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 ޓްރައިބިއުނަލް   ވަޒީފާއާބެހޭ 
                 ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ   

 މައްސަލަ   ނިމުނުގޮތުގެ  ޚުލާސާ   ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/151 : ނަންބަރު   މައްސަލަ 

 ނުލިބުން އާއި ޢިނާޔަތްތައްމުސާރަވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން،  : ބާވަތް   މައްސަލާގެ 

 2021މޭ  10 : ތާރީޚު   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 2022ނޮވެންބަރު  06 : ތާރީޚު   ނިމުނު   މައްސަލަ 

 ( ކަނަންދޫ / ސ. މަރަދޫ)ޣަފޫރު ޢަލީ ޢަބްދުލް  : ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 (A047392: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އިންވެސްޓްމަންޓްސަން  : ފަރާތް  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

 (C-112/97: ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރޭަޝން ކުންފުނި)

 

 ޚުލާސާ  އިގެ މައްސަލަ 

މައްސަލައަކީ   ޢަލީ  ޢަބްދުލްމި  މަރަދޫ)ޣަފޫރު  ސ.   / ނަންބަރު:    (ކަނަންދޫ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A047392)  ،01    ީއެއްގެ    'ރެސިޑެންޓް މެނޭޖަރ' އިރުވެލި ރިސޯޓްގައި  އާއިން ފެށިގެން ސަން އެކު  2019ޖަނަވަރ

ދަނިކޮށް    02މަާޤމުގައި   އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  މަތިން  އެގޮތުގެ  ހަމަޖައްސައި  ވަޒީފާ  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ    02އަހަރު 

، ކަމަށާއިގައި ދެފަރާތް ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ  2021ފެބުރުވަރީ  

)ނުވަލައްކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް    ރ.-/993,492މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން    ،އުނިކޮށްފައިވާކަމަށާއިހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ ރުފިޔާ(  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް     ާޤނޫނީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި، އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ނުދީކަމަށްވާތީ،ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަދަ
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އުނިކޮށްފައިވާ   އިނާޔަތްތަކުން  މުސާރައާއި  ހަތަރުސަތޭކަ    ރ.-/993,492ލިބެންޖެހޭ  ތިންހާސް  ނުވަދިހަ  )ނުވަލައްކަ 

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަދިހަ ދެ ރުފިޔާ( ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުން ނަގާ ދިނުމަށާއި

މޭ    10ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް    ސަން އިންވެސްޓްމަންޓްއެދި  ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެއްވުމަށް  

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2021

 

 ންބަރުގެ ރައުޔު މެ 
 
 

 މަރްޔަމް ޝަމްޢާ ޢިބްރާހީމްގެ ރައުޔު 

 : ކަންކަން   ފާހަގަކުރެވުނު  މައްސަލާގައި 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    (ކަނަންދޫ / ސ. މަރަދޫ)ޣަފޫރު ޢަލީ  ޢަބްދުލް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ނަންބަރު:   ފަރާތް(   (A047392ކާޑު  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

 ރުކުރާއިރު، ޒަވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަ

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އަންނަނިވި

  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   ސަން އިންވެސްޓަމަންޓްއިން ފެށިގެން    2019ޖުލައި    01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ    1.1

ގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ  )މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް(  

އެކު ރިސޯ އާސަން  އިރުވެލި  މެނޭޖަރ'  ގައި  ޓު  މަާޤމު 'ރެސިޑެންޓް    މުންދިޔަ އަދާކުރަ  ވަޒީފާ  ގައިގެ 

ރ. )ތިރީސްއަށްހާސް -/38,550 އަދާކުރި މަޤާމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  ފަރާތެއްކަމަށާއި، އެފަރާތް

މަހަކު   ގޮތުގައި  އިނާޔަތްތަކުގެ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރި  އާއި  ރުފިޔާ(  ފަންސާސް  ރ. -/38,550ފަސްސަތޭކަ 

ގައި މައްސަލަ   2019ޖުލައި    01)ތިރީސްއަށްހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  

)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަޒީފާ   02ދެމެދު     އިރުވެލި ރިސޯޓްއާއިއާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ސަން އެކު
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ގައި ދެފަރާތް ދެމެދުގައި    2021ފެބުރުވަރީ  02ހަމަޖައްސައި އެގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް 

 ކަމަށާއި، ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ

ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން މައްސަލަ    2020މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ   1.2

ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ވަޒީފާ ދިން ފަރާތާއި އެކު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ  

 ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އުނިކުރުމުން، އެ އުނިކުރި  ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ފައިސާ ދިނުމަށް ވަޒީފާ ދިން ފަރާތާއިއެކު ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުންކަމަށާއި، މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ފަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސްތަކުގައި  އެކި  ހަމައަށް  ދުވަހާއި  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުސާރައާއި ފަރާތް  ރާތުގެ 

ރުފިޔާ(  -/993,492އިނާޔަތުން   ދެ  ނުވަދިހަ  ހަތަރުސަތޭކަ  ތިންހާސް  ނުވަދިހަ  )ނުވަލައްކަ  ރ. 

އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަދަ  އުނިކޮށްފައިވާކަމަށާ

 ވެ. ހެއް ނުދީކަމަށެ ާޤނޫނީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި، އެއްވެސް ނޯޓި

ަބ މައް .2 ަކަމށް  އޭެދޮގްތ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ފަރާތުަމަފިއަވީނ،  ާޔްނކްޮށސަަލ  ހުށަހެޅި  މުސާރައާއި  އްސަލަ  ގެ 

 ރ. )ނުވަލައްކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ ރުފިޔާ( -/993,492އިނާޔަތްތަކުން އުނިކޮށްފައިވާ  

ލިބުނު   ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަގާދެއްވުމަށާއި،  ފަރާތުން  ދިން  ވަޒިފާ 

ނަގައިދެއްވުމަށްކަމަށް ބަދަލު  ުހށެަހިޅ    ކަންގެއްލުމުގެ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނކެުރުވުނ  ރާިޢޔްަތުކާރިއުރ  ިއްސެވ  ޯފމްަށ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

ައުޑއުެހުމަގިއ،  ޚާުލާސ  ަގިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓރިައިބުއނުަލަގިއ ޭބްއުވުނ    2022ޖަުލިއ    25ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ   2.1

  ަމްއސަލަ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަޢބްދުލްޣޫަފުރ ޢީަލ ައީކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކވެފިައާވ ަފާރެތްއަކަމށް ުނބުެލަމށް އިެދ  

ަފާރުތްނ   މިފަަދިއްނ    ެއެވ. ަބާޔްނކޮށަްފިއެވުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އެެހްނަނަމެވްސ، 

ައުޑއުެހުމަގިއަކަމްށވީާތ ޚާުލސާ  ަމްއސަަލިއގެ  އަަލްށ    ، ާއިއަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ  ަމްއސަލިައަގިއ  މި  ިމަކަމީކ 

 ެވ. ިމަކަމްށ ރާިޢޔްަތޮކށަްފިއުނާވނެެއިންނުމުމަގއި  ިއަގިއ ޮގެތްއ  ިމ މްައސަަލ  ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކަމްށާވީތ، 
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މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައުޟޫޢީގޮތުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ   .3

ބިނާކޮށްފައިވަނީ،   ހުށަހެޅި  ޖަވާބު  ޢަލީމައްސަލަ  ގޮތުގައި  ރެ   ޢަބްދުލްޣަފޫރު  މެނޭޖަރެއްގެ  ސިޑެންޓް 

ގެ ދަށުން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ސަންޓަކީ  ޒޯލި ރިވެ  ކުއާ އިރުބުނާ ސަން އެ  މަސައްކަތްކުރިކަމަށް

ޑްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ  ސްޓަކީ އޯަޝން އައިލެންޑްޒޯޓެއް ނޫންކަމަށާއި، އެ ރިޒޯހިންގާ ރި

ގައި ނުވަތަ އެ  އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްސަން  އަކީ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީޓެއްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  ޒޯރި

ރި ހިންގާ  ނޫންކަމަށްވާތީ،  ޒޯކުންފުނިން  ފަރާތެއް  މަސައްކަތްކުރި  ޕްރައިވެޓް ޓެއްގައި  އިންވެސްޓްމެންޓް  ސަން 

ފޯ   ޑަށްލިމިޓެ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުދެކޭކަމަށާއި،  ގެންދެވިދާނެކަމަށް  ކުރިއަށް  މައްސަލަ  މި  މު ރައްދުވާގޮތަށް 

ސަން  ބާޠިލުކުރުމަށް ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު އިްޞލާޙުކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމަށް އެދި  

ނުކުތާ އާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  އިޖުރާއީ    ފަރާތުން ހުށަހެޅިގެ  އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ޓްރައިބި ވަޒީފާއާބެހޭ  ނަންބަރު  ކަމަށްވާއިރު،  ( 2021އޮކްޓޫބަރު    27)  VTR/IJ/2021/45-200އުނަލްގެ 

ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީއާ ދެމެދު  "އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމި ގޮތް" އިން  

ލަ ހުށަހެޅި  ގައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން، މައްސަ   2019ޖުލައި    07

މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތަކީ ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ބުރަވެވޭތީ،  

މި މައްސަލައަށް   ،ޓްރައިބިއުނަލުން މައުޫޟޢީ ގޮތުން ބަލައި ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި 

ޖަވާބު ގޮތުން  އިންވެސްޓްމަންޓްދާރީވުމަށް  މައުޫޟޢީ  ސަން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ިލިމެޓޑަށް    ޕްރައިވެޓް  މި 

 ެނެއެވ. ަފިއާވައްނާގ

ލިމިޓެޑު .4 ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ފޯމު'މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި    ފަރާތުން  ގެސަން  ހުށަހަޅާ  ގައި ޖަވާބު   '  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ،ރުކުރާއިރުޒަ ކަންކަމަށް ނަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޖުރާޢީ ނުކުތާގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  4.1

ފަރާތާއެކު   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޫންކަމަށާއި،  މުވައްޒަފެއް  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ 

ފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ނަން  ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީ

ޖެހިފައިވަނީ އިދާރީ އޮޅުމަކުންކަމަށާއި، ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ އަޙްމަދު ސިޔާމް  
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ކުންފުނި ހިންގަމުންދާ  ދަށުން  ކުޑައިގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ތެރެއިން  ހޯލްޑިންގސް  ތަކުގެ 

ކުންފުންޏެއްކަމަށާއި، އެ ކުޑައިގެ ދަށުން އެހެން ކުންފުނިތައްވެސް ހިންގަމުންދާތީއާއި، އެ ކުންފުނިތަކުގެ  

އޮޅުމެއްކަމަށް   އެރި  ކަމުގައިވާތީ  ބިލްޑިންގގައި  މާލޭގައި ހުންނަ ސަން ސިޔާމް  ހުންނަނީ  ހެޑް އޮފީސް 

ރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ސަން އެކުއާ އިރުވެލި ރިސޯޓަކީ  ަޤބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

އެ ރިސޯޓް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން އަދި ފަހުންވެސް، އެއްވެސް އިރެއްގައި ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދިޔަ ރިސޯޓެއް ނޫންކަމަށާއި، އެ ރިސޯޓްގައި ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައި

މެނޭޖަރުގެ   ރެސިޑެންޓް  ރިސޯޓެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  ނުހުންނާނެކަމަށާއި،  މުވައްޒަފަކުވެސް  ލިމިޓެޑްގެ 

އިރުވެލި  އެކުއާ  ސަން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި،  އެންމެ  ހުންނާނީ  މަާޤމުގައި 

ދިޔަ ފަރާތެއްކަމަށާއި، އެ ރިސޯޓް ހިންގާ ރިސޯޓުގެ ރެސިޑެންޓް މެނޭޖަރުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން  

ޕްރައިވެޓް  އައިލެންޑް  އޯަޝން  ފަރާތަކީ  ދިން  ވަޒީފާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ފަރާތަކީ، 

 ލިމިޓެޑްކަމަށާއި،  

ސަ 4.2 ހިންގަނީ  ދަށުން  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ރިސޯޓް  ސަން  ރީފް  ވިލު  އެކުއާ  ން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެ ރިސޯޓްގެ ރެސިޑަންޓް މެނޭޖަރެއް ނޫންކަމަށާއި، މައްސަލަ  އެކަނިކަމަށާއި،  

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނަކީ ސަން   5ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމުގެ  

 ފަރާތަކީ ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް އެކުއާ އިރު ވެލި ރިސޯޓްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހިންގަމުން ގެންދާ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފެއްނޫންކަން އެނގޭކަމަށާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ގޮތުގައިވެސް  

އެކުއާ ސަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  އޮތީ  ފޯމާއެކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގޭކަމަށާއި،  ރިސޯޓްކަން  ވެލި  އިރު   

'ކޮންކްލޫަޝން އޮފް ސަރވިސް' ލިޔުމުގެ ލެޓަރހެޑަކީ 'ސަން ސިޔާމް އިރު ވެލި' ގެ ލެޓަރހެޑްކަން ފެންނަން  

ޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ވިދިގެން  އޮންނަކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި، އަދި ވަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާއެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް 

ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވަނީވެސް ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ނޫންކަމަށާއި، އެކަން މައްސަލަ  
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޓްރައިބިއުނަލް ޒީފާއާބެހޭ  ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

މައް  ފަރާތުން  ޑޮކިއުމަންޓް  ރައްދުވި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޯމާއެކު  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  ގޮތުގައި    3ސަލައިގެ  ގެ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭންކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރި ސްލިޕްގެ ކޮޕީންނާއި، ޕޭމަންޓް ވައުޗަރއިންވެސް ސާފުވާނެކަމަށާއި، 

   އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނަންބަރު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފޮނުވި މިނިސްޓްރީ   4.3

88-IIHR/94/2018/128  (10    ުދ.  2018ޑިސެންބަރ ގޮތުންވެސް  އޮންނަ  އެނގެން  ސިޓީއިން   )

އަލުވިފުށީގައި ހިންގަމުން އަންނަ ސަން ސިޔާމް އިރުވެލި ރިސޯޓަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  

ކަން އެނގޭކަމަށާއި، އަދި އެ ރިސޯޓްގެ އޮޕަރޭަޝން  ކުންފުނީގެ ދަށުން ތަރައްޤީކުރަމުން ދިޔަ ރަށެއްނޫން

ގެންދިޔަ   ތަރައްީޤކުރަމުން  ރަށް  އެ  ކުރިންވެސް  އެންމެ  ހިންގަމުންދަނީ  ރިސޯޓް  އެ  ފެށުމަށްފަހުވެސް 

ޕްރައިވެޓް  އައިލެންޑްސް  އޯަޝން  މުވައްޒަފުންނަކީވެސް  އެންމެހާ  ރިސޯޓްގެ  އެ  ކުންފުނިންކަމަށާއި، 

ންކަމަށާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފު

ގައި ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ އިޢުތިރާްޟއާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ހިންގުމުގެ    2021އޮގަސްޓު    12

މައްސަލަ ރައްދުވި  ހުއްދައިގެ ކޮޕީއިންވެސް އެނގެން އޮންނަ ފަދައިން ސަން ސިޔާމް އިރުވެލި ރިސޯޓަކީ  

 އި،ކުންފުނިން ހިންގާ ރިސޯޓެއް ނޫންކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާ

ހަމައެއާއެކު، މަދަނީ ޚުސޫމަތްތަކުގައި ޚަސްމަކު އުފުލާ ދަފްއެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރައަކީ އެ ޚަސްމެއްގެ   4.4

ަޤިޟއްޔާ )އަޙްމަދު ނާޝިދު    SC-A/02/2010ޒިންމާއެއްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ގައި )ނ(  ނުކުތާގެ  ފާހަގަކުރެވޭ  ގެ  މުްޞތަފާ(  މުޙައްމަދު  މައްސަލަ    ވ.  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމަށާއި، 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ބުނާނަމަ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއިއެކު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ޒަރީޢާއިން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ އެކަން އެހެން ލިޔެކިޔުމުގެ  އިތުރުން،  

އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ސަން އެކުއާ އިރުވެލި  

މެނޭޖަރުގެ   ރެސިޑެންޓް  ފަރާތާއެކު މަރިސޯޓުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި  ާޤމަށް 

ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ނަން  

އްސަލަ  ޖެހިފައިވަނީ އޮޅުމަކުންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އެ ލިޔުމަކީ ހަމައެކަނި އެ ލިޔުމަށް ބިނާކޮށް، މަ
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ކަށަވަރުވާވަރުގެ ފުރިހަމަ ހެއްކެއްކަމަށް  މުވައްޒަފެއްކަމަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ  

މުވައްޒަފެއްކަން   ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އައިލެންޑް  އޯަޝން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުދެކޭކަމަށާއި، 

   ވެ.ދުވި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށެމައްސަލަ ރައް ވެސްދަލީލުކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުން

ފަރާތުން   4.5 ރައްދުވި  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  ޖަވާބުހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖުމްލަގޮތެއްގައި    ހުށަހެޅި   މައްސަލަގައި 

މުވައްޒަފެއްނޫންކަމަށާއި،   ފަރާތަކީ   ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ސަން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މުވައްޒަފެއްކަމަށް މައްސަ  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އައިލެންޑްސް  އޯަޝން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި    ލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެދިފައިވަނީރައްދުވި  މައްސަލަ .5 ފަރާތުން  ލިމިޓެޑަށް    ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ސަން  މައްސަލައަކީ  މި   ،

ރައްދުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީއާއި، މި މައްސަލައަކީ ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ސަން  ނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ  ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ މައްސަލައެއްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައި

ކަނޑައަޅައިދީ  ރައްދުވާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް  އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  

 މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ނަންބަރު   .6 ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގޮތުން 2021ޓޫބަރު  އޮކް  VTR/IJ/2021/45  (27-200ވަޒީފާއާބެހޭ  'އިޖުރާއީ   )

ނިންމި ގޮތް' އަށް ފަހު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވީއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ 

، މައްސަލަ ރައްދުވި ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މުވައްޒަފެއްނޫންކަމަށާއި

މުވައްޒަފެއްކަން    ދިޔަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އޯަޝން އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން 

ލިޔެކިޔުންތަ އިތުރު  އޮންނަމަވެސް،    ކެއްސާބިތުކުރުމަށް  އެނގެން  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާކަން  ވަޒީފާއާބެހޭ 

މައްސަލަ 2021އޮކްޓޫބަރު    VTR/IJ/2021/45  (27-200ނަންބަރު   އިން  ގޮތް'  ނިންމި  ގޮތުން  'އިޖުރާއީ   )

މައްސަލަ  މި  ވާތީ،  ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި

  ނިންމުމުގައި މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިނުވާނެއެވެ.

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ަޝފަހީ    2022މޭ    10މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   .7

ހެއްކެއް   ގޮތުގައި އެއްވެސް  ހެކީގެ  ފަރާތުން ޝަފަހީ  ހުށަހެޅި  ފުރުަޞތުގައި މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް ދެވުނު  ހެކި 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   ޣަފޫރު ޢަލީ ޢަބްދުލް  VTR/2022/151މައްސަލަ 
                                             

 

19 ގެ 8    ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

ގޮތުގައި   ހެކީންގެ  ޝަފަހީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހެކިވެރިޔަކު   02ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު،  )ދޭއް( 

ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ަޝފަހީ ހެކީންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ، އާދަމް ނަޢީމް  

( އާއި އަޙްމަދު ޢާރިފް  A065690)ރޯަޝނީގެ / ލ. މާބައިދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

( ކަމާއި،  A206500)ކެނދިކޮޅު. އާހިޔާ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އަޑުއެހުމުގައި އިސްވެ    2022ޖޫން    06މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު 

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ގި ކިވެރިންގެ ހެކިބަސް ނެ)ދޭއް( ހެ 02ބަޔާންކުރެވުނު 

  ވަޒީފާއިން   ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި   މައްސަލާގައި،  މިވާ  ހުށަހެޅިފައި .8

  ނަންބަރު   ާޤނޫނުވުމާއި  ދެފަރާތް ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  އެކަށީގެންވާ   ކުރެވިދާނެފަދަވަކި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ގޮތުގެމަތިން،  އެއްގޮތްވާ  އާ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2

 ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު،  ޢަދުލުވެރިކަން މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   އޮވެ،  ސަބަބެއް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން    ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި،  އިޖުރާޢަތުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ރ. )ނުވަލައްކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ  -/993,492އެފަރާތުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުން އުނިކޮށްފައިވާ  

ރުފި ދެ  ފައިސާއެއްތޯއާއި،  ނުވަދިހަ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ  ޔާ( 

 އޮތްތޯ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވިދާނެ ހަމައެއް

 . ދެކެމެވެ  ބަލަންޖެހޭކަމަށް

  ވަކިކުރެވޭނީ   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ތަރަހައިގެ   ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު .9

ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،   23ވަނަ މާއްދާއާއި  21ން އެ ާޤނޫނުގެ އޮވެގެންކަ  ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ

އި ނަމަވެސް، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ، އެ އަދި ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު، ނުވަތަ ނޯޓިސް ދިނުމަކާނުލަ

ަޤބޫލުކުރެވޭނަމަ މީހާއަށް  ވަޒީފާއަދާކުރި  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިކަމަށް  ވަކިކުރީ  އޭނާ  ވަޒީފާއިން    ،ވަޒީފާއިން 

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  އެކަމު  3ވަކިކުރި  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ގެ)ތިނެއް(  ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން އެނގެން އޮންނައިރު، އެފަދައިން ހުށަހަޅާ    28ހުށަހެޅިދާނެކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ަޝކުވާއެއްގައި އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ  
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ގޮ ާޤނޫނުގެ  ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވުމުން، މި މައްސަލައިގައި ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅައި   27ތުގައި 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީ  

 ގެ ޒިންމާއެކެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވި ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު 

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއން ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ   ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކޮިކްށެގްނ ހުށެަހޅޭ ަމްއސަަލެއްއަގިއއިަދ  .10

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  އަެކީށގްެނާވ  ުނަވަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

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

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

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

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމގެ   ުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފ

ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  

ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވީޒ  ، ިއުޖާރީއ  ިންނުމަމަކށް  ުމަވްއޒަަފުކ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރމްަށ  ާފިއްނ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރނަްކްނ

ެއ  ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  ެދްނެނުވނު  ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  ިމާބ ަހިއޯކުޓްނ  ންިނަމވަާފިއާވ  އެެހން  ޯކުޓން  ވުަތެގ 

  ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

ޕްރައިވެޓް ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި   .11

ވާހަކަތަކަށާއި، ހެކިންގެ  ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ  

 އިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ލިހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެ

ވަނަ    5މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގެ   11.1

ންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބަޔާންކޮށް  ސަން އި  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި  ފަދައިން،ވާ  ނަންބަރުގައި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީއާއި މައްސަލަ  އަދާކުރުމަށް،  ސަން އެކުއާ އިރުވެލި ރިސޯޓުގައި ވަޒީފާ 

ދެމެދު   ލިމިޓެޑާއި  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ސަން  ވަޒީފާގެ    2019ޖުލައި    07ރައްދުވި  ގައި 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިކޮށްފައިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮ
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ފައިވާ  ރެވި ގައި ސޮއިކު  2019ޖުލައި    07މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި ދެމެދު   11.2

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަނަ ނަންބަރުގައި،    3އެއްބަސްވުމުގެ    މިވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު،  

ކުރިން   ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ޖުމްލަ  ޕްރޮބޭަޝން  ގޮތުގައި  އިނާޔަތްތަކުގެ  ރ. -/66,961.35މުސާރައާއި 

)ފަސްދޮޅަސްހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް ރުފިޔާ ތިރީސް ފަސް ލާރި( ލިބިމުން ދިޔަކަމާއި، މައްސަލަ  

މުއްދަ ޕްރޮބޭަޝން  ފަރާތަށް  ޖުމްލަ  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  އިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  ހަމަވުމަށްފަހު  ތު 

ރ. )ހަތްދިހަ ހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އެއް ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( ލިބިމުން ދިޔަކަން  -/74,401.50

ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިރު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު، 

ންގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމަށް ނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އެފަރާތަށް ޕްރޮބޭަޝ

މަހަކު   ގޮތުގައި  އިނާޔަތްތަކުގެ  އެއް  -/74,401.50މުސާރައާއި  ހަތަރުސަތޭކަ  ހަތަރުހާސް  )ހަތްދިހަ  ރ. 

 ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( ލިބިމުން ދިޔަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިންވެސްޓްމަންޓް   މައްސަލަ 11.3 ސަން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

ސަން ސިޔާމް  ،  ނަމަވެސް ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފެއްނޫންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކުރި  ޓްޕްރައިވެ

 'ޓޫރިސް ރިޒޯޓު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ' އިރު ވެލި މޯލްޑިވްސްއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ދޫކޮށްފައިވާ

އަށް ބެލުމުން، ސަން ސިޔާމް އިރު ވެލި މޯލްޑިވްސް ހިންގާ ފަރާތަކީ އަދި ވެރިފަރާތަކީ ވެސް އޯަޝން  

ޢަބްދުލްޣަފޫރު އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުކަން އެނގެންއޮންނަކަމާއި، މި ހުއްދައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ގައި ވެވުނު ވަޒީފާގެ    2019ޖުލައި    07ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު  ސަން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް  އާއި  ޢަލީ

ފަހުން   އެނގެން ގައި    2020ސެޕްޓެންބަރު    28އެއްބަސްވުމުގެ  ހުއްދައެއްކަން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު    އޮންނަކަމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ  ގުޅިގެން   M4/88/2021/1-200މި މައްސަލައާ 

 LS/200/2021/1-88     މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނަންބަރު   އާ ގުޅިގެން( ސިޓ2021ީއޮގަސްޓު    13)

 ؛ މި ސިޓީގައި  އެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،( ސިޓ2021ީއޮގަސްޓު  30)



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   ޣަފޫރު ޢަލީ ޢަބްދުލް  VTR/2022/151މައްސަލަ 
                                             

 

19 ގެ  11   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

ހިންގަމުންދާ ރިޒޯޓު   ނަމަކީ "ސަން ސިޔާމް "މި މިނިސްޓްރީގެ ރެކޯޑުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ދ. އަލުވިފުށީގައި 

ގައި "ސަން އެކުއާ އިރު ވެލި   2020ސެޕްޓެންބަރު    28އިރު ވެލި މޯލްޑިވްސް" އެވެ. އަދި މި ރިޒޯޓުގެ ނަން  

 މޯލްޑިވްސް" ން "ސަން ސިޔާމް އިރު ވެލި މޯލްޑިވްސް" އަށް ބަދަލުވެފައިވެއެވެ. 

އަދި މި ރިޒޯޓު ހިންގަމުންދާ ފަރާތަކީ އޯޝަން  އަދި ހަމައެހެންމެ، ދ. އަލުވިފުށި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތަކީ  

 ( އެވެ." C-0298/2004ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ކޮންެޕނީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު  އައިލެންޑްސް

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ 

ގައި ވެވުނު ވަޒީފާގެ   2019ޖުލައި    07އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާގޮތަށް    2019ޖުލައި    01ދެމެދު  

( ގައި  ށވަނަ މައްދާގެ )  17)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2އެއްބަސްވުމަށްފަހު، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ކަންކަމަށް  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  މެދުވެރިވެފައިވާކަން  ޙާލަތު  އެނގެން    ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު   2021ސެޕްޓެންބަރު    23، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  އޮތްއިރު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އަޑުއެހުމުގައި،  

އެއްބަސްވުމުގައި ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް   ގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ  2019ޖުލައި    07ދެމެދު  

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސަބަބުންކަމަށް  އޮޅުމެއްގެ  އިދާރީ  ޖެހިފައިވަނީ  ލިމިޓެޑް 

ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ދެފަރާތް ދެމެދުގައި ވެވުނު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް 

ޖެ ލިމިޓެޑް  ފަރާތަށް ޕްރައިވެޓް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސަބަބުންކަން  އޮޅުމެއްގެ  އިދާރީ  ހިފައިވަނީ 

ޓް ސަން އިން އިންވެސްޓްމަން  އި މައްސަލަ ރައްދުވިމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަ

މުގައި ވަޒީފާ  ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވު  2019ޖުލައި  07ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު  

އޮޅުމެއްގެ   އިދާރީ  ޖެހިފައިވަނީ  ލިމިޓެޑު  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ސަން  ގޮތުގައި  ފަރާތެއްގެ  ދޭ 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ބަޔާންފައިވަނީ،  އޮގަސްޓު    12ސަބަބުންކަމަށް 

ވަޒީ  2021 ގުޅިގެން  އިޢުތިރާްޟއާ  އިޖުރާއީ  ހުށަހެޅި  ނަންބަރު               ގައި  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ފާއާބެހޭ 

200-VTR/IJ/2021/45  (27    ު2021އޮކްޓޫބަރ)    'ްގޮތ ނިންމި  ގޮތެއް 'އިޖުރާއީގޮތުން  އިން 

ގޮތެއް ފަހުކަމާއި،    ކަނޑައެޅުމަށް ނުކުތާއާމެދު  އިޖުރާއީ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ދެވުނު ޖަވާބުދާރީވުމަށް  މައުޫޟޢީ ގޮތުން  މި މައްސަލައަށް  ކަނޑައެޅުމަށްފަހު  



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް

ނަންބަރު:                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ   ޣަފޫރު ޢަލީ ޢަބްދުލް  VTR/2022/151މައްސަލަ 
                                             

 

19 ގެ  12   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

ކަންކަމަށް ،  ފުރުަޞތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައުޫޟގައި  މައްސަލައިގެ  މި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާކަން 

ފެބުރުވަރީ    11ފަރާތަށް  ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު އެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  11.4

ގެ ގޮތުގައި ލިޔުމެއް  ފް ސަރވިސް'  'ކޮންކްލޫަޝން އޮސަން އެކުއާ އިރުވެލި މޯލްޑިވްސް އިން  ގައި    2021

 ؛ލިޔުމުގައިދީފައިވާކަމާއި، މި  

“Dear Mr. ABDUL GHAFOOR ALI, 

Pursuant to the resignation tendered by you on 11-02-2021 we hereby accept the 

same and proceed with your final settlement. 

➢ You would be paid a COVID allowance for the following months: 

1. February 12th to March 11th 2021 - 46,260 MVR 

2. March 12th to April 11th 2021 – 46,260 MVR 

3. April 12th to May 11th 2021 – 46,260 MVR 

➢ Any pending Annual Leave Balance up to 15 days maximum on your 

actual basic 

➢ Unclaimed RNR if any 

Subsequent to the above you are advised to clear all the dues and 

proceed to full and final settlement. You would be provided with a 

return ticket to your point of hire or the same would be reimbursed in 

your final settlement if you wish to buy your own tickets.” 

 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

، މައްސަލަ  ލާއިރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިނަލް ޕޭމަންޓަށް ބަމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު 11.5

ރ. )އެއްލައްކަ  -/187,757.23ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފައިނަލް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި  
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ތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސްހަތް ރުފިޔާ ތޭވިސް ލާރި( ދީފައިވާކަމާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ހައަށްޑިހަ

ގައި ބޭންކް  2021ބުރުވަރީ ފެ  16މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރއަށް ބަލާއިރު، 

ނަންބަރު   މޯލްޑިވްސްގެ  )އެއްލައްކަ  -/187,757.23އެކައުންޓަށް    755-000131-7730އޮފް  ރ. 

މި ފައިސާއަކީ މައްސަލަ   ކޮށްފައިވާތީ،އަށްޑިހަހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސްހަތް ރުފިޔާ ތޭވިސް ލާރި( ޖަމާ

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފައިނަލް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  މުވައްޒަފަކު   ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ .12

ޢުަދުލެވިރަކްނ    ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން އިޖުރާޢީ ާއިއ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ 

ަފާރުތްނ    (Procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   ަރއުްދިވ  ބާަލިއުރ، ަމްއސަަލ  ަމްއސަލަ    ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވތޯ 

ެއަކީށެގްނވާ   ަވިކޮކށްފިައަވީނ  އަެފާރްތ  ަވޒާީފިއްނ  ިދޔަ  އާަދުކަރުމްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ 

ެވްސ  ުނުމެގ ޭބުނަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ެއްއާސިބުތކޮށިްދްނ  ަސަބެބްއ ޮއެވެގްނަކްނ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރުތ

ިމ ަމްއސަަލއާ ުގިޅެގން ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ހުށަަހޅަާފިއާވ  ަކާމިއ،  ފަާހަގުކެރޭވ  ަފިއުނާވަކްނ ެހްއެކްއ ުހށަަހާޅ

ިލެޔިކުޔްނަތކްަށ ބުެލުމްނ، ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަވޒާީފ ދޭ  

ޢަދުލުވެރިކަން  އާއި    (Substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ   އީމައުޫޟގާއިމްކުރަންޖެހޭ  ަފާރުތްނ   އިޖުރާޢީ 

(Procedural fairness) ާށެވެ. ކަމަ ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވ 

  )ަސނޭްލްންޑ ްޓެރވްަލ ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓްޑ  ޤީަޟްއާޔ  SC-A/44/2017ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ ޯކުޓެގ ަންނަބުރ   .13

ަމްއސަަލިއގިައ ައ  ވ. ައްނޖީަލްނ ޭމީރ ާނިޒއު(  ާނިޒއު ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ    ްނޖީަލްނައްށ ބާަލިއުރ، އެ  ޭމރީ 

  04ާޤިއުމކޮށަްފިއުނާވީތ ުނަވަތ ެގއުްލުމެގ ބަދުަލެގ ޮގުތަގިއ   (Substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ 

ިއުޖާރ ުމާސަރާއިއ،  ަމސުްދވުަހެގ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  )ަހަތުރ(  ާޤިއުމޮކށަްފިއުނާވތީ    (Procedural fairness)ީއ 

ޭވީތ،  ޮއނަްނަކްނ ފަާހަގުކެރ  )ޭދްއ( ަމސުްދވަަހްށާވ ުމާސަރ ަނަގއިދަީފިއާވަކްނ ެއނެގްނ  02ެގއުްލުމެގ ބަދުަލެގ ޮގުތަގިއ  

 ބަދަލެއްގެ  ޔަތްކޮށް ގެއްލުމުގެޢާރި  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް  29  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އެފަރާތަށް މަހަކު  ގޮތުގައި    މުސާރައެއްގެ  އަސާސީ  ވަޒީފާގެ  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ގޮތުގައި

ރ. )ތިރީސްއަށްހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( އާއި އެފަރާތުން އަދާކުރި މަާޤމުގެ  -/38,550ލިބެމުންދިޔަ  
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  ގެ ރ. )ތިރީސްއަށްހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ(  -/38,550އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި މަހަކު ލިބެމުންދިޔަ  

ހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް ޢަދުލުވެރި  ފައިސާއަކީ މައްސަލަ ހުށަ  އުޖޫރައަށްވާ  މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް(  06  ނިްޞބަތުން

 ބަދަލެއްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެފަރާތުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުން  .14

ދިހަ ދެ ރުފިޔާ( އަކީ މައްސަލަ  ރ. )ނުވަލައްކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަ -/993,492އުނިކޮށްފައިވާ  

 ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްތޯ ބަލާއިރު،  

 ގައި ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 54 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ގާނޫނު   

ތިރީގައިއެވާ   އެމުސާރަޔާއެކު  މުސާރަދޭއިރު،  ވަޒީފާދޭފަރާތުން  ]މުވައްޒަފުންނަށް  ލިޔުމެއް  ހިމެނޭ  ކަންތައްތައް 

 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

 ؛މުސާރަދޭވޭ މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުޅި މުސާރައިގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު (1)

ހުނު އެއްވެސް ޢަދަދެއް އެމުސާރައިގެ ޖުމްލައިން ކަނޑާފައިވާނަމަ، އެގޮތުން ކެނޑި ޢަދަދާއި އެ ޢަދަދު ކަނޑަންޖެ (2)

 ؛ސަބަބު

 މުސާރަދެވޭ މުއްދަތުގައި، މުވައްޒަފަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އަސްލު ޢަދަދު.[ 

 ބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( ގައި،ޢިމި 

ހުންނަންވާނެކަމަށް މި މާއްދާގެ    ]މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، މުސާރައިގެ ބަޔާނުގައި

)ހ( ގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އިންނަ މުސާރައިގެ ދަފުތަރެއްގައި މުވައްޒަފުންލައްވާ،  

 މުސާރަ ލިބޭ ވަގުތު ސޮއިކުރުވާ ގޮތަށްވެސް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.[ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   55)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/ 2008ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  މި ޢިބާރާތުން  

 ؛ގައި
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")ށ( ވަޒީފާދޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޭނާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރައިން އެއްވެސް އެއްޗެއް 

 .އުނިކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ

ގޮތުގެމަތިން (1) އެއްޗެއް   ޤާނޫނުގައިވާ  އުނިކުރަންޖެހޭ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  އަމުރަކާ  ކޯޓު  ނުވަތަ 

 ؛އުނިކުރުން

ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް، ނުވަތަ   (2) ހޯދައިދީފައިވާ ގެއެއް ނުވަތަ  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކަށް 

އެމުވައްޒަފަ އޭނާ  ނުވަތަ  ދީފައިވާ،  ހިފުމަށް  ފައިސާއާ  ކުއްޔަށް  ލިބެންވާ  މުދަލަކަށް  ވިއްކާ  ކަށް 

ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އޭނާ އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޫކުރާ ލޯނަކާ ނުވަތަ އޭނާ ގެރެންޓީކޮށްދީގެން ހޯދައިދޭ  

ލޯނަކާ ނުވަތަ މުސާރައިގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ޢަދަދަކާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ،  

ލިބިގެން،   ތިންބައިކުޅަ  ލިޔުމަކުން  އުޖޫރައިގެ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަކަށް  ނުވަތަ  ޢަދަދަކަށް،  ހުއްދަދޭ  އެ 

 ؛އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ނުވާނޭހެން އުނިކުރާ އުނިކުރުން

އެމުވައްޒަފެއްގެ ޗުއްޓީއާގުޅޭ ނުވަތަ ބޭސްފަރުވާއާގުޅޭ ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ ފަންޑަކަށް، ނުވަތަ   (3)

 މަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާގުޅޭގޮތުން އުނިކުރާ އުނިކުރުން. [ ްޕރޮވިޑެންޓް ފަންޑަކަށް ދެއްކު

 

ބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން، މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ބަޔާން ލިޔުމުން ދިނުމަކީ، ނުވަތަ މުސާރައިގެ  ޢިމި  

މަ ހުންނަންވާ  އޭގައި  ޢު ބަޔާނުގައި  ތައްޔާރުކޮށް  ދަފްތަރެއް  ހިމެނޭ  މަހަށް   މުވައްޒަފުންލޫމާތުތައް  މަހުން  ލައްވާ 

ވަނަ މާއްދާގެ   54)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް  ސޮއިކުރުވުމަކީ،  

އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި ހޯދުމަށް    ންނަކަމާއި،ލާޒިމުކަމެއްކަން އެނގެން އޮ  ދަށުން

ފައިވާ މުސާރަ އެފަރާތަށް ދީފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކުރާނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން  އެދި

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އެކަން  ލިމިޓެޑަށްހުށަހަޅައި  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓް  އޮތް   ސަން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ   55)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ންބަރު  ާޤނޫނު ނަ،  ގައި ބުރަވެވޭކަމާއި މުޒިންމާއެއްކަ 

( ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ާޤނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، 1)

ކޮވި  އޮންނައިރު،  އެނގެން  އުނިކުރެވިދާނެކަން  މުސާރައިން  މުވައްޒަފުގެ  ގުޅިގެން   19-ޑްވަޒީފާދޭފަރާތަށް  އާ 

ނުރައްކަލުގެ   ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު  މެދުވެރިވެފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް  ޙާދިވެހިރާއްޖޭގައި  ވަޒީފާދޭ  ލަތުގައި، 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް
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19 ގެ  16   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައިން އުނިކުރެވިދާނެ، އަދި މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދިނުން ފަސްކުރެވިދާނެ ޚާއްަޞ ޙާލަތްތަކަކާއި 

)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ    2020/20ގައި ގެޒެޓުކުރެވިފައިވާ، ާޤނޫނު ނަންބަރު    2020ސެޕްޓެންބަރު    22ަޝރުޠުތަކެއް  

ާޤނޫނު   ނުރައްކަލުގެ  ބ2020ަކުއްލި  ގައި  އޮންނަކަމާއި،  ޔާންކުރެވިފައިވާކަން  (  ވަނަ    9ގެ  ާޤނޫނުއެ  އެނގެން 

 މާއްދާގެ )ހ( ގައި،

ޤާނޫނުގެ   މި  މެނުވީ،  ޙާލަތްތަކުގައި  އިސްތިސްނާ  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މާއްދާގައި    3މި  ވަނަ 

ރާ ފަރާތާމެދު އަންނަނިވި  އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކު   19- ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި، ކޮވިޑް

 ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އަޅައިގެންނުވާނެއެވެ. 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ އުޖޫރައިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް   (1)

 ؛ންއެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރު އުޖޫރަ ދިނުމަށް ވަޒީފާގެ

 ؛ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުން (2)

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން.  (3)

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި މި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން    މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮތްއިރު،

ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  މައްސަލަ  ށް  ނުކުތާއަ

ރ. )ނުވަލައްކަ ނުވަދިހަ -/993,492  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް  އެފަރާތުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުން އުނިކޮށްފައިވާ

ސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ ރުފިޔާ( އަކީ މައް 

 ފައިސާއެއްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  ޢާއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރި .15

 procedural)އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  އާއި    (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީމައުޫޟފަރާތުން  

fairness)    ިނަންބަރު  ގާއިމުކޮށްފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައ ގެ)ވަޒީފާއާބެހޭ  2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ވަނަ   29   

)ރ(   ކަނޑައަޅައިޢާރި  އަށްމާއްދާގެ  ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ    ގޮތުގައި   ބަދަލެއްގެ ގެއްލުމުގެ   ،ޔަތްކޮށް 
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ލިބެމުންދިޔަ  މަހަކު  އެފަރާތަށް  ގޮތުގައި    މުސާރައެއްގެ  އަސާސީ  ވަޒީފާގެ  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ރ. )ތިރީސްއަށްހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( އާއި އެފަރާތުން އަދާކުރި މަާޤމުގެ އިނާޔަތްތަކުގެ  -/38,550

 06  ނިްޞބަތުން  ގެރ. )ތިރީސްއަށްހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ(  -/38,550ލިބެމުންދިޔަ  މަހަކު  ގޮތުގައި  

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެފަރާތުގެ  ފައިސާއާއި، މައް  އުޖޫރައަށްވާ  މަސްދުވަހުގެ  )ހައެއް(

ރ. )ނުވަލައްކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ  -/993,492މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުން އުނިކޮށްފައިވާ  

ކަނޑައަޅައި މި    މަށްމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަ   ރުފިޔާ( އަކީ

 މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

ޣަފޫރު ޢަބްދުލް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،  ހެކިންގެމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި،  

ގެން ސަން އެކުއާ އިރުވެލި ރިސޯޓްގައި ރެސިޑެންޓް މެނޭޖަރ އެއްގެ މަޤާމުގައި  އިން ފެށި  2019ޖަނަވަރީ    01ޢަލީ  

 2021ފެބުރުވަރީ    02އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި އެގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް    02

ޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ގައި ދެފަރާތް ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް ވަ

ރ. )ނުވަލައްކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ  -/993,492ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން  

ނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭ  ނުވަދިހަ ދެ ރުފިޔާ( އުނިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަ

ލިބެންޖެހޭ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުދީކަމަށްވާތީ،  ނޯޓިހެއް  އެއްވެސް  ނެތި،  ސަބަބެއް  އެއްވެސް  ާޤނޫނީ  ފަދަ 

ރ. )ނުވަލައްކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ  -/993,492މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުން އުނިކޮށްފައިވާ  

ރުފިޔާ( ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުން ނަގާ ދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު  

ނަގައިދެއްވުމަށް   ބަދަލު  އިންވެސްޓްމަންޓްއެދި  ގެއްލުމުގެ  ރައް  ސަން  ލިމިޓެޑަށް  ގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  މި ދުވާ  ހުށަހެޅި 

 މައްސަލައިގައި، 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި   މަޢުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

(substantive fairness)    ްއިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަނ(procedural fairness)  ބުރަވެވޭތީ  ކަމަށްއިމުކޮށްފައިނުވާާޤ  ،

ށީގެންވާ ސަބަބެއް ވަކިކުރުމަކީ އެކަ  ވަކިކުރިޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީ  ވަޒީފާއިން  ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  

 ޚިލާފު، އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  ހަމަތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  2008/2ނެތް، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 dismissal)(unfair  ،ިއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ޔަތްކޮށްޢާރި   ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް  29  ގެ)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ޢަދުލުވެރިކަމާއި    ފަރާތް މަޢުޫޟޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  އިޖުރާއީ   (substantive fairness)ވަޒީފާއިން 

ހުށަހެޅި    ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ ގެއްލުމުގެތީ،  އިމުކޮށްފައިނުވާ ާޤ  (procedural fairness)އަދުލުވެރިކަން   މައްސަލަ 
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-/38,550ލިބެމުންދިޔަ  މަހަކު އެފަރާތަށް  ގޮތުގައި    ގެމުސާރައި  އަސާސީ  ވަޒީފާގެ  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީ  

މަހަކު . )ތިރީސްއަށްހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( އާއި އެފަރާތުން އަދާކުރި މަާޤމުގެ އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި  ރ

  މަސްދުވަހުގެ   )ހައެއް(  06  ނިްޞބަތުން  ގެރ. )ތިރީސްއަށްހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ(  -/38,550ލިބެމުންދިޔަ  

 ، ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި ފައިސާ  އުޖޫރައަށްވާ

ފަރާތް ހުށަހެޅި  މުއްދަތުގައިމައްސަލަ  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ލިމިޓެޑުގައި  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ސަން  އެފަރާތުގެ     

ރ. )ނުވަލައްކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ  -/993,492މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުން އުނިކޮށްފައިވާ  

އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީއަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރުފިޔާ(  

 ، ށް ކަނޑައަޅައިއެއްކަމަދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

 ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައިތިރީސް) 30އިން ފެށިގެން  (2022 ނޮވެންބަރު 06) ،މިއަދުފައިސާ އެންމެހައި  ރެވުނުއިސްވެބަޔާންކު

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

 .އަންގާ އަމުރުކޮށް، މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  އެންގުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި  

 1444 ރަބީޢުލްއާޚިރާ 12

 2022 ނޮވެންބަރު 06

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 
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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު

 


