަނަވަރީ    08މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ދީފައިނުވާކަމަށާއި ނަންބަރު  ނޯޓިސްއެއް  ާޤނޫނު  އަދި  ގެ    2008/2،  ާޤނޫނު(  މާއްދާގައި    19)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ 

ސާފުކޮށްދިނުމަށް    ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،

މައްސަ  2022ފެބުރުވަރީ    26އެދި   ސިޓީއެއް  ގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮފީހަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ލަ 

ހުށަހެޅުމާހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް،   މައްސަލަ  ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ޖަވާބެއް  ހަމައަށްވެސް 

ވަނަ މާއްދާއިންނާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ހަމަތަކުން   37ސީގެ  ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނު އަސާ

ބޭރުން ކުއްލިގޮތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ޢާއިލާއަށާއި، އަމިއްލަ ކެރިއަރަށް 

ވަކިކުރަންޖެހޭފަދަ މަްޤބޫލް ސަބަބެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށާއި،  

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމައަށްވެސް  މިއަދާ  ސަބަބު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ސާފުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން    2022ޖަނަވަރީ    08ފަރާތުން އެދެނީ،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .2

 ށާއި،)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ ޚިލާފަށްކަމަ  2008/2ވަކިކޮށްފައިވާތީ، އެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

މަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ  އިޖުރާޢީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި،  ޢުޫޟޢީ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ރީާޤއިމްކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކު

ޅައިދިނުމަށާއި،  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށޭނަ ސަބަބެއް ނެތިކަމަށް ކަނޑައަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    23ާޤނޫނު( ގެ  



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ
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ލިބެންޖެހޭ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ނެރޭ ދުވަހާ ހަމައަށް  

 ށެވެ.މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަ

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަޝކުވާއަށް ރައްދު ދިނުމުގުގޮތުންރައްދު  މައްސަލަ .3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ނަޒަރުކުރުމުން،  ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް

މާޙަ މަސައްކަތުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ޒުވާބުކޮށް، ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުންނާ  އެހެން  އުލުގައި 

ބޯޓުން، އެ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަންގެ ހުއްދަނެތި ބޯޓުން ފައިބައިގެން ދިޔުމާއި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ  

ޒުވާބުކޮށް ގުޅާ  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އެޗް.އާރުގައި  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަޒީފާގައި  އަދި   ،

ދެފަރާތުގެ ތީ،  ހުންނަންޖެހޭ މީހެއްގެ ގައިގައި ހުންނަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ ނެތި މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުވެގެން ދާ

ގައި ބަޔާންކުރާ ގްރޮސް މިސްކޮންޑަކްޓްގެ   )ސީ(އަދި  ގެ )ބީ(  ވަނަ މާއްދާ   37ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ދިނުމެއް  ސަބަބުން ވަކިކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  އެއްވެސް ނޯޓިހެއް  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ  ނެތި މައްސަލަ 

ގައިކަމަށާއި، އެ ލިޔުން    2022ޖަނަވަރީ    04ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ    ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ 

ރަން، ޗީފް  ދުބޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ އަރުން ސުރެންބޯޓް ކެޕްޓަންގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން  

މައްސަލަ    އިންޖިއަނަރު  ނަމަވެސް  ހަވާލުކުރެވުނުކަމަށާއި،  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙާޟިރުގައި  އިބްރާޙީމްގެ  ޢަލީ 

ކިޔުމަށްފަހު، ލިޔުން  އެ  ފަރާތް  ދިޔަ  ހުށަހެޅި  ބޯޓުން  ހަވާލުނުވެ  ފަރާތުން އީކަމަށްލިޔުމާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ   

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މަޢުޫޟޢީ   .4 ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އިތުރަ މައްސަލައަކީ  މި  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިކަމުން،  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ކުރިއަށް  ޢަދުލުވެރިކަމާއި،  ބަލައި  ށް 

 ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި، މައްސަލަ ބާޠިލްކޮށްދެއްވުމަށް ޙުކުމްކޮށްދެއްވުމަށެވެ.  

މައްސަލައެއް    4.1 ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ބަލައި  ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލައަކީ  މި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ބާޠިލްކޮށްދިނު މައްސަލަ  އެދިފައިވީނަމަވެމަށްނޫންކަމަށާއި،  ވަޒީފާއިން  ސް،  އެކަށީގެންވާ    މުވައްޒަފަކު  ވަކިކުރީ 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ
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ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ    ރުމާ ވިދިގެންވަޒީފާއިން ވަކިކު   ސަބަބެއް ނެތިކަމަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި،

ވަޒީފާ އަދާކުރާ    ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  28    )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ޙައްަޤކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ޓްރައިބިއުނަލުން   މައްސަލަ  މި  ޙައްަޤކަށްވާއިރު،  ލިބިގެންވާ  ހުއްޖަތެއް ފަރާތްތަކަށް  ާޤނޫނީ    ބާޠިލްކުރަންޖެހޭ 

ހުށަ ބާޠިލްކުރަންޖެހޭ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ޓްރައިބިއުނަލުން  ހަޅާފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި، މި މައްސަލަ 

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ. 

ހެއްކެއް   .5 ަޝފަހީ  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރުަޞތުގައި  ދެވުނު  ހުށަހަޅަން  ހެކި  މައްސަލައިގައި  މި 

ފަރާތުން  ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު، ރައްދުވި  ފަރާތެއް    4  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ަޝފަހީ  )ހަތަރެއް(    ،ހުށަހެޅުމުންހެކިންގެ 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ޓްރައިބިއުނަލުން ނަގާފައިވާނެއެވެ. 

އަޙްމަދު ސަޢީދު ޢަލީ )ދަޑިމަގު. ރަސްފަރި / ޏ. ފުވައްމުލައް( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު   .1

 (A003525ނަންބަރު: 

ޏ. ފުވައްމުލައް( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ޢަލީ އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު )މާދަޑު. ސަނީކޯނަރ /   .2

 (A007040ކާޑު ނަންބަރު: 

 (V4974055)އިންޑިއާ( )ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:  ރަންއަރުން ސުރެންދު .3

 (N8459671ހަިޝނީ މަދުިޝކާ ޕެރޭރާ )ސްރީލަންކާ( )ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:  .4

  ވަޒީފާއާބެހޭ )  2008/2  ނަންބަރު   ާޤނޫނު  އޮވެގެންކަމަށް  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ   ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު .6

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

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

  27މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

ސަލައިގައި އޭނާ  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައް  ޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދުގެ  ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން
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ގަލްފް ކޯބްލާ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ

ޢަދުުލެވރި    ، ަލެއްއަގިއަމްއަސ  ހުށެަހޭޅ  ަވިކކްޮށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .7 ވިަކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ެއީއ ަމުއޟޫޢީ    ، ިންނުމަމުކްނތޯ ުނވަަތ ެއކީަށެގނާްވ ަސބެަބްއ ޮއެވެގންތޯ ބުެލުމގިައ ެދ އްުނުސެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ

ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވތޯ    (procedural fairness)އަދި ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ  

ންަނަބރު    ، ބުެލްނަކްނ ހިައޯކުޓެގ  ަޤިޟްއާޔިއން    HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

 ޭދ ަފާރަތުކްނ ިޚާޔރުކުރާ  ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ަވޒާީފ  ، ެއނޭގަކާމިއ، ިމޮގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވމެުގ ިއުތުރން ެއ ިޚާޔުރކުރާ   ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ުހއަްދުކާރ

ެއނޭގަކާމިއ ބުެލްނކަން  ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުއްނުސުރތްައ  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށން    ިއުޖާރީއ   ، ައާސެސްއެގ 

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖެހޭ    ، ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިއސްވެ    ، ބުެލްނަތއް ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކރްަނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތއް ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ

 ޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބވުަތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތކްުނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  ުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއެދްނެނުވ

ވަޒީފާއިން  ުހ .8 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާސިލުވުމަށްޓަކައި،  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  ށަހެޅިފައިމިވާ 

އިޖުރާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ހިނދު،  ބަލަންޖެހޭ  ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  އީ 

މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން  ،  އިށާހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވި ކަންކަން  ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން އަންނަނި ށްކި ވާހަކަތަކަދެއް

ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ްޓަރިއިބުއނަލަށް ުހށެަހިޅ ަމްއސަަލ ުހށަަހާޅ ފުޯމަގިއ އަެފާރަތްށ   8.1

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރަކްނ ައްނާގ ިލުޔްނ ިލބަިފިއުނާވަކަމްށ ަބާޔނޮްކށަްފިއީވަނަމެވްސ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ށެަހިޅ ަޖވާބު ުހށަަހާޅ ޯފުމަގއި ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތަށް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރކްަނ ައްނގާ ިލުޔން  ްޓަރިއިބުއނަަލށް ުހ 

ަފާރްތ   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިއްނާކުރޮކްށ  ަހވުާލާވްނ  ިލުޔާމ  ެއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން  ިދުނުމްނ  ިދަޔަކަމށް  ޯބުޓން 
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ްޓަރިއިބއުނަަލށް  ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ، ިމ ަމއްސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ަރްއ ުދިވ ަފާރުތެގ ެހިކެވިރެޔްއެގ ޮގުތަގއި 

ުސެރްނ ައުރްނ  ބުެލުމްނ، ާޙިޟުރުކިރ  ެހިކބަަހްށ  ަފާރުތްނ  ަގިއ   2021ަޖަނަވީރ    09  ުދަރްނެގ    ެހްޑ އޮފުީހެގ 

ެހިކެވިރާޔ އެ    ، ަހވުާލުކުރުމްނ  ިދުނަމްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރަކުމެގ ިލުޔްނ  ެހިކެވިރާޔާއ

ދުިޔުމްނ    ހަިފިއެގްނ  ިލުޔްނ ަހވުާލުކަރްނ  ަފާރާތ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތން  ަމްއސަަލ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިލުޔާމ  ެއ 

ާއިއ ަހވުާލވަެފިއުނާވަކަމ ފަާހަގޮކށަްފިއާވީތ  ެހިކެވިރާޔ  ެހިކެވިރާޔައްށ  ްށ  އަދި  ުބެނވަިފިއަވނީ    2021،  ަކމަށް 

ބުެލުމްނ  ޮއުޅަކުމްނަކަމްށ   ާވޤާިޢަތަކްށ  ަމްއސަަލިއެގ  ސިޓީ  ުބރެަވޭވަކާމިއ،  މި  ެއ  ަފާރާތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

  ެއ ިސީޓ ޮއީތ ިއނިގޭރިސ ބުަހްނަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ުބިނަކމާަށިއ، ެދްނ ެއ ިސީޓ ަހވުާލުކުރުމްނ  

ަހވުާލުނާވަކަމ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތން  ިސީޓއާ  ުސެރނުްދިކުޔަމށްފުަހ އެ  ިއާވީތ ާއިއ،  ބުނަެފ  ަރްންށ ައުރން 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ެހިކެވިރެޔްއެގ ޮގުތަގިއ ްޓަރއިިބުއނަަލްށ ާޙިޟުރިވ ޢީަލ ިއްބރީާހްމ ަޢބުްދްއަރްޙާމްނގެ  

 ަފރްާތ ަވޒާީފިއން ަވކުިކިރަކްނ ައްނގާ ިލުޔން ަހވުާލުކުރުމްނ ޮކްނެމވެސް  ެހިކބަަހށް ބުެލުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ

ިދވެހި ބަހުން  ެއ ިލުޔމާ ަހވުާލާވްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ އްިނާކުރުކިރަކަމށިާއ،    ބުެލަމށްފުަހަވަރަކްށ އެ ިލުޔން  

ެގަނުއުމްނ ަހވުާލާވެނަކަމްށ   ަފާރްތިލެޔެގްނ  ެހިކެވިރާޔުބނަެފިއާވަކ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން    މްަށ 

ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ްޓަރިއިބއުނަަލްށ ުހށަަހޅަާފއިވާ    2022ެސްޕެޓނަްބުރ    12ެއނެގްނ ޮއްނާނތީ ާއިއ،  

 ުތގެ ަރއުްދ ަބާޔން' އްަށ ބުެލުމްނ، ެއ ބާަޔުނަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ، 'ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ

ެވްސ ޯބޓުގިައ ފަޅުވިެރްނ ެނތުމެުގ ސަބުަބްނނިާއ ހުއަްދ ުނލިިބެގން ފެމިލާީއ ބައަްދުލކަުރްނެވްސ  "ައހީަރ ޗްުއީޓ ުނނަގިައ ފިެމލީ ާމލެ އްަނނިައުރ 

، ަވީޒފިާއްނ ަވކޮިކްށީލ ައހީަރ ޗްުއޓަީއށް ެއިދެގްނ ޗްުއީޓ ހަމެަޖުހުނަކްނ ެއްނގުމްަށަފުހ، ޗްުއީޓެގ ޗިޓް  ނެުދިވ ުދަވްސަތކްެއ ހަޭދޮކްށފިައާވކަމިާއ 

އުުޅުނކާަމިއ،    ޮއްތ ުދަވުހ ުކްނުފނެީގ ވެރަިޔުކ ަވީޒފިާއްނ ވިަކޮކްށފިައވާކަަމްށ ުބނަުމްށަފުހ ކަމިާއ، ޭއެގ ަފުހްނ ިލޔުމްެއ ަޙވުާލކަުރްނ   ަޙާވުލކަުރްނ 

 " ހާޯދެނ ިހްތވެަރްއ ެނތުުމްނ ައަވަހށް ޯބުޓްނ ފީޭބކަމިާއ   ެއެހްނަނަމެވްސ، ެއިލުޔްނ 

ަމްއސަލަ  މިފަަދ ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ  ޮއްނާނތީ،  ެއނެގްނ  ަބާޔްނޮކށަްފިއާވަކްނ  ިއްނ 

ާމިއ، ަނަމެވސް  ްނ ަމސްައަކްތުކިރަކްނ އެނެގްނ ޮއނަްނަކ ުހށެަހިޅ ަފާރތާ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކިުރަކުމެގ ިޗުޓ ަހވުާލުކަރ

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ ިއްނާކުރުކރަިކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ.   ަހވުާލުވަމްށ  ެއ ިލުޔާމ



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ

  VTR/2022/115މައްސަލަ ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    
                                            

25 ގެ 8 ޞަފްޙާ       
 

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

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

 

ަމަސްއކްަތުކުރުމްނެވްސ ެއ ިލުޔން    ަސަބުބ ހުޯދަމްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ފުަހްނ އަެފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ 8.2

ިލޔްުނ ހުޯދަމްށ އަެފާރުތެގ ަވކުީލ މުެދެވިރޮކްށ، އަދި  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ދަީފިއުނާވަކަމާށިއ،   އިަދ އެ 

އެދަިފިއާވެނަކަމާށިއ،   ަފާރުތްނ  ައިމއަްލައްށެވްސ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރތް  އެެހްނަނަމެވްސ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަސބުަބ ޮއޅުންފުިލަވއިދަީފިއުނާވަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ުބނެފިައާވިއުރ، ަމްއސަލަ  ްނ ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއ

ޖަހަާފިއީވަނަމެވްސ،    2022ަޖަނަވީރ    04ުމަގިއ ާތީރެޚްއެގ ގުޮތަގިއ  ަކުމެގ ިލުޔުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކިުރ

ަޖަނަވރީ    09 ުހށެަހިޅ ަފާރތާ ަހވުާލުކަރްނ ަމަސްއަކްތޮކށަްފއަިވީނ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ  ެއ ިލުޔްނ

ެއނެގން    2022 ެހިކބުަހްނ  ެހިކްނގެ  ަފރުާތން  ަގިއަކން  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިމަކަމށް  ާއިއ،  ޮއްނނާތީ 

ަޖަނަވީރ    09ިއްނާކުރޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގން ެންތ ަސބަބްަށަޓަކިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވކިކީުރ  

ުބަރެވެވއެެވ.    2022 ަކަމށް  ޮގުތަގިއ  ަގިއ  ެހިކެވިރެޔްއެގ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ 

 ަވޒާީފިއން  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ ާޙިޟުރުކެރުވުނ ޢީަލ ިއްބރީާހްމ ައބުްދްއަރްޙާމުނެގ ެހިކބުަހަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ

ިލުޔާމ   ެއަވގުުތ    ެހިކެވިރާޔައްށ  ޮކްނެމެވްސ ަފާރތުަކްނެވ ިދޔަފުަހްނ  ަހވުާލުނަވިކުކިރަކުމެގ  ެމެސްޖުކރަިކަމާށިއ، 

ެހިކެވިރާޔ އްަނގަާފިއާވެނަކަމށް    ެހިކެވިރާޔ ައުތަގިއ އެ ިލުޔްނ ެންތަކަމާށއި، ަނަމެވްސ ެއކްަނ ޯބުޓެގ ކެޕަްޓަންށ 

     ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ެހިކެވިރާޔ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ

ަޖަނަވރީ    04ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރތްުނ  ްނ  ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކިރަކން ެއްނުގުމެގ ގުޮތަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް   8.3

 ، ަމްށ ބުެލުމްނ، އެ ިލުޔުމަގިއިލުޔ  ”Letter of Termination“ަތްއާޔުރކޮށަްފިއާވ  ަގިއ    2022

“…it is with regret we inform you that your employment with Gulf Cobla Tenssor Maldives Pvt Ltd 

is terminated with immediate effect. 

The management has reached this decision Thus as stated in the agreement in reference to clause 

number 38 (b & c). 

  b) Serious or persistent violation of the Employer’s policies and procedures.” 

 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ

  VTR/2022/115މައްސަލަ ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    
                                            

25 ގެ 9 ޞަފްޙާ       
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ެއްއެވްސ  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނޮކށަްފިއާވަކން ެއނެގްނ ޮއްނާނތީ، ަމްއސަަލ  

ަވިކޮކށްފިައަވީނ ދަެފާރުތެގ ަފާރތް  ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ  ޯނޓެިހްއ ިދުނަމކާ ނަުލިއ ަވގުތްުނަކާމިއ، އަދި     ަވޒާީފިއން 

ާއ ޚިލަާފށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ( ާއިއ )ީސ(  ަވަނ ާމއާްދގެ )ީބ   38ެދމުެދަގިއ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ  

ަޢމުަލޮކށަްފިއާވީތ ިލުޔުމަގިއ  ަފާރްތ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ  ެއްއބްަސުވުމެގ  ަބާޔްނކޮށަްފިއަކަމްށ  ަވަނ    38ާވިއުރ، 

ުމަވްއޒަަފ  ާމއާްދައީކ ޮއްނަނަކާމިއ،  ޯނިޓްސ ިދުނމަށްފުަހ  ުގޭޅ ާމއާްދެއްއަކްނ އެނގްެނ  ަވިކކުުރާމ  ުކ ަވޒާީފިއްނ 

  37ދަެފާރުތެގ ެދމުެދަގިއ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ިލުޔުމަގިއ ަހވާލާދަީފިއާވ ާމއާްދައީކ  

 ަގިއ، ަވނަ ާމއާްދ  37ަވަނ ާމއާްދަކްނ ެއްއަބްސުވމްަށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ އްޮނަނަކާމިއ، ެއޮގުތްނ  

 “The Employer shall have the right to terminate your employment immediately and without liability 

for salary or compensation upon the Employer finding you to be guilty of the following gross 

misconduct events. This summary dismissal may take place without any notice period to you and 

without the Employer being liable to pay you and salary in lieu of notice” 

 ަވނަ ާމއާްދެގ )ބީ( ާއއި )ސީ( ަގއި،   37މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، އިަދ ެއްއަބްސުވުމެގ  

“(b) Serious or persistent violation of the Employer’s policies and procedures 

 (c) Continuous absence from work without notice or for an unauthorized reason.” 

ެއނެގން   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން  ފަާހަގުކެރޭވމިފަަދިއްނ  ނަންބަިއުރ،  ޮއްނަނަކން  ހައިކޯޓުގެ  ރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

2012/HC-A/280  ިަޤިޟއްޔާގައ ، 

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

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

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

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުކަމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި    ، ނަމަވެސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވީ 

އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް  ،  ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައި

 ، ގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއިގެއްލި 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ
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ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި    ، މިމައްސަލާގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ  ، އެހެންކަމުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އޮތްތޯއާއި  ، ސަބަބު  އެސަބަބު  އެކަށީގެންވާ    ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  އެއީ  އޮތްނަމަ  އަދި 

 "…  ، ސަބަބެއްތޯކަމާއި

ަބާޔްނޮކށަްފިއ ަސަބުބގެ  މިފަަދިއްނ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ހުށެަހޅޭ  ަވިކޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ވީާތ، 

ަމްއސަަލ    ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ  ާމިއ، ޮގުތަގިއ ބަަލްނޖޭެހީނ ަވޒާީފިއން ަވިކޮކށޭްދ ިޗުޓަގިއ ަބާޔްނކޮށްފިައާވ ަސަބބްަށަކ

ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކިރ   ދަީފިއާވ ަވޒާީފިއން  ުހށެަހިޅ ަފާރތް  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އަެފާރތަށް  ަސަބެބއަްކަމށް 

ިސީޓަގިއަވިކުކިރ ަފާރުތ ަބާޔްނކޮށްފިައަވީނ،      ކަނ ަވޒީފޭާދ  ުއޞުޫލަތާކިއ، ްނ  'ްޕޮރީސާޖަތާކއި'    ަޑައޅަާފިއާވ 

ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ދަީފިއވާ    ާމިއ، ިމެއނެގްނ އްޮނަނަކިދުޔނަްކްނ  ުމްނ  ަތުކާރުރޮކށް ޚިލުާފަވ

ބާަލިއުރ ޮކށަްފިއވޯޭތ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަޢމެަލްއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއވާފަަދ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ،  ިސީޓަގިއ  ިމ 

  ރ" ެއްއދަެފާރުތްނުކެރ ެއްއެވްސ ަފާރަތކްުނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފީނެގ ެއްއެވްސ ުއޞެޫލްއ ުނަވަތ 'ްޕޮރީސަޖ

ަހަމެއަކނި   ބުޭނަމްށ  ާސިބތޮުކށިްދުނުމެގ  ުހިރޮގްތ  ަޢމުަލަތއް  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކާމިއ، 

ަމްއސަަލިއަގއި   ިމ  ޮއނަްނިއުރ،  ެއނެގން  ެހިކނަްކްނ  ޝަފީަހ  ުހށަަހޅަާފިއަވީނ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

 ަހށް ބުެލުމްނ ައނަްނނިިވ ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ޝަފީަހ ެހިކްނެގ ެހިކަބ  ާޙިޟުރުކެރުވުނ

 ޢީަލ  ސަޢުީދ  ައްޙމުަދ  ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ެހިކެވިރެޔްއެގ ޮގުތަގިއ ާޙިޟުރުކިރ 8.3.1

 (A003525:  ންަނަބުރ  ާކުޑ  ައްނަގއޭިދ  ަރްއޔެިތްއަކްނ   ިދވިެހ( ) ުފވްައމަުލްއ.  ޏ /    ަރސަްފިރ.  ަދިޑަމުގ) 

ަފާރތަްކަމާށއި،   ަމަސްއކްަތުކާރ  ޮގުތަގިއ  ެކޕަްޓެންއެގ  ބުޯޓގެ  ެހިކވިެރާޔައީކ  ބާަލިއުރ،  ެހިކބަަހށް  ެގ 

ެކޕަްޓެންއގެ   ޫންނަނަމެވްސ  ރެޯލްއ  ަހވުާލުކެރވަިފިއާވ  އަެފާރާތ  ސާީދ  ރަޯލީކ  ުސަޕަވިއްޒުކުރުމެގ 

ޮކްނެމ ުކޫރައކްަށެވްސ އެ ަފާރެތއް  ،  "ޯއަވރްޯލ ިއްނާޗްޖ" ަކަމާށިއަހިއިޞްއަޔުތްނ ެހިކެވިރާޔައީކ ޯބުޓެގ  

އެެހްނަކުމން ޯބުޓަގިއވާ  ުއެޅްނޖޭެހ ޮގާތިއ، ަމާޤުމ ސުާފޮކްށ ޮއޅުންފުިލަވއޭިދ ަފާރަތީކ ެހިކެވިރާޔަކަމާށިއ،  

ަކެމްއަގިއ   ެހިކެވިރާޔަކަމާށިއ،  ުހރާިހ  ަފާރތީަކ  ަފާރުތްނ ުހްނނަ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ުކނުްފީނެގ ވިެރާޔެގ 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ

  VTR/2022/115މައްސަލަ ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    
                                            

25 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
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ްއގެ ަމާޤުމަކަމާށިއ، ަނަމެވްސ ަވޒާީފ އާަދުކރްަނ ެފށިތާ  ްއާކެއުފަރަތމަ ަވޒާީފައށް ެނގި ަމާޤަމީކ ަކަފާރްތ  

ިތްނަމްސ ުނަވތަ ަހަތުރ ަމްސ ެތޭރަގިއ ެއ ަވޒާީފ އާަދުނުކާރނަެކަމްށ ބުުނުމްނ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތް  

ންނަ ޮކްނެމ މަީހަކްށ ޯބުޓެގ ަގާވއުިދަތާކިއ،  ހިެކެވިރާޔ ާވީނ ަވޒާީފައްށ ައެޑަކްށ ބަދުަލުކެރުވުނަކަމާށިއ،  

ެއ މަޢޫުލާމތަުތްއ ެދނީ އަނަގބުަހްނަކަމާށއި، ުކޫރެއއް ބަޭރްށ ާދން  ުއެޅްނޖޭެހ ޮގތް ިކަޔއިދަީފިއަކމާަށިއ،  

ަފާރުތގެ    ޭބުންނާވ ޙަާލެތްއަގިއެވްސ ކެޕަްޓްނެގ ުހއަްދ ހަޯދްނޖޭެހެނަކަމށިާއ، ެއޮގުތްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

ުކޫރްނާނ  ައޚާްލ އެެހްނ  ައިއްސުއޅޭ  ޯބޓަށް  ަފރްާތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ދްަށކަަމާށިއ،  ަވަރށް  ެފްނަވުރ  ީޤ 

ަކމާަށިއ، ބޯޓެުތޭރަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ކަުރްނޖެހޭ  ުޒވުާބކްޮށ، ަހުޅތުާލ ިހްނާގަހޑުިހުތުރ ބުަހްނ  

ާބުނާވަކމާަށިއ، ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި  ރަުތަކށް ަތ ެކޕަްޓްނެގ ައުމ  ުނުކާރަކަމާށިއ،   ްނަމަސްއަކްތަތްއެވްސ އަެފާރުތ 

 ަފާރްތ ަޖާވބާުދީރާވްނޖޭެހ ަފާރތީަކ ެކޕަްޓްނެގ ަހިއިޞްއަޔުތން ހިެކެވިރާޔަކަމާށިއ،  

ަތުކާރުރކްޮށ ައނަގބަހުން  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ައޚާްލީޤ ަމްއސަަލަތްއ ފަާހަގުކެރިވެގްނ   އަެފާރަތށް 

ނޭަޞަޙތިްދުނުމެގ އުިތުރން ެއްއވްެސ ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވެޅއް ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި  ަނޭޞަޙތްދަީފިއާވެނަކަމާށިއ،  

ުކޫރްނގެ    ުހުޅމެާލ ަފުޅ ަކަމާށއި،    ަމޖެހަިފިއާވ ަސިއަޓީކޭބްއުވަމށް ަހ  ޯބުޓ  ަފާރާތމުެދ ައޅަާފިއުނާވެނަކަމާށިއ، 

ިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ ިގނަ ފަަހުރ ޯބޓުން  ެއޮކަމޭޑަޝްނ ަހަމަޖްއސަާފިއާވީނެވްސ ޯބުޓަގިއަކމާަށ

ަމްއސަަލ  ިރޯޕްޓުކިރ ނަަމެވްސ، ަބެއްއ ފަަހުރ ބުޯޓްނ ފިައާބިއުރ ިރޕްޯޓ ުނުކާރަކމާަށިއ،    ިއެގނާްދިއުރަފިއަބ

ބުޯޓަގިއ ުކަރްނޖޭެހ ަމަސްއަކްތަތކުގެ  ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ުކާރ ަމަސްއަކްތަތުކަގިއ ަމްއސަަލެއްއ ެންތަކމާަށިއ،  

، ޮކްނެމ ހްަފާތެއްއަގިއެވްސ ުކަރްނޖޭެހ  ެޝިޑއްުލެއްއ ަތްއާޔުރޮކްށ ޯބޓަުގިއ ަތްތކޮށަްފިއ ިއްނާނެނަކމަށިާއ

ަފާރުތން    ަމަސްއަކްތަތްއ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  އެެހނަްނަމެވްސ  ުހްނާނެނަކަމާށިއ،  ެޝިޑއްުލުކެރވަިފިއ 

 ާދަކަމާށިއ،  ެގްނެޝިޑއްުލާއ ެއްއޮގަތްށ ަޢމުަލުކރުަމްނ ުނ

ަމްއސަލަ  ްއެޖިއްނ ޭބުރަގއި ަކަމާށއި،  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއރު ެހިކެވިރާޔ ހީުރ ާރ

ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރުމެގ ުކިރްނ ެއަކާމ ުގިޅެގން ެހިކެވިރާޔާއ ވަާހކަަދްއކަާފިއުނާވަކަމާށއި،  



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

ހިެކެވިރޔާ  ކްަށ ުހްނެނީވ ައުރްނ ިކާޔ ބުޭފެޅްއަކަމާށއި، ' ައިއްނާޗްޖ' ާރްއެޖިއްނ ޭބުރަގިއ ުހިރ ުދަވްސަވުރ 

ެއޮގތުން  ާރްއެޖިއްނ ޭބުރަގިއ ުހރި ުމއަްދުތަގިއެވްސ ަވިއަބރ މުެދެވިރޮކށް ެހިކެވިރާޔައށް ުގޭޅެނަކމާަށިއ،  

ެއނގުުނަކަމާށއި،   ަފާރުތްނ  ބުޭފެޅްއެގ  ިކާޔ  ައުރްނ  ަވިކުކިރަކްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަމްއސަލަ ަރއުްދވި  ަވިކުކަރްނ މުެދެވިރިވ ަސބަަބކީ ުޗްއީޓެގ ަމްއސަަލެއްއަގިއ  

ްނަކަމާށއި، ެއަކުމެގ ަސަބބުން  ުކނުްފީނެގ އޮފަީހްށ ުގުޅަމށްފުަހ ިރެސްޕަޝްނަގިއ ިއްނަނ ުކްއާޖާއ ުޒާވުބުކުރ

ަފާރ  ިކާޔ  ާތިރްޤ  ުހިރ  ެއަވގުތު  މަީހަކްށ  ޮބުޑ  ުކްއާޖ   ަތަކްށ އޮފުީހެގ  ަމަސްއަކްތކާުރ    ިރެސްޕަޝްނަގިއ 

  ެހިކެވިރާޔ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. ަކަމްށިރޯޕްޓުކުރުމްނ، ާތިރްޤ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކީރ

ނަންބަރު:   8.3.2 )ޕާސްޕޯޓު  )އިންޑިއާ(  ސުރެންދުރަން  ބަލާއިރު،  V4974055އަރުން  ހެކިބަހަށް  ގެ   )

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން  ހެކިވެރިޔާއަކީ ސައިޓް ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްކަމަށާއި،  

އަންގައިދޭ ލިޔުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ހަވާލުކުރުމަށް ދިޔައީ ހެކިވެރިޔާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފުރަތަމަ ވަޒީފާއަށް އައީ މާ ހަވާލުވެފައިނުވާކަމަށާއި،  ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ލިޔު

މައްސަލަ  ބަދަލުކުރީކަމަށާއި،    ޑެކަށްކައްކާއެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށާއި، ފަހުން އެކަން ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނުމުން  

 ނުދާތީ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިންހުށަހެޅި ފަރާތް ކެޕްޓަންގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަމުން

ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިޕޯޓްކުރަންޖެހެނީ ކެޕްޓަނަށް ކަމަށާއި،  އިންޒާރުވެސް ދެވިފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ 

އެފަރާތް  އެގޮތުން  މަހުގައިކަމަށާއި،  ޖަނަވަރީ  ވަކިކުރެވުނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދި  )ނުވައެ  9މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ   އިތުރުން  ދުވަހުގެ  މުސާރަވެސް    1އް(  މަސްދުވަހުގެ  )އެކެއް( 

ހެކިވެރިޔާއަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާކަމަށާއި،  

  ރާ ، އިންޖިނިއަ ކެޕްޓަނާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްފަރާތާ އެއްކޮށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި،  

ހެކިވެރިޔާއަށް   ކިޔާތަން  އެއްޗެހި  ހަޅޭއްލަވައި،  ދިމާލަށް  އިންޖިނިއަރާ  ދިމާވެ،  މައްސަލަތަކެއް 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ

  VTR/2022/115މައްސަލަ ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    
                                            

25 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ނުގުޅޭ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާ ހަދާތީ މައްސަލަތައް  ފެނިފައިވާކަމަށާއި،  

 ދިމާވެފައިވާކަމަށާއި، 

އެތަނުގައި  މެނޭޖަރުވެސް  ޕްރޮޖެކްޓް  ގަޑީގައި  ގުޅި  އެޗް.އާރަށް  ސީދާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

،  ށް ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކުރުމުން ކަމަޚިލާފުކަމެއް  ހުންނެވިކަމަށާއި، މިގޮތަށް ގުޅުމަކީ ކުންފުނީގެ އުޫޞލުތަކާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަކީލު ކުރެއްވި    ވޭތޯއެއްވެސް އުޞޫލެއް ލިޔުމުން އޮ  ކުންފުނީގައި އެފަދަ

ޫޞލެއް އޮތްތޯ ބަލާލަންޖެހޭކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ހެކިވެރިޔާ ދެންނެވީ އެފަދަ އު

އުޫޞލަކީ    7ފާއިތުވި    ކުންފުނިން އައި  ޢަމަލުކުރަމުން  އަހަރުވެސް  ހެކިވެރިޔާއާ  )ހަތެއް(  ކެޕްޓަން 

ވާހަކަދައްކައިގެން، ހެކިވެރިޔާ މެދުވެރިކޮށް އެޗް.އާރާއި ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތެއް ކުރުންކަމަށް ހެކިވެރިޔާ  

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު،   (N8459671:  ނަންބަރު  ޕާސްޕޯޓު( )ސްރީލަންކާ)  ޕެރޭރާ  މަދުިޝކާ  ހަިޝނީ 8.3.3

އަންނަ  މަސައްކަތްކުރަމުން  ޑިޕާޓްމަންޓުގައި  އެޗް.އާރު  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހެކިވެރިޔާއަކީ 

ގުޅައި   ފްލައިޓް ޓިކެޓްތަކެއްގެ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހެކިވެރިޔާއަށްފަރާތެއްކަމަށާއި،  

ޅޭއްލަވައި ހެދިކަމަށާއި، އެފަރާތުން ކީ އެއްޗެއް ނޭނގޭކަމަށާއި، އެ ފޯން ކޯލުގެ ކުރިން ހެޑް އޮފީހާ  ހަ

އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގުޅި ދުވަހު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ސީދާ ގުޅާފައިނުވާކަމަށާއި،  

  05ޓިކެޓާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމަށްފަހު  ހެކިވެރިޔާ ވާހަކަ ދައްކަން އެއްވެސް ފުރުަޞތެއް ނުދޭކަމަށާއި،  

ވަރަކަށް މިނެޓް ވަރަށް ރުޅި އައިސްގެން ވާހަކަ ދައްކާ ހެދިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން )ފަހެއް(  

ލީވްއާ ގުޅޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް މައްސަލަ އެދުވަހު ކީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހެކިވެރިޔާ ހަނދާންނެތްކަމަށާއި،  

ފަރާތު މަސައްކަ ނުދައްކާކަމަށާއި،    ންހުށަހެޅި  އެޗް.އާރުން  މުވައްޒަފުންގެ  ކަންކަން  ގުޅޭ  އަޚްލާާޤ  ތުގެ 

ފަރާތުންކަމަ އެޗް.އާރުގެ  ކުރަނީ  ކަންކަން  ގުޅޭ  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ށް ނުބަލާކަމަށާއި، 

 ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ
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)ފުވައްމުލައް.  ޏ/    ސަނީކޯނަރ.  މާދަޑު)  ޢަބްދުއްރަޙްމާނު  އިބްރާހީމް  ޢަލީ 8.3.4  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި( 

ބަލާއިރު،    (A007040:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ ހެކިބަހަށް  ރައްދުވި  ގެ  މައްސަލަ  ހެކިވެރިޔާއަކީ 

ކްރާފްޓެއްގައި   ލޭންޑިންގް  ފަރާތާއެކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި ކުންފުނީގައި  އިންޖިނިއަރެއްގެ  ޗީފް 

ފަރާތެއްކަމަށާއި،   ހުންމަސައްކަތްކުރައްވާ  ވަގުތުތަކެޕްޓަން  ނުހުންނަ  ކާއިނަ  ކެޕްޓަން  ޙާއްސަކޮށް   ،

ކޮންމެ މެއްކަމަށާއި،  މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރުމަކީ ހެކިވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ ކަ  ވަގުތުތަކުގައި

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ފެންނާނެހެން  ދުވަހަކުވެސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އަންގުވައިދޭ "ޓޭބަލް" އެއް  

ހަރުކޮށްފައި   ޖަހާފައި  ސްޓޭމްޕް  އަދި  ސޮޔާއި  ކެޕްޓަންގެ  އެއާ އެކޮމަޑޭަޝންގައި  ހުންނާނެކަމަށާއި، 

 އެއްގޮތަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށާއި، 

ފާ ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  އަޚްލާީޤ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ތެރޭގައި، މައްސަލަ  ކަންތައްތަކުގެ  ހަގަކުރެވޭ 

އެ އެންގުމުން  ރަނގަޅުކުރަން  އެކަމެއް  ކުރުމުން  ކަމެއް  "ނުބައިކޮށް"  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކަމާ މައްސަލަ 

މަސައްކަތްކުރުން   ގެއްލުވާލުމަށް  މަޞްލަޙަތު  ޖެއްސުންކުރުމާއި،  މީހަކަށް  ބުނި  އެހެން  ރުޅިއައުމާއި، 

މައްސަލަ ރައްހިމެނޭކަމަށާއި،  ޖަވާބުދެއްވަމުން  ދުވި  ސުވާލަކަށް  ކުރެއްވި  ވަކީލު  ހަމަ    ފަރާތުގެ 

ފަރާތުން   ޔަީޤނުންވެސް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމެއް  ކަހަލަ  ވާ  ގެއްލުމެއް  ސީދާ  ކުންފުންޏަށް 

ނުފެންނަކަމަށާއި،  ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ކަމެއް  ކެޕްޓަނަށް    އެފަދަ  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ބޭއަދަބީ 

، އާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލަކީ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާީޤ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަނީކަމަށާއި،  ރިޕޯޓްކުރަ

ކެޕްޓަނަށް ރިޕޯޓްކުރުންކަމަށާއި، ކެޕްޓަންއަކީ އެންމެ "ބޮޑު މީހާ" ކަމަށާއި، ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހިނގާނީ  

 ފަރާތުން ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން  ހުށަހެޅިމައްސަލަ  ކެޕްޓަންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންކަމަށާއި،  

ހެކިވެރިޔާ، "ޒާހިރު ކޮންމެކަމަށްވެސް އެމީހެއް އެބަޔަކު ހަރާބު ކުރުމުގެ ބައި އޮންނާނީ"، މިފަދައިން 

މާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ކަމަށް ާޤބިލް ބޭފުޅެއް ނޫންކަމަށާއި، ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަ

ޓުގެ ކެޕްޓަން ނުހުންނަ ހާލަތްތަކުގައި އޮފީހުން އަންގާ އެންގުންތަށް އަންގަނީ ހެކިވެރިޔާއަށްކަމަށާއި، ބޯ



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ
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25 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލިޔުމުން ހަވާލުކުރެވިފައި ނުހުންނަކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި ޢަމަލުކުރާ  

ކީ އޮފިސަރާ ހަވާލުކުރުންކަމަށާއި، ކީ އޮފިސަރު   އިކެޕްޓަން ނެތް ހާލަތެއްގަ ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި  ގޮތަކީ،  

ކެޕްޓަން ނެތް ހާލަތެއްގައި ދެން އެންމެ ނެތް ހާލަތެއްގައި އެސިސްޓަންޓް އޮފިސަރާ ހަވާލުކުރުނަކަމަށާއި،  

ހުރެވިދާނެކަމަށް އެތަނުގައި  ހެކިވެރިޔާއަށްވެސް  މަތިން  އެގޮތުގެ  ހަވާލުކުރާކަމަށާއި،  މީހަކާ   ސީނިއަރ 

 ާޔ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.ެހިކެވިރ

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކާރިއރު  ވަަނ ާމއާްދެގ ަދުށ  23)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ަޤޫނުނ ަންނަބރު   .9 ުމަވްއޒަަފކު  ން 

ަވިކުކެރޭވެނަކން  ޯނިޓްސ   ޮއްނަނަކާމިއ،  ނީުދ  ައުރްނ  ެއނެގްނ  ައުޑއުެހުމަގިއ  ެނުގުނ  ެހިކަބްސ  ަމްއސަަލިއެގ  ިމ 

ުކިރްނ   ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ަފރާތް  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެދުމްނ  ެހިކަބސް  ފަރްާތ ުސެރނުްދަރްނ  ުހށެަހޅި    ަމްއސަަލ 

މުަހ ިއުތުރްނ    09ަމަސްއަކްތުކިރ    ަޖަނަވީރ  ުމާސަރިއެގ  ުދވުަހެގ  ުދަވ  01)ުނަވެއއް(  ަމްސ  ުމާސރަ  )ެއެކްއ(  ުހެގ 

ުބނަެފިއާވަކާމިއ، ެހިކްނެގ ައުޑއުެހަމށްފުަހ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފއިން  ދަީފިއާވަކަމްށ  

ާސިބުތކޮށިްދުނުމެގ ޮގތުން    ަވިކުކުރުމެގ ުކިރްނ އަެފާރތްަށ ޯނިޓްސެގ ބަދުަލަގިއ ަފިއާސ ދަީފިއާވަކަމްށ ަބޔްާނޮކށް، ެއަކްނ 

 ައްނަނިނިވ ަކްނކްަނ ފާހަަގުކެރެވެއެވ.   ނަަޛުރކުުރުމްނއް ުހށަަހޅަާފިއާވއުިރ، ެއ ިލެޔިކުޔނަްތކްަށ  ިކުޔްނަތެކިލެޔ

  ޮފުނވަާފިއާވ ިސީޓައްށ   ިންނ ޭބްންކ އްޮފ މްޯލިޑްވްސ އްަށ ގިައ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފ  2022ފުެބުރަވީރ    07  9.1

  ްއތަ ހަތްދަިހ ަހތް ރިުފާޔ( ރ )ައްށޑަިހ ާހސް ުދިއަސ-/80,277  ަޖާމުކުރަމްށ ުމަވްއޒުަފްނނަށް ުމސަާރ    ބާަލިއުރ، 

ެއަކުއްނުޓްނ   ިސީޓާއެއުކ    އެދަިފިއާވިއރު،   'ެޑިބްޓުކުރމްަށ' ުކނުްފީނެގ               ެއއަްކރާުދްސޮކށަްފިއާވިމ 

“Salary Bank Transfer for January 2022”    ިމ ިލުޔުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ބުެލުމން، ލުިޔަމްށ

    ނަަމެވްސ ާންޒީނ ުރޝީްދ ކާިޔ ފާަރެތްއެގ ެއަކުއންޓްަށ ންެތަކާމިއ،    ަފާރުތެގ ބްޭންކ ެއަކއްުންޓގެ މަޢޫުލާމުތ ިހަމނަާފިއ

ުކުރމްަށ އެދަިފިއާވަކްނ ެއނގެން    ' ްޓާރްނސަްފރ '    ރިުފާޔ( ރ )ޯސޅާަހސް ުދިއަސްއަތ ަފްނާސސް ުނަވ -/16,259

ޮއްނަނަކާމިއ، އަެފާރަތީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ައނިބމާީހކަަމްށ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުބނަެފިއާވަކާމއި،  

ގެ ޮގުތަގިއ ަމްއސަލަ   ”SALARY SLIP“ެގ ަވަނ އަަހުރެގ ޖަަނަވީރ މުަހ 2022ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ

  VTR/2022/115މައްސަލަ ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    
                                            

25 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
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  ެއ ިލުޔުމަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ ޮސއޮިކށަްފިއުނާވަކާމއި،   ުލުމްނ، ަމްށ ެބުތްނ ހުށަަހޅަާފިއާވ ިލުޔަރއުްދިވ ަފާރ

)ުނަވެއއް(    09ަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަމަސްއކްަތކޮށަްފިއާވ  ަވީރ މުަހަވނަ އަހުަރެގ ަޖަނ  2022  ސިްލްޕަގިއ   ެއ

އާިނޔްަތަތުކގެ  ުދވުަހެގ   ާއިއ  ދަީފިއާވަކަމށް  -/12,600އުިތުރްނ  ުމާސަރ  ރިުފާޔ(  ަސޭތކަ  ހަ  )ާބރާަހްސ  ރ 

'ސަެލީރ ސިްލޕް'  މްަށ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ެއ ަފިއސަާއީކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރާމ ުގިޅގްެނ ިއުތރްަށ ެދޭވ ަފިއާސެއްއަކ

ަފިއާސ  ަފިއާވަކާމިއ،  ބާަޔްނޮކްށަގިއ   ފާަރަތށް  ަމްއަސމި  ުހށެަހޅި  ަފާރތުން  ލަ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ިލބަިފިއާވަކަމށް 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ުމާސަރ ަޖާމުކަރީނ ަމްއސަލަ  ުކިރްނެވސް    ަކާމިއ، ިއްނާކުރޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނގްެނ ޮއްނަނ

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ައނިބމާީހެގ އަެކުއްނަޓށަްކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއްދިުވ ަފާރުތްނ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  

ުތކޮށިްދުނުމެގ ޭބުނަމށް  ަޖާމުކަރީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ައނިބމާީހެގ ެއަކުއްނަޓްށކްަނ ާސިބ ަފާރުތެގ ުމާސަރ  

ަމްއަސަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ިމ ަމްއސަަލިއަގިއަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ެއަކީށެގްނާވ ެހިކ ުހށަަހޅަާފިއުނާވތީ ާއިއ،  

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ދަީފިއާވ ާޓިމޭނަޝްނ ިސީޓއްަށ ބަލިާއުރ، ެއ ިސީޓަގއި، 

“..it is with regret we inform you that your employment with Gulf Cobla Tennssor Maldives 

Pvt. Ltd is terminated with immediate effect.” 

ެއްއ ަމްއސަލަ  ފިައާސ  ެއްއެވްސތީ ާއއި، ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރަތށް މާުސަރިއެގ ިއުތުރން  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ

ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ ަވޒާީފއިން  ަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ިއނާްކުރުކާރީތ ާއިއ،  ދަީފިއާވަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ަވިކޮކށްދަީފިއާވ ިޗުޓަގިއ އަެފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަސަބުބަކމްަށ ެއ ިލުޔުމަގިއ ަހވާލާދަީފިއާވ ާމއާްދައީކ 'ްގޮރސް  

އެފަަދ ޙަާލްތަތުކަގިއ ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކނަުލއި  ަޑްކްޓ' ާއ ުގޅުނުްހިރ ާމއާްދެއްއަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނާނީތ ާއިއ،  ިމްސޮކްނ

ެއއަްބްސުވުމެގ   ވަެފިއާވ  ެދމުެދގިައ  ދަެފާރުތެގ  ަވިކުކރެވާިދެނަކްނ  ަވޒާީފިއްނ  ާމއާްދިއން    37ުމަވްއޒަަފުކ  ަވނަ 

އުްދިވ ަފާރުތްނ ޓަްރިއިބުއނަަލްށ ހުށެަހިޅ ަމްއސަލިައެގ ަޖާވުބ ހުށަަހޅާ  ާއއި ަމްއސަަލ ަރ  ސުާފޮކްށ ެއނެގން ޮއްނާނީތ 

ަވަނ ަބާޔުނަގިއެވްސ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ    2ޯފާމިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ  

ށަްފިއާވަކްނ އެނެގްނ ޮއްނާނީތ ާއއި،  ެއްއެވްސ ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކ ނަުލިއަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ބާަޔްނޮކ



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ
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25 ގެ  17 ޞަފްޙާ      
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ަމްއސަލަ   ަފިއާސ ދީފިައާވަކަމްށ  ުކިރްނ ނިޯޓްސެގ ބަދުަލަގިއ  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ޭބުނމްަށ   ާސބިތޮުކށިްދުނުމެގ  ެއަކްނ  ަބޔްާނުކިރަނަމެވްސ،  ފުަހްނ  ަފާރުތްނ  ަމްއަސަރއުްދިވ  ެހިކ  ަލ  ެއކީަށެގނާްވ 

ަވކޮިކށަްފިއަވީނ ާޤޫނނު   ަވޒާީފިއން  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ހުށަަހޅަާފިއނާުވ ަސބަަބށަްޓަކިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

ނަުލިއަކާމ  23)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ަންނަބުރ   ާމއާްދެގ ަދުށްނ ނޯޓެިހްއ ިދުނަމކާ  ިއ، އަދި  ަވނަ 

  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް ދަީފިއުނާވަކަމްށ   ޯނިޓްސެގ ބަދުަލަގިއ ެއްއެވްސ ަފިއާސެއްއ

 ުބަރެވެވެއެވ. 

ޢަދުލުވެރިކަން  މައް .10 މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (substantive fairness)ސަލަ 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ން  ޢަދުލުވެރިކަ  މައުޟޫޢީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން   ވަޒީފާދޭފަރާތުން 10.1

(substantive fairness)  ީ؛ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ 

ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފިއން  ަވޒީފޭާދ ަފާރުތން ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ޚާިޔުރކާުރ ައާސެސްއ ެއއީ   .1

 ؛ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތރްުނ

؛ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދށްުނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ .2

 އިަދ

ކުުރުމަގިއ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ތަޠީްބުޤޮކށަްފިއވާ  ެއ ިޚާޔުރުކރާ ައާސެސްއެގ ަދށްުނ ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއން ަވިކ .3

 ؛ަހަމައީކ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމައކްަށ ާވަނަމަކްނ

ޯކޓުން    ަޤިޟއްޔާއާއި އެ  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ  



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ
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)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް 10.2

ގައި    23ގެ   )ހ(  މާއްދާގެ  އެ  އެގޮތުން،  ޙާލަތުތަކުގައެވެ.  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  

،   ދިުނމަކާނުލައި، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭާނެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނީ، އޭާނެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގން ުނވުމާއެކު]ނޯޓީހެއް

 ޙާލަތުތަކުަގއެެވ.[ އޭނާ ަވޒީފާަގއި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގންާވ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެންަނ 

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

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

 ޙާލަތުތަކުަގއެެވ.

 ؛އި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން ަވޒީފާަގ (1)

 ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން.[  (2)

މި ޢިބާރާތުންނެވެ. އަދި ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

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

ވ.   )އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު  SC-A/27/2014ގެ ނަންބަރު  ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް(  

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިާވ    23ބެހޭ ޤާޫނނުެގ  ]ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ، ަވޒީފާއާ

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

 

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

އެ އަމަލެއްެގ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ަވޒީފާއިން   (misconduct)ކީ އަމަލަކީ  ކޮންމެކޮންމެ ޣައިރުސުލޫ

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

ަވޒީފާއިން  23 ަވކިކުރުން ހުއްދަާވނީ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ   ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ
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25 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
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އަމަލެއް   ޣައިރުސުލޫކީ  ދިނުމެއްނެތި   (gross misconduct)ފާޅުކަންބޮޑު  ނޯޓިސް  އަމަލީ  އެ  ާވަނމައެެވ.  ކަމަށް 

ޒަފުކުރި އަމަލަކީ  މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް ބެލެޭވނީ، މުވައް

ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮންނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ުގޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިްނަވރުެގ ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވަނމައެެވ. 

( ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައިާވ ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް 1މުަވއްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ )

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުަގއި ހިމެނޭ އެންމެ 2މަށް ާވަނމަ، ުނަވތަ )ކަ

މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި އޮންަނންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާާނތްތެރިކަން ެގއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވަނމަ، 

ކީ އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ނުަވތަ ( އެ ކަމ3ަނުަވތަ )

ހުއްދަެވދާނޭ  ަވކިކުރުމަށް  ަވޒީފާއިން  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  އަމަލަކީ  އެ  ާވނަމަ،  ކަމަށް  ކަމެއް  ޚިލާފު  ސީދާޮގތެއްަގއި 

 ވިދާނެއެެވ.[ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެ

 މި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

ފަރާތް  މި .11 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  ސަބަބުކަމަށް    މެދުވެރިވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް 

އުޫޞލުތަކާއި،   ކުންފުނީގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ޗިޓުގައި  ހުށަހެޅި  ރ'ޕްރޮސީޖަވަކިކޮށްދީފައިވާ  މައްސަލަ  ފަރާތް ތަކާ' 

ނުވަތަ  އުޞޫލެއް  އެއްވެސް  ކުންފުނީގެ  ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ދިޔުންކަމަށް  ޚިލާފުވަމުން  ތަކުރާރުކޮށް 

އެއް މި މައްސަލައިގައި ދެފަރާތުންކުރެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،    'ޕްރޮސީޖަރ'

ކަން  ޚިލާފުވެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ކޮން އުޫޞލަކާ ނުވަތަ 'ޕްރޮސީޖަރ' އަކާ  ންޅި ފަރާތުއެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެހެންކަމުން    އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސާފުކޮށްދީފައިނުވާކަން

ވަކިކޮށްވަޒީ ފަރާތުން    ފާއިން  ރައްދުވި  ޗިޓުގަމައްސަލަ  ހުށަހެޅި    އިދީފައިވާ  މައްސަލަ  ޢަމަލެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ 

ކޮށްފައިވާކަން   މިންވަރަށް  ފަރާތުން  އެނގެން  އެކަށީގެންވާ  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަން  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޮން

ވަކިކުރަން   ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މި މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  .12

ޒުވާބުސަބަބަކީ،  މެދުވެރިވި   މުވައްޒަފުންނާ  މާހައުލުގައި  ފަރާތް  ކުރުމާއި،  މަސައްކަތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުއްދަނެތި   ކެޕްޓަންގެ  ބޯޓުގެ  އެ  ބޯޓުން،  ދިޔަ  ރައްދުމަސައްކަތްކުރަމުން  މައްސަލަ  އަދި  ދިޔުމާއި،  ވި  ފައިބައިގެން 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ

  VTR/2022/115މައްސަލަ ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    
                                            

25 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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ޒުވާބުކުރުން ގުޅާ  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އެޗް.އާރުގައި  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމަށް 

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް   ގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތްމި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

މި ރިޕޯޓުގެ  ޝަފަހީ ހެކިންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން  ހަމައެކަނި  ށަހަޅާފައިވަނީ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހު

 ،  ނަޛަރުކުރުމުންފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ވަނަ ނަންބަރުގައި   8.3

  ފައިބައިގެންދާކަމަށް މައްސަލައިގައި ޙާޟިރުކުރެވުނު  ބޯޓުން  ކެޕްޓަންގެ ހުއްދަ ނެތިގެ  ބޯޓު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ބޯޓުގެ މަސައްކަތްކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކެޕްޓަންމައްސަލަ  ހެކިބަހު    ޢަލީގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން  އަޙްމަދު ސަޢިދު  ގައި 

އޮންނަކަމާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބޯޓުން ފައިބައިގެންދާ ގިނަ ފަހަރު ކެޕްޓަނަށް އަންގާކަމަށް   އެނގެން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުގެ ސަބަބުން   މީގެ އިތުރުން،މާއި،  ބުނެފައިވާކަ  އަޙްމަދު ސަޢީދު ޢަލީ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ލިބިފައިވާކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގެން ނެތަތީ އާއި،  ތަނަށް  މިހާކުންފުންޏަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް  

ފަރާތް ކުންފުނީގެ އެޗް.އާރު އޮފީހަށް ގުޅައި އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކާ ޒުވާބުކުރިކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  

ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އެޗް.އާރު    ފަރާތުން  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ގޮތުގައި  ހެކިވެރިޔެއްގެ 

ހެކިބަހަ އެފަރާތުގެ  ޙާޟިރުވެފައިވާއިރު،  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ޕެރޭރާ  މަދުިޝކާ  ހަިޝނީ  ބެލުމުން މުވައްޒަފުކަމަށްވާ  ށް 

ޔާ ބުނެފައިވާކަން ހަނދާން ނެތްކަމަށް ހެކިވެރި  އެހާ ރަނގަޅަށް  އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދުވަހު ދެއްކި ވާހަކައެއްމަ

އެ ދުވަހުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެޗް.އާރު ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގުޅާފައިނުވާކަމަށާއި،    އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

ވަރަކަށް މިނެޓް ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި    5ވަރަށް ރުޅިއައިސްގެން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގުޅި ދުވަހު 

ނު ބޭއްވިކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ބުނެފައިވާތީ އާއި، ބޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ސީދާ އެޗް.އާރު އޮފީހަށް ފަރާތް ފޯ

ގުޅުމަކީ މަނާ ކަމެއްކަން ކުންފުނީގެ އެއްވެސް އުޫޞލެއްގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ އާއި، މައްސަލަ  

މަސައްކަތްކުރި ބޯޓުގެ  ތުރުބަހުން ވާހަކަދައްކާ ހަދާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް ހަޅުތާލުކޮށް، ހަޑިހު

 ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން ބުނެފައިނުވާތީ އާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތް

ހަޅުތާލުކުރުމަށް   ނުވަތަ  އެއްޗެއް،  ބުނި  ވާހަކަދެއްކުމަށް  ބަހުން  ހެކިވެރިޔާ    ހިންގިހަޑިހުތުރު  އެ  ޢަމަލެއް 



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ
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ކުރިކަބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާތީ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢަމަލެއް  އެފަދަ  އާއި،  ބޭނުމަށް ން    ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ 

އްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެފަދަ ޢަމަލެއް މައްސަލަ  ހެކި މި މަ  މިންވަރަށް  ށީގެންވާއެކަ

ބުރަނުވެވޭކަމާއި، ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފަރާތުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަމުރުތަކަށް  ކެޕްޓަންގެ   އަދި 

ފަރާތުން  ތަބާނުވާކަމަށާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްގޮތަށް  އުޫޞލާ  ހަމަޖެހިފައިވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ބޯޓުގައި  އި، 

ނުދާކަމަށް ފަރާތުން  ޢަމަލުކުރަމުން  ރައްދުވި  ހެކިން  މައްސަލަ  އަމުރުތަކަށް    ހާިޟރުކުރި  ކެޕްޓަންގެ  ބުނެފައިވާއިރު، 

ން ޙާޟިރުކުރި ހެކިންގެ  ޢަމަލެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު   އެއްވެސްން ކުރި  ތަބާނުވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

 ތީ، ހެކިބަހަށް ބެލުމުން އެނގެން ނެތަ

ކުރިކަމަށް މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން ވަކި  ފަރާތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ރިޢާޔަތްކުރުމުން  އިސްވެ ދެންނެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ފަރާތާމެދު ާޤނޫނު ނަންބަރު   މަލުތަކަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅިޢަ ބަޔާންކޮށްފައިވާރައްދުވި ފަރާތުން 

ކަމަށް ބުރަވެވުނު ނަމަވެސް، ޢަމަލުތަކެއް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެ  19ާޤނޫނު( ގެ  

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  އެއްވެސް  އެފަރާތަށް  ޢަމަލުތަކަކީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި    2008/2މައްސަލަ 

ގެ   ާޤނޫނު(  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން އެފަރާތް ވަޒީފާއިން    އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ވަނަ މާއްދާގެ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް    އާއި، އެފަދަ ޢަމަލެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަން  ބުރަވެވޭތީނޫންކަމަށް  

ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  މައްސަލަ    ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ،

 ާޤއިމްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.  (substantive fairness)ކަން ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރި

 (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .13

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ޢާއްމު  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ޓިސްނޯ 13.1

  ވާނަމަކަން   ފުރިހަމަކޮށްފައި  ކަންކަން  ނިވިއަންނަ  ކުޑަމިނުން  އެންމެ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ކަނޑައެޅޭނީ،  ޙާލަތުތަކުގައި

 ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.   HC-A/208/2010ންބަރު ނަ ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ
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މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުީޞލަކާއެކު،   .1

 ؛ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހުއެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ 

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

 ؛އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛މަށްފަހުއެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤޤުކުރު .3

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

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

 ފައިވުން. ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާ 

 މަޢުލޫމާތު   މުގެ ކުރިން އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުޙުމަތުކުރެވުނު ކަމާބެހޭވަކިކުރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   13.2

ދީފައިނުވާތީ އާއި، އެ ތުޙުމަތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެއްވެސް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

ދީފައި  ނެތަތީފުރުަޞތެއް  އެނގެން  މި  އާއި،    ވާކަން  އެނގެން  އަދި  ތަޙްީޤުޤކޮށްފައިވާކަން  އިދާރީގޮތުން  މައްސަލަ 

ފާއިން  ވަޒީ  މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަނެތަތީ،  

އިޖު ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ޢަދުލުވެރިކަން  ވަކިކުރުމުގައި  ފަރާތުން    (procedural fairness)ރާއީ  މައްސަލަ ރައްދުވި 

 ބުރަވެވެއެވެ. ވާކަމަށް ނުާޤއިމުކޮށްފައި

މައުޫޟޢީ  ާޤއި   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .14 މުކުރަންޖެހޭ 

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

 ،އެއީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ ގޮތުގައި  ،ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާތީ

 އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  (unfair dismissal) " އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް" 

އަންނަނިވި    ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރުނަގައިދެވޭނެ  ނޫނީ ފަރުވާ އެ ފަރާތަށް  ާޤ  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .15

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 
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ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ ދުަށްނ ެއކީަށެގްނާވ ަސބެަބއް    29)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ަންނަބުރ    ާޤޫނުނ 15.1

ަހއުްލަތަކާށިއ  ޤޫާނީނ  ިލޭބ  ުމަވްއޒަފްަށ  ަސަބުބްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ުގޭޅޮގުތން  ، ެނިތ  ަހއުްލަތާކ  ެއ 

 ؛ ަގިއަގިޟްއާޔ  HC-A/555/2016ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ  

ްއޓަުމްށ ުނަވތަ  ... އަމުުރނެރުުމގިައ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރައިިބުއަނުލްނ ފަުރތަަމ ަބަލްނާވީނ އުެމވްައޒަަފުކ ަވކިކުރިއުިރ ހިުރ ަވީޒާފގިައ ައުލން ެބެހ"

  "... ، ެއަވީޒފާާއގޭުޅ ުނަވތަ ެއޫންނެވްސ ެއަކށެީގްނވާ ަވީޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއ 

ަވިކުކުރުމަގިއ   ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ  ިއާބާރުތްނ ަކނަޑއުަޅްއވަާފިއާވިއުރ، ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ިމ 

، އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  (substantive fairness)  މާއިމައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

(procedural fairness)  ސަބަބަވާކަމަށް  ނުކޮށްފައިއިމުާޤ ފަރާތް ށްބުރަވެވޭ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޓަކައި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  ށާއި،  މަށް އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫއަކުރުމަާޤއަދާކުރަމުން ދިޔަ މަ 

ރާތް ވަޒީފާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ( ހަމައަށް  2022ޑިސެންބަރު    13ތާރީޚުން ފެށިގެން، މައްސަލަ ނިމޭ ދުވަހާ )

އަދާކުރި މަާޤމުގެ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ ފައިސާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

 ފެނެއެވެ.  އި މި މައްސަލަ ނިންމަންދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅަ
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން:

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަބެލި މަޖިލީހުގައި    ދެންފަހެ،

ޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދު )ދަޑިމަގު. ސީސްޓަރ /  ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،  ށާއި، ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް  ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަ

ގަލްފް ކޮބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  (  A003557:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ހިދިވެ )ޏ. ފުވައްމުލައް(  

އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަނިކޮށް،   2017އޮގަސްޓު    15ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ޑެކް ކްރޫއެއްގެ މަާޤމުގައި  

، އަދި  ތީވަކިކޮށްފައިވާވަޒީފާއިން    އެފަރާތަށް އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ކުއްލިއަކަށް  ގައި  2022ޖަނަވަރީ    08

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދުވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ސަބަބު ސާފުކޮށްދީފައިނުވާތީ، 

ޚިލާފަށްކަމަށާއި،    2008/2 އާ  ާޤނޫނު(  މުޙައްމަދު)ވަޒީފާއާބެހޭ  ޒާހިރު  މަޢުޫޟޢީ    ޢަލީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން 

ވަކިކުރީ ާޤނޫނު  ވަޒީފާއިން    ޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދު ޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި،  ޢަދުލުވެރިކަމާއި، އި

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

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ  ޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދު    ސަބަބެއް ނެތިކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،

އެދި   ލިބިދިނުމަށް  އިނާޔަތްތައް  އާއި  މުސާރަ  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ޒާހިރު  ގައި    2022އެޕްރީލް    07ނެރޭ  ޢަލީ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ގެ ފަރާތުން ގަލްފް ކޮބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  މުޙައްމަދު 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި،

ވަނަ މާއްދާއާ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

 (substantive fairness)ޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  އުވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ މަ  މުވައްޒަފަކުޚިލާފަށް،  

  2008/2ާޤއިމްކުރުމެއްނެތިކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު    (procedural fairness)އަދި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

އަދާކުރަމުން    ތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

، އެފަރާތުގެ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އެފަރާތް  މަާޤމަށް    ދިޔަ



 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  ގަލްފް ކޮ

  VTR/2022/115މައްސަލަ ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޢަލީ ޒާހިރު މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    
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ދެމިހުރިނަމަ ޙައްުޤވާނެ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައިވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ހަމައަށް،  

 ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

  21( އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  2022ޑިސެންބަރު    13މިއަދު )އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަން،  

)ތިނެއް(    03  (ނޫން  ރަސްމީ ބަންދު)އެކަން ހަމަޖެހޭތާ    ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު،)އެކާވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި ގަލްފް ކޮބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް  

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  ،މުރުކޮށްއި އަޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަންގަ
 

 1444ޖުމާދަލްއޫލާ  19
 2022ޑިސެންބަރު  13

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

                     

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް                                                


