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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2021/158 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ޖޫން  16 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 އޮގަސްޓު 11 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 (. ނާލާފުށިމބަށިމާގެ، ) ޙުސައިން ނަޢީމް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A221007)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0018/2013ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓްކުންފުނި )

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  މ.ނާލާފުށި(  )ބަށިމާގެ،  ނަޢީމް  ޙުސައިން  މައްސަލައަކީ،  މި 

A221007  )  ިއިން    2019މާރިޗު    13ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގައި ލޯންޗް ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައ

ގައި ޑިއުޓީ ނިންމާފައި ރޭގަނޑު ނިދުމަށް ކޮޓަރީގައި   2021ޖޫން    09ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަނިކޮށް،  
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 ފެށިގެން ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރީތި އޮއްވައި، އޮފީހުގެ އެޗް.އާރު ސެކްަޝނުން ގުޅާފައި މާދަމާ އިން

ރަށަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، ވީމާ ހެނދުނު ފުރުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރީތި ރަށަކީ  

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަނަކަށް ވެފައި، މިހާރު ދެމުންދާ މުސާރައަކީ އެ ރަށުގައި 

އެކަށޭނަ މުސާރައަކަށް ނުވާތީ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދެއްވައިފިނަމަ، އެ ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް  

  2021ޖޫން    12ނެތް ކަމަށް އެޗް.އާރަށް ގުޅާފައި ބުނުމުން "އޯކޭ" އޭ ބުނުމަށްފަހު ފޯނު ކަނޑާލާފައިވާކަމަށާއި،  

އޮ ދުވަހު  ފޯނުން  ވަނަ  އައުމަށް  ވަޒީފާއިން  ގުޅާފައި  ފީހަށް  ދިއްކޮށްލީ  ވަގުތުން  ދިޔުމުން  އޮފީހަށް  ބުނުމުން، 

ަޤބޫލުކުރަން ދަތި ށް  ވަކިކޮށްފައިވާކަމުގެ ޗިޓުކަމަށާއި، އެ ޗިޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޙުސައިން ނަޢީމަ 

މާރިޗު   13ކުރެވެން ނެތްކަން އެޗް.އާރަށް އަންގާފައިވާނެކަމަކަށާއި،  ކަންތައްތަކެއްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޗިޓުގައި ސޮއި

އަށް ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި އަހަރީ ޗުއްޓީ ދީފައި ނުވާކަމަށާއި، ޗުއްޓީއަށް އެދުމުން    2021ޖޫން    12އިން    2019

ނޯޕޭ   ދެވޭނީ  ޗުއްޓީ  ބުނެފައިވަނީ  ގޮތުގައިކަމަށްކުންފުނީން  ޗުއްޓީ  ބުނެފައިވާކަމަށާއި  ލީވުގެ  ބޭނުންނަމަ  އަދި   ،

ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާ ދޭނެކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދެފަހަރު މަސައްކަތްކޮށްވެސް ފައިސާ ލިބިފައި  

ނުވާކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ފުރަތަމަ ވަޒީފާއަށް ނުކުތްއިރު ހަދާފައިވާކަމަށާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 

އަހަރުދުވަހުން ހަމަވުމުން އެޗް.އާރުގައި އެއްބަސްވުން އައުކުރުމަށް އެދުމުން ފަހުން އެކަން ކުރާނެކަމަށްބުނެ    އެއް

އެ   އެދުމުން  ހޯދުމަށް  ކޮޕީއެއް  އެއްބަސްވުމުގެ  ހެދި  އައުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  އެއްބަސްވުން 

ތީ އާއި، އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  އެއްބަސްވުން އެޗް.އާރު އިން ދީފައިނުވާ

  12އިން ފެށިގެން    2019މާރިޗު    13ލިބެންޖެހޭ ބަދަލު ހޯދުމަށާއި،  ށް  ޙުސައިން ނަޢީމަވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގައި  

ފަ  2021ޖޫން   ޗުއްޓީއަށްވާ  ދީފައިނުވާތީ،  ޗުއްޓީ  އަހަރީ  މުއްދަތުގެ  ވޭތުވެދިޔަ  ލިބޭނެގޮތް  އަށް  އިސާ 

އަށް ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ، އެ    2021ޖޫން    12އިން    2021ޖޫން    01ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި،  

ގެ ދަތި ވަގުތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން    19-މުއްދަތުގެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްއަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި، ކޮވިޑް

ލޭގައި ކުއްޔަށް ތަނެއް ހިފައިގެން ހުންނަން ޖެހުމުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކެއުމަށާއި، ރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި، މާ
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ސުވެނިއާ  ރ )އެއްހާސް ރުފިޔާ( ޚަރަދުވާތީ، މާލޭގައި ހުންނަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި އަތުން ދާ ޚަރަދު  1000/-ހުރުމަށް  

 ހުށަހެޅުމުން   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2021  ޖޫން  16  ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިމެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  

 . މައްސަލައެކެވެ   ބެލިފައިވާ

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ޒުހައިރުގެ ރައުޔު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ޙުސައިން ނަޢީމް )ބަށިމާގެ، މ.ނާލާފުށި( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމުގައިވާ   .1

 )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(   (A221007ކާޑު ނަންބަރު:  

ޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން  

  އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން

  ރައްދުވި )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ  އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މަ 1.1

ގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ފަރާތެއްކަމަށާއި، އެފަރާތް   ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(

 13  ރަމުން އައީ ވަޒީފާގައި ކަމަށާއި، ވަޒީފާ އަދާކު ލޯންޗް ކެޕްޓަނެއްގެ  އި ގަމާލޭ   މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ

  ރ )ހަ ހާސް ރުފިޔާ( އާއ6000ި/- މަހަކު  ކަމަށާއި، މުސާރައިގެ ގޮތުގައިއިން ފެށިގެން    2019މާރިޗު  

ގޮތުގައި   ރުފިޔާ(  7750/-އިނާޔަތްތަކުގެ  ފަންސާސް  ސަތޭކަ  ހަތް  ހާސް  )ހަތް   ލިބޭކަމަށްރ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފަރާތް   1.2 ހުށަހެޅި  ކޮޓަރީގައި    2021ޖޫން    09މައްސަލަ  ނިދުމަށް  ރޭގަނޑު  ނިންމާފައި  ޑިއުޓީ  ގައި 

ގުޅާފައި   ސެކްަޝނުން  އެޗް.އާރު  އޮފީހުގެ  މަސައްކަތް އޮއްވައި،  ވަގުތީގޮތުން  ފެށިގެން  އިން  މާދަމާ 

ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި،   ރަށަށް  ރީތި  ތަކުރުމަށް  ފުރުމަށް  ހެނދުނު  އްޔާރުވުމަށް  ވީމާ 



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރީތި ރަށަކީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަނަކަށް ވެފައި، 

މިހާރު ދެމުންދާ މުސާރައަކީ އެ ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކަށޭނަ މުސާރައަކަށް ނުވާތީ މުސާރަ  

މަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް އެޗް.އާރަށް  މަސައްކަތް ކުރު ބޮޑުކޮށްދެއްވައިފިނަމަ، އެ ރަށުގައި  

ވަނަ ދުވަހު    2021ޖޫން    12ބުނުމުން "އޯކޭ" އޭ ބުނުމަށްފަހު ފޯނު ކަނޑާލާފައިވާކަމަށާއި،  ގުޅާފައި  

ފޯނުން   އައުމަށް  ވަޒީފާއިން  ގުޅާފައި  އޮފީހަށް  ދިއްކޮށްލީ  ވަގުތުން  ދިޔުމުން  އޮފީހަށް  ބުނުމުން، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ގެ ޗިޓުކަމަށާއި، އެ ޗިޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީވަކިކޮށްފައިވާކަމު

އެޗް.އާރަށް  ނެތްކަން  ސޮއިކުރެވެން  ޗިޓުގައި  އެހެންކަމުން  ކަންތައްތަކެއްކަމަށާއި،  ދަތި  ަޤބޫލުކުރަން 

 ން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަންގާފައިވާނެކަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ވަޒީފާއަށް ފަރުވާ ކުޑަކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު،  އެގޮތުން ޗިޓުގައި    1.3

އެއް    ފަރުވާ ކުޑަވެގެން އެއްވެސް އިރެއްގައި އޮފީހުން ނޯޓިސް ދީފައިނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން

ފުނީގެ އޯނަރާ ބައްދަލުކުރުމުން  ފަހަރެއްގައި ލޯންޗު ސެކްަޝންގެ މުވައްޒަފުން މުސާރައިގެ ކަންތަކާއި ކުން

އެޗް.އާރު ނޫންކަމުގައި  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ވާހަކަތަށް އެކަމަކީ  މި  ދިންކަމަށާއި،  ވޯރނިންގް  އަންގައި  ން 

 އޯނަރާ ހިއްސާކޮށްފިނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެކަމުގެ ބިރު ދައްކާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އަށް ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި އަހަރީ ޗުއްޓީ ދީފައި ނުވާކަމަށާއި،   2021ޖޫން    12އިން    2019މާރިޗު    13 1.4

ބުނެފައިވާކަމަށާއި،    ލީވްގެ ގޮތުގައިކަމަށްން ބުނެފައިވަނީ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ނޯޕޭ ޗުއްޓީއަށް އެދުމުން ކުންފުނި

ދުމަށް ދެފަހަރު  ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް، އެ ފައިސާ ހޯއަދި ބޭނުންނަމަ ޗުއްޓީ ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާ ދޭނެ

މަސައްކަތްކޮށްވެސް ފައިސާ ލިބިފައި ނުވާކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ފުރަތަމަ ވަޒީފާއަށް ނުކުތްއިރު 

އެޗް.އާރުގައި އެއްބަސްވުން   ހަދާފައިވާކަމަށާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އެއް އަހަރުދުވަހުން ހަމަވުމުން

  ދެފަރާތުގެ ކަން ކުރާނެކަމަށްބުނެ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  އައުކުރުމަށް އެދުމުން ފަހުން އެ 



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ދެމެދުގައި ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް ހޯދުމަށް އެދުމުން އެ އެއްބަސްވުން އެޗް.އާރު އިން ދީފައިނުވާކަން  

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ    އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދެނީ،   .2

 12އިން ފެށިގެން    2019މާރިޗު    13ާޤނޫނުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ބަދަލު ހޯދުމަށާއި،  

ޗު  2021ޖޫން   އަހަރީ  މުއްދަތުގެ  ވޭތުވެދިޔަ  ލިބޭނެގޮތް  އަށް  ފައިސާ  ޗުއްޓީއަށްވާ  ދީފައިނުވާތީ،  އްޓީ 

އި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ، އަށް ކުންފުނީގަ  2021ޖޫން    12އިން    2021ޖޫން    01ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި،  

ގެ މި ދަތި ވަގުތުގައި ވަޒީފާއިން   19-އެ މުއްދަތުގެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްއަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި، ކޮވިޑް

ދުވާލެއްގެ  ކުރުމުން ރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި، މާލޭގައި ކުއްޔަށް ތަނެއް ހިފައިގެން ހުންނަން ޖެހުމުން  ވަކި

، މާލޭގައި ހުންނަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި  ރ )އެއްހާސް ރުފިޔާ( ޚަރަދުވާތ1000ީ/-މައްޗަށް ކެއުމަށާއި، ހުރުމަށް  

 ވެ. އަތުން ދާ ޚަރަދު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހޯދުމަށެ

ަޝކުވާއަށް ރައްދު ދިނުމުގު ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން މި މައްސަލައިގެ  ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ   .3

،  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ވަނަ މާއްދާގައި، "ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން"    7ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށްކަމަށާއި،  

ބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ނުވަތަ ޚިލާފުވާގޮތަކަށް  ފަރާތުން އެއްގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ވަޒީފާ ލިބޭ  

ލުމެއްވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، ކުރިން  އް ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަ، ނުވަތަ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަށް ގެ

މަށާއި،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިގެންވާކައެންގުމަކާނުލައި ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  

އެއްބަސްވުމުގެ   ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ގެ    7މައްސަލަ  )ނ(  މާއްދާގެ  ނަންބަރުގައި   10ވަނަ  ވަނަ 

ޚިލާފުވަމުން ގޮސްފައިވާތީ، ނަޭޞހަތް އަނގަބަހުން ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ތަކުރާރުކޮށް ކުންފުނީގެ އެންގުންތަކާ  

ނަޞޭހަތް ފަރާތެއްކަމަށާއި،  ދެވިފައިވާ  ލިޔުމުން  ލިޔުމުންދެވޭ  ތަކުއަދި  އިންކާރުކޮށް  ސޮއިކުރުމަށް  ގައި 



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވޭ    7ނަޭޞޙަތުގައި ސޮއިނުކޮށްވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

އަދާކުރާތާ އެއް  އެ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކި ކުރެވިފައިވާތީ، އާއި ވަކިކުރެވުނުއިރު ވަޒީފާ  ޙާލަތް މެދުވެރިވެގެން  

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެދި  އަށް  ޗުއްޓީ  މުއްދަތުގައި  އެ  އަދި  ވެފައިވާތީ،  ޖޫން   ،އަހަރު  އާއެކު  ފައިސާ  ޗުއްޓީ 

މަހުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް ދިނުމަށް ލާޒިމްވާ އެންމެހާ އިނާޔަތްތަކާއި، މުސާރަ ކަނޑައެޅިފައިވާ  

 ށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ގޮތަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާނެކަމަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވޭ ޙާލަތް މެދުވެރިވެގެން    7މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދެނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ   .4

ވަކިކުރެވިފައިވާތީ ދަށުން  މާއްދާގެ  އިތުރަށް  އެ  މައްސަލައިގައި  މި  އޮތްކަމަށް  ،  ސަބަބެއް  ދާންޖެހޭ  ކުރިއަށް 

މައްސަ މައްޗަށް  ނުދެކޭތީ،  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނޫންކަމުގައި  ލައަކީ  ދަޢުވާއެއް  އުފުލޭނެ 

 ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި، މައްސަލަ ނިންމަވައިދެއްވުމަށެވެ. 

ވަޒީފާއާބެހޭ   ޙުސައިން ނަޢީމްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ސުވެނިއާ މެރިން   .5 ހުށަހެޅި މި މައްސަލަ 

ޙާިޟރުގައި   ފަރާތުގެ  ދެ  އަޑުއެހުންތައް  މައްސަލައިގެ  ނިންމުމުގެގޮތުން  ގޮތެއް  ބަލައި  ޓްރައިބިއުނަލުން 

 ؛ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް ނަޒަރުކުރިއިރު

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  53)ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ    R-14/2022ގަވާއިދު ނަންަބރު   5.1

 މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި  ، ލިބި  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ، "މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން

ވަނަ    54މި ގަވާއިދުގެ    ، ރައްދުވާ ފަރާތް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ މައްސަލަ   ، އެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް 

އުޒުރެއްނެތި ހާޒިރުނުވުން( ގެ ބޭނުމަށް އެ ފަރާތެއް   މަޤުބޫލު   ،މާއްދާ )ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައި ނުހިފުން ނުވަތަ އަމުރު ލިބި 

  ބަލަންވާނެއެވެ." ހާޒިރުނުވީ ކަމުގައި  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   54)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ    R-14/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު  

 ؛ ގައި



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ނުވަތަ    ، އެ އަމުރާ ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ، އަމުރު ފޮނުވުމުން "ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް 

ލިބި އަމުރު  ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ  2މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ޖުމުލަ  ،  އެ  އަޑުއެހުމަށް  ޣައިރު   ، )ދޭއް(  ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވާ 

 ".ލިބިގެންވެއެވެ  ލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ   ، މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހުށަހެޅިފައިވާ   ، ހާޒިރުގައި

އަށް   12:00ގެ    2022ފެުބރުވަރީ    08އަޑުއެހުން    ދެވަނަމި މައްސަލައިގެ    ،މިފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު 5.2

ފަރާތަށް ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަންގައި  ޙާޟިރުވުމަށް  އަޑުއެހުމަށް  އެ  މެދުވެރިކޮށް   ތާވަލުކުރެވި   އީމެއިލް 

ޓްރައިިބއުނަ ވަޒީފާއާެބހޭ  ފެުބރުވަރީ   VTR-M1/AV-HZR/2022  (02/393ލްގެ ނަންަބރު  ފޮނުވުނު 

އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު' މައްސަލަ ރައްދުވި  2022 ާބއްވާ  ލިންކު މެދުވެރިކޮށް  'އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ   )

އިސްވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް މައްސަލަ ރައްދުވި   ، ފަރާތަށް ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް

ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީއާއި އަޑުއެހުމަށް  ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ،ފަރާތުން  އިސްވެ 

ވެން ނެތްކަން ވަޒީފާއާެބހޭ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވެ

ގަވާއިދު   ފަރާތުން   2022ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުގެމަތިން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި 

 ، ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  53ގެ    2022ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު    ،އަންގާފައިނުވާތީ

އަޑުއެހުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް   2022ވަރީ  ފެުބރު  08މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   ޭބއްވުނު  ގައި 

ލިިބ އަމުރު  ފުރަތަމަ   ،ޙާޟިރުވުމުގެ  ޙާޟިރުނުވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނެތި  ޢުޛުރެއް  މަޤުޫބލު 

 އަޑުއެހުންކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ.

މައްސަލަ އަށް ތާވަލުކުރުމަށްފަހު    13:00ގެ    2022ޖޫން    23  ވަނަ އަޑުއެހުންހައަދި މި މައްސަލައިގެ    5.3

 VTR-M1/AV-HZR/2022/1584ފަރާތަށް ފޮނުވުނު ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ ނަންަބރު    ރައްދުވި

މައްސަލަ   'އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ާބއްވާ އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު'(  2022ޖޫން    19)

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ަބލި ޙާލަތު ހުރިގޮތުން އަޑުއެހުމަށް ށް ރައްދުކުރެވުނުނަމަވެސް،  ތަރާރައްދުވި ފަ

މެޑިކަލް   އަންގައި، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޓްރައިިބއުނަލަށް  ގައި    2022ޖޫން    23ޙާޟިރުވެވެން ނެތްކަން  

އާ    2022ޖޫން    22ފެށިގެން    އިން  2022ޖޫން    19ފައިވާއިރު، އެ ސެޓްފިކެޓަކީ  ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާ



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙުސައިން ނަޢީމް ރައްދުވާގޮތަށް      VTR/2021/158މައްސަލަ 

                                             

29 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:  

 

ދީފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި، އަޑުއެހުން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ    ހަމައަށް

ަބލިވެ އުޅުއްވާނަމަ   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންކަމުން، އިތުރު މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް    2022ޖޫން    23

އަށް ޝެޑިއުލްކޮށް، ވަޒީފާއާެބހޭ   10:00ގެ    2022  ޖޫން  27އެ އަޑުއެހުން    ،މަށްފަހުހުށަހަޅަން އެންގު

'އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ލިންކު (  2022ޖޫން    19)  VTR-M1/AV-HZR/2022/1612ޓްރައިިބއުނަލްގެ ނަންަބރު  

 މުން، މައްސަލަފޮނުވުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް    މެދުވެރިކޮށް ާބއްވާ އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު'

ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ސެޓްފިކެޓުގައި  އެ  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،  ސެޓްފިކެޓެއް  މެޑިކަލް  އިތުރު  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

 2022ޖޫން    27ކަން އެނގެން އޮންނާތީ    2022ޖޫން    27އިން ފެށިގެން    2022ޖޫން    23މުއްދަތަކީ  

  10:00ގެ    2022  ޖޫން  28  ހުންއެ އަޑުއެ  ،އަށް ޝެޑިއުލްކުރެވުނު އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރެވި  10:00ގެ  

އަށް ތާވަލުކުރެވި އެ އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވުނު ވަޒީފާއާެބހޭ 

( 'އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ލިންކު 2022  ޖޫން  27)  VTR-M1/AV-HZR/2022/1616ޓްރައިިބއުނަލްގެ ނަންަބރު  

އަމުރު' މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް   ޙާޟިރުވުމުގެ  އަޑުއެހުމަށް  ާބއްވާ  މެދުވެރިކޮށް މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލް 

ފަރާތުގެ  ފޮނުވުމަށްފަހު  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  މަސައްކަތްކުރެވުނު  ގުޅަން  އެފަރާތަށް    ފޯނަށް ، 

ފޮނުވިފައިވާނެކަމާއި، އަދި މީގެ އިތުރުން މައްސަލަ ރައްދުވި   ރ މެދުވެރިކޮށްވައިަބގުޅިފައިނުވާތީ އަމުރު  

މިހާރު   އެފަރާތުފަރާތް  އެޑްރެސްކަމަށް  ހަމަޖައްސާދިރިއުޅޭ  ަބދަލު  ހުށަހެޅި  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ފޯމުގައި   ން 

އަމުރު   އަމުރު  އެޑްރެހަށްަބޔާންކޮށްފައިވާ   އެ  ނަމަވެސް  މަސައްކަތްކުރެވުނު  އެފަރާތާ  ފޮނުވަން   

ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  ހަވާލުކުރެވިފައިނު ގަޑިވާކަން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޭބއްވުމަށް  އަޑުއެހުން  ވަޒީފާއާބެހޭ    މި 

 12:00ގެ    2022ޖޫން    28ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން    64ގެ    2022ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

 އަންގާފައިވާނެކަމާއި، މެދުވެރިކޮށް ދެފަރާތަށް  އަދި ވައިަބރ  އަށް އިދާރީގޮތުން ަބދަލުކުރެވުމާ ގުޅިގެން އީމެއިލް  

ވަޒީފާއާެބހޭ ނަމަވެސް،   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގަޑިއަށް  ތާރީޚާއި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އިސްވެ 

އިސްވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ވަޒީފާއާެބހޭ   ،ވެފައިނުވާތީއާއިޓްރައިިބއުނަލުގެ އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރު

ގައި   2022ޓްރައިިބއުނަލުގެ އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވެވެން ނެތްކަން ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު  



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙުސައިން ނަޢީމް ރައްދުވާގޮތަށް      VTR/2021/158މައްސަލަ 
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  2022އިިބއުނަލުގެ ގަވާއިދު  ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރަ  ،އަންގާފައިނުވާތީ  ޓްރައިިބއުނަލަށްކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  

ގައި ޭބއްވުނު   2022  ޖޫން  28މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން    ،( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށްހވަނަ މާއްދާގެ )  54ގެ  

ލިިބ އަމުރު  ޙާޟިރުވުމުގެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލަ   ،އަޑުއެހުމަކީ  ނެތި  ޢުޛުރެއް  މަޤުޫބލު 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޣައިރު   ޅައި،ރައްދުވި ފަރާތުން ޙާޟިރުނުވާ ދެވަނަ އަޑުއެހުންކަމުގައި ކަނޑައަ

 ކަނޑައަޅަން ނިންމާފައިވާނެއެވެ.ހާޟިރުގައި މި މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް 

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

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި  

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

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ   އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު 

ހުށަހަޅާފައިވާ   ޙުސައިން ނަޢީމް  ،އި އޮތުމުންވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފަ  27ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި  

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ސުވެނިއާ މެރިންމައްސަލަ ރައްދުވި 

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޢަދުލުވެރި    ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި .7

އެއީ   ،ންޖެހޭކަމާއިނިންމުމަކުންތޯ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯ ބެލުމުގައި ދެ އުންސުރެއް ފުރިހަމަވާ

ޢަދުލުވެރިކަން   ޢަދުލުވެރިކަން   (substantive fairness)މައުޫޟޢީ  އިޖުރާއީ             އަދި 

(procedural fairness)  ްބެލުންކަނ ނަންބަރު  ،ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ  ހައިކޯޓުގެ      ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

2010/HC-A/24    ި2011އާއ/HC-A/134    ،ިއެނގޭކަމާއ މައުޟޫޢީ  ަޤިޟއްޔާއިން  މިގޮތުން 

އެއީ    ،ޢަދުލުވެރިކަމަކީ އަސާސެއް  ޚިޔާރުކުރާ  ފަރާތަކުން  ދޭ  ވަޒީފާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން 

ހުއްދަކުރާ ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޚިޔާރުކުރާ  މުވައްޒަފަކު  އެ  އިތުރުން  ސަބަބަކަށްވުމުގެ  ޢަދުލުވެރި  ފަދަ 

ފުރިހަމަކުރަންޖެ ދަށުން  އެނގޭކަމާއިއަސާސެއްގެ  ބެލުންކަން  ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ  އުންސުރުތައް  އެންމެހައި   ، ހޭ 



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙުސައިން ނަޢީމް ރައްދުވާގޮތަށް      VTR/2021/158މައްސަލަ 
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ާޤއިމުކުރުމަކީ ޢަދުލުވެރިކަން  ނިންމުމަކަށް   ،އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ބެލުމުގައި  ބެލުންތައް  ބަލަންޖެހޭ  ފުރިހަމަކުރުންކަންވާިޞލުވުމަށްޓަކައި    ، 

އެ ަޤިޟއްޔާތަކުންނާއި  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ނިންމަވާފައިވާ  ހައިކޯޓުން  ނިންމަވާފައިވާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޯޓުން 

 މިބާވަތުގެ އެހެން މައްސަލަތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

މަ .8 ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،  ފައިސަލާއަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  ފަރާތް ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  (substantive fairness) ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ އަދުލުވެރިކަން

(procedural fairness)     ަާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލ

މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މަޖިލީހުގައި      ބެލި  މައްސަލަ 

 .ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ަގިއ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ    2019ާމިރުޗ    09ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތ ެދމުެދ   .8.1

)ެއެކްއ(    1ިއްނ ެފިށެގްނ    2019ާމިރުޗ    09  ެއްއަބްސުވަމްށ ބާަލިއުރ، ިމ އްެއަބްސުވުމެގ ުމއަްދަތީކ

ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސވުުމެގ ުމއަްދުތ ަހަމުވުމްނެވްސ ެއްއަބްސުވން    ޮއްނަނަކާމިއ، ުދަވްސަކްނ ެއނެގްނ    އަަހުރ

ައުއުކުރަމްށޮކށަްފިއުނާވީތ  ައުއ ަފާރުތްނއެދަިފިއާވެނަކަމްށ  ެއއަްބްސވްުނ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ     

ާރްތ ވަޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފމުެދެކނުޑެމްއނިެތ  ެއ ުމއަްދތު ިއުތުރޮކށްނީުދ    ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، 

ިމަކަމްށ    ނޭގަކާމިއ، ަކްނ ެއާއ ަހަމައްށެވްސ ަވޒާީފ އާަދޮކށަްފިއާވ  2021ޫޖން    12ަވިކުކިރ ާތީރްޚަކަމްށާވ  

  2021ޖްޫނ    12ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކިރ ުދވަަހީކ    ަކާމިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އްިނާކުރޮކށަްފިއުނާވ

ެގްނ ޮއްނާނީތ،  އެނ   ކުިކިރކްަނ ައްނގާ ިލުޔުމްނަކްނ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތަށް ދަީފިއާވ ަވޒާީފިއްނ ަވ

ާޤޫނނު    ަގއި ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއއަްބްސުވުމެގ ުމއްދުަތ  2019ާމިރޗު    09ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާާތެއކު  

ގެ    2/ 2008ަންނަބުރ   ާޤޫނުނ(  ރާިޢަޔތޮްކްށ   13)ަވޒާީފއާބޭެހ  ައށް  )ކ(  ާމއާްދެގ    ގެ ދަެފާރުތ  ަވަނ 



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ަވނަ ާމއާްދެގ    13ޭވިއުރ، ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނގެ  ުބަރެވ  އުިތުރޮކށަްފިއާވަކަމްށ ަޢމުަލަތްއ ބަަހްއޓަާފިއާވގުޮތން  

 )ކ( ަގިއަވީނ، 

ިއތުުރާވޮގަތށް  "  ުދަވަހްށވެުރ  ައހުަރ  ެދ  މުއަްދުތ  ޖުމަްލ  ަވީޒާފެގ  އެއަްބްސވުމްެއ،  ަވީޒާފެގ  ަކނޑައިެޅަފިއާވ  ަވކިމުއަްދތްެއ  )ކ( 

، ުނަވަތ  ެދފާަރތުނެްމ ޢަަމުލތްައ ަބހްައާޓޮގުތްނ، ާއޮކްށިފކްަނ ަމ، ުނަވަތ އެ އެއަްބްސވުުމގެ ުމއަްދުތ ިއތުުރޮކްށިފނަަމ ުނަވތަ  ާއޮކްށިފަނ 

 ެއ އެއަްބްސވަުމީކ ަވކިމުއަްދތްެއ ަކނޑައިެޅަފިއާވ އްެއަބްސވުމްެއޫންނ ކުަމގިައ ަބަލނެްޖޭހނެެއެވ."   ިއުތުރޮކްށިފަކން ޭދަހާވނަަމ، 
 

ަވޒާީފެގ    މިފަަދިއްނަކްނ ފަާހަގުކެރޭވިއުރ، ިމ ަވޒާީފގެ ެއއަްބްސުވަމީކ ވިަކ ުމއަްދެތއް ަކނަޑއެޅަިފިއުނާވ 

 ެއްއަބްސުވެމްއަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ. 

ުހށެަހިޅ   .8.2 ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ަނޭޞަޙްތ  ިމ  ައނަގބުަހން  ިލުޔުމްނާނިއ،  ަތުކާރުރކޮށް  ަފާރަތށް 

ަމްއސަަލ  ިއ،  އިަދ ނިޯޓސެްވްސ ަތުކާރުރޮކށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ދަީފިއާވެނަކަމާށ  ެނަކަމާށިއ، ދަީފިއާވ

ަފާރުތްނ    ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ިދްނ ަބެއްއ ލުިޔްނަތުކަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

ިއްނާކުރޮކްށ ޮސއޮިކށަްފިއުނ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކްށަމްއަސ  ަމްށާވަކޮސިއުކުރަމްށ  ިމަފިއާވިއުރަލ ރައުްދިވ   ،  

ަމްއސަަލ  ިލުޔެމއް  )ތެިންއ(    3  ެދވަިފިއާވ ަނޭޞަޙާތިއ ިއްނާޒރަުތްއ ިހެމނެޭހްނ ުޖމަްލ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ަމްއސަަލ  އުިތރު ިލޔެުމްއ    ހުށަަހޅަާފިއާވިއުރ،   ްޓަރިއިބުއނަލްަށ  ުދިވ ަފާރުތްނަރްއ

ަފާރތަށް   ިލުޔެމްއ  ، ދަީފިއާވަނަމުހށެަހިޅ  ަފާރތްަށ    ްޓަރިއިބުއނަލްަށ  އެ  ަރއުްދވި  ަމްއސަަލ  ުހށެަހުޅަމށް 

ިފަޔަވިއ    3ިމ  ައްނގަާފިއީވަނަމެވްސ، އަެފާރުތްނ ިއުތުރ ިލުޔެމްއ ުހށަަހޅަާފއުިނާވީތ،   )ިތެންއ( ިލުޔން 

ުބަރުނވޭެވިއުރ، ިމ    ދަީފިއާވަކަމްށ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށިއުތުރ ިލުޔެމްއ  

 ައްނަނިނވި ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރުވެނެވ. ބުެލުމން    ިލުޔްނަތަކްށ 

  2020ާމިރޗު    01ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފރަާތށް ދަީފިއާވ ުފރަަތަމ ަނޞަޭހަތށް ބާަލިއުރ، މި ަނޞަޭހަތކީ    8.2.1

 ަގިއ އަެފާރަތށް ދަީފިއާވ ަނޞަޭހެތްއަކްނ ެއނގްެނ ޮއްނަނިއުރ، ެއ ަނޭޞަޙުތގެ ިލުޔުމަގިއ ަވީނ، 
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ނަޢަީމށް،   ދަތުރުކުރްާނ ގުުޅމުން    2020ފެބުރުވަރީ    28"ޙަުސއިން  ޑިޕުާޓމަންޓުން  ވުަގތެއަްގއި އޮޕަރޭޝަން  ދުވަހުގެ  ވަނަ 

ކްުނފުނަްޏށް   ަސަބބްުނ  ައމަލުތަކުގެ  މަިފދަ  އިންކާރުކްޮށފައެވެ.  ދަތުރްަށ  ެއދަުވހުވަނީ  ރިއްސަާކމްަށބުނެ  ބުރަަކށަީގިއ 

 ެގއްލުނިްލެބއެެވ. 

 ރެވަިފއިވަާފދަ ކްަނަތއް ނުކުުރމަށް ތަކުރާރުކްޮށ ނަސޭހަތްތެރަިވމެވެ." މަތީގިައ ަބޔާނުްކ ީވާމ  

ޮސިއޮކށަްފިއާވަކން   ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިލުޔުމަގިއ  ިމ  ޮއްނަނިއުރ،  ެއނެގްނ  މިފަަދިއްނަކްނ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ެދަވަނ8.2.2 ދަީފިއާވ ުސެވިނާއ ެމިރން    ަގިއ  2021ެފުބުރަވީރ    14  ިލުޔަމީކ   .  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް 

ަނނަްބރު   ިލިމެޓުޑެގ  ޮއނަްނިއުރ،    SM/HR-015/2021ްޕަރިއެވްޓ  ެއނެގްނ  ަކްނ  ިމ  "ނަސަޭހްތ" 

 ިލުޔުމަގިއ ަވީނ، 

ްޓމަންޓް  ރ ބަލަަހއަްޓމްުނ ގްެނދީަނ ެހޑް އޮފީސްގެ އޮޕަރޭޝަންްސ ޑާިޕ "ކުންފުނެީގ ފަރާތުން ކަުރމްުނ އަނަްނ ަދތުރުތަކުގެ ކަންކަން  

ެއ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އެކަށޭނަ އްެއބާރުލުން ނުލިބޭކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވަިފއެެވ. މީގެ ަސބަބުން ދެވޭ ޙުިދމަަތށް  އްިނ ކަމްަށ ާވއުިރ،  

 ެވސް ބޫުރއަަރއެެވ. 

ކަނަްތއްތަކްަށ ސަމާލުކްަނ ދުިނމްަށ ހުރާިހ ކެޕްޓަނުންންަށ ނަސޭހްަތތެރަިވމެެވ. އަދި  ެއހެންކަމްުނ، ިމައދްުނ ފެށިގްެނ ތިރީގިައއާެވ  

 މޮިގތަށް ައމަލު ނުކުރާ ކެޕްޓަނުންނިާއމުެދ ޑިސިޕްލިނީަރ ފިޔަަވޅު ެއޅެޭނ ަކމަުގއިވްެސ އަނަްގމެވެ." 
 

ިލުޔުމަގިއމިފަަދިއްނ ިމ  ޮއްނަނިއުރ،  ެއނެގްނ  ަކްނަކން  ެކްޕަޓުންނ    ަކްނ  ޭދްނޖޭެހ  ަސމުާލަކްނ 

ެދވަިފިއވާ    ަކާމިއ، ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަސމުާލުވަމްށަޓކިައ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފރަާތށް  ަކނަްތްއަތކަށް  މި  ިމއީ 

ޮސއޮިކށަްފިއާވަކން    ެއނޭގަކާމއި،   ަނޞަޭހެތްއަކްނ ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަނޞަޭހުތަގއި  މި 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ެފުބުރަވރީ    SM/HR-020/2021   (22ުސެވނާިއ ެމިރްނ ްޕަރިއެވޓް ިލިމެޓުޑެގ ަންނަބުރ  ިލުޔަމކީ    ަވަނިތްނ  8.2.3

2021 )“WARNING”  ިމ ިލުޔމަުގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ، ެއނޭގިއުރ،    ްނަކްނލުިޔ 

“As you would know and been informed, employment here requires employees to 

sustain certain discipline requirements in work ethics. 



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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We have acknowledged below issues: 

- Refusing to follow company procedures 

- Disrespect to managers and supervisors 

- Disregarding reporting line 

These kinds of matters will spread negative vibes around working environment which 

will lead to a negative attitude within the employees. 

Thereby, please consider this a formal disciplinary warning for the above-mentioned 

issues and we hope that this will not be repeated in the future.” 
 

ޮސިއކޮށަްފިއާވަކްނ    ޮއްނނިައުރ، ެއނެގން  މިފަަދިއްނަކްނ   ިލުޔުމަގިއެވްސ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތން  މި 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

"ަވޒާީފިއން  (  2021ޫޖްނ    12)   SM/HR-043/2021ުސެވިނއާ ެމިރްނ ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓުޑގެ ަނނަްބުރ    8.3

ބުެލުމން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކރި ަސބުަބަތެކްއގެ  ަވިކުކިރަކްނ ައްނގާ ިލުޔްނ" އްަށ  

 ޮގުތަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއަވނީ، 

ގައެެވ. މި ުމއަްދތެުގ ތެރޭގިައ ހަުސއްިނ ނަޢްީމ ކްުނފުނިން    2019މާރިޗު    13"ހެުސއްިނ ަނޢްީމ މިކުންފްުނޏިާއ ުގޅަިފއިވީަނ  

 އާިޖބަނުދޭކްަނ ވީަނ ފާހަގަކުރެވަިފއެެވ. އަނާްގ އެންގުންތަކްަށ  

ހެުސއްިނ ަނީޢމް ވްަނ އެންްޑ އޮނީްލ ރީތިރަށުގެ ސުވެނިއަރ ީޓމިާއ ވަގީުތ ގޮތްުނ ގުުޅަމށް ވަނީ    2021ޖްޫނ    09މޮިގތްުނ  

މޮިގތަށް   އެންްޑ އްޮނ އަންގަާފއެެވ. މިކަން  ނުކުުރމިާއ ވަން  ދަތުރަުތއް  މިވަގުތު  މެާލ ސަރަަހއްދަުގއި  ީރތަިރށަށް  އެންގީ  ލީ 

ކެޕްޓްަނ ެއްއ ބޭންުނ ވަެފިއ ވާތީއެެވ. ަނމަވްެސ، ހެުސއްިނ ނަޢްީމާއިއ އޮފީހްުނ ވާހަަކެދއުްކމުންވްެސ ނުދެާނ ކަަމްށ ވީަނ  

 ބުނަެފއެެވ. 

ނީަޢމް  ވަނަ ދަުވހްުނ ފެށިގެން ހެުސއްިނ    2021ޖޫން    12ވަަނ ާމްއދާގެ )ހ( ެގ ަދށްުނ    7ީވާމ، ަވޒީފާ އްެއބަސުްވމެުގ  

 ަވޒާީފއިން ވަކިކުރިކަން އަންގަމެެވ. 



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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އެތަކެތި   ެއއެްޗއްވަާނަމ،  ެއއްވެސް  ެއހްެނ  ައިދ  ޔުނީފޯރމް  ކުރެވިފައިވާ  ހަވާލު  ާއިއ  ނަޢްީމ  ހެުސއިން  ކުންފުނިން  ނޯޓް: 

އިނާޔަތަްތށް ކްުނފުނެީގ  ކްުނފުނާްޔއި ހަވާލޮުކށެްދއްވުން ެއެދމެވެ. ައިދ ހެުސއިން ނީަޢްމ ައށް ިލބެންވާ ުމސަާރާއިއ ެއހިެނހްެނ  

 ުމސާރަދޭެވ ުއސާޫލިއ ެއއްގޮތުގެ މަތިން ިލބެޭނއެެވ." 
 

ޮސިއކޮށްފިައުނާވަކްނ   ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިލުޔުމަގިއ  ިމ  ޮއްނނިައުރ،  ެއނެގްނ  މިފަަދިއްނަކްނ 

 ިމ ިލުޔުމެގ ތީިރަގިއ ައުތ ިލުޔުމްނ،   ފަާހަގުކެރޭވިއުރ، 

 “Employee refused to sign. Employee was brought in for meeting and clearly explained 

all details of termination by HR.” 
 

ޮސިއޮކށަްފިއަވީނ ެއްޗ.އުާރ ެއްޑިމިންސްޓޭރަޓރ ަރޝާްފ ުމްޞތާަފ  ާވިއުރ، ިމ ިލުޔުމަގިއ  ިލޔަެފިއމިފަަދިއްނ  

 ްޓަރިއިބުއނަަލށް ުހށެަހިޅ "ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ  ެއނގްެނ ޮއނަްނަކާމިއ،   ަކްނިކާޔ ަފާރެތްއ

  ްނ ިލުބުމްންޓަރއިިބުއންަލަގިއ ޭބްއުވުނ ައުޑއުެހނަްތުކަގއި އަެފާރަތށް ާޓިމޭނަޝްނ ިލުޔ   ުހށަަހާޅ ޯފުމ" އިަދ

ެއ ިލުޔުމަގިއ ބާަޔނޮްކށަްފިއާވ    ުނާވ ަސަބަބީކ، ޮސިއކޮށަްފިއ  ެއ ިލުޔުމަގިއ ޮސިއޮކށަްފިއުނވެާނަކަމާށިއ،  

 ަކްނަކްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތށް ަޤބުޫލުނުކެރޭވީތަކމްަށ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

 ”SALARY SLIP“  ަގއި ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރުތން ދަީފިއާވ  2021ޫޖން  ަފާރތަށް  ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި    8.4

)ާބރަ(   12ުމއަްދުތ ަކަމްށާވ އާަދުކިރ  ަވޒާީފަގިއ  2021ޫޖްނ ަފާރްތ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ައްށ ބާަލިއުރ، 

  )ިތީރްސ( ުދވަަހްށ   30  ަނގަާފިއުނާވއަަހީރ ުޗްއީޓެގ ޮގތަުގިއ    ިއާވަކާމިއ، އަެފާރަތްށ ުމާސަރ ދަީފުދވަަހްށ  

ަފްސ ރިުފޔާ(  -/13,675 ަހތްދިހަ  ަސޭތކަ  ަހތް  ޮއްނނިައުރ،  ދަީފިއާވަކރ )ޭތަރ ާހސް  ެއނެގން  މި  ން 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމުެދ  ަގިއ    2019ާމިރުޗ    13  ުމާސަރ ސިްލްޕަގިއ

ަލަވްނާސިއ، ިލިވްނގް  ުފްޑ ެއ  ަކަމްށާވ ނިުހެމޭނ ަބެއއް އަެލަވްންސަތްއވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމަގިއ  

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ސުާފޮކށިްދުނަމްށެއަކްނ    ފަާހަގުކެރޭވީތ، ްގ އަެލަވްންސ ިހެމޭނަކްނ  އަެލަވްނާސިއ، ަވރިކްނ

މުެދެވިރޮކށް    2022ޫޖން    26ަފާރަތށް   ީއެމއްިލ  ިލުޔްނަތއް  ގިައ  އެ  އަެފާރުތން  ަނަމެވްސ،  ެއްނގުުނ 

  ިމ ަމއްސަަލިއަގިއ ެއްނެމ ފުަހްނ ޭބްއުވުނ ައުޑއުެހުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކާމިއ، 
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ްޕަރިއެވޓް ލިިމެޓުޑަގިއ ަވޒީފާ އާަދުކަރނެްފށި ފުަހްނ އަެފރުާތެގ     އަެލަވްނސަްތްއ ބަދުަލ ުސެވިނާއ ެމިރން 

ަމްއސަަލ    ަގުކެރވަިފިއުނާވަކަމްށފަާހ  ުސވުާލުކުރުމްނ އެފަަދ ަކެމްއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތައިއސަްފިއޭވޯތ  

 ަބޔްާނޮކށަްފއެިވެއެވ.   ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން   .9

މައްސަލަ ރައްދުވި    (substantive fairness)ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ މަޢުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

 ފަރާތުން ާޤއިމްކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، 

ޢަދުލުވެރިކަން  ފަރާތުވަޒީފާދޭ  9.1 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ން 

(substantive fairness)  ީ؛ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  

ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޚާިޔުރކާުރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ   .1

 ؛ ިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނަވޒާީފިއްނ ަވ

އްުނުސުރަތއް   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސްއގެ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަފާރުތ .3 ަވޒީފޭާދ  ވިަކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ްނ  ެއ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

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

 ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ބަާވުތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކން އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   އެ

މައްސަލަ 9.2 ފަރާތްއި ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ގައި 

ޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު  ނޯވަކިކޮށްފައިވަނީ ނޯޓިހެއް ދިނުމެއް ނެތިކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަކިކުރެވޭނީ  ގެ    2008/2ވަޒީފާއިން  ާޤނޫނު(  މާއްދާގައި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ 

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

ރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން  ]ނޯޓީހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ވަޒީފާ އަދާކު

އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭފަރާތަށް  ،  ނުވުމާއެކު އޭނާ ވަޒީފާގައި 

 ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެވެ.[ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  23ނޫނުގެ އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ

އަޚްލާޤު އެކަށީގެންނުވާކަމަށް   ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ  ގޮތުގެމަތިން  ގައި ބުނެފައިވާ  މާއްދާގެ )ހ(  ]މި 

 ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ. 

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

 ؛ފެނުން

 ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން.[   (2)

ވަޒީފާއާބެހޭ   ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  ކަމާއި،  މިފަދައިން 

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

ނަންބަރު  ޙާލަތްތައް ކޯޓުގެ  އެ  ނިންމާފައިވާ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން 

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

ަޝރީޢަތް  ލިމިޓެޑް( ރިޕޯޓުގެ    ަޤިޟއްޔާގެ  ނުކުތާގައި   33އަދި    32ނިމުނުގޮތުގެ  ވަނަ 

 ، ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

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

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

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙުސައިން ނަޢީމް ރައްދުވާގޮތަށް      VTR/2021/158މައްސަލަ 
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(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

ޢަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ަވޒީފާއިްނ    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  މުވައްޒަފަކު  ޢަމަލެއްެގ ސަބަބުން  އެ 

 23ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހިނަގއިދާެނއެެވ. ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ    23ހޭ ޤާޫނނުެގ  ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުްނ ހުއްދަާވނީ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު 

ާވނަމައެެވ. އެ އަމަ   (gross misconduct)ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް   ަވޒީފާއިްނ  ލަކީކަމަށް  ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު 

ދެމެދުަގއި   ފަރާތުެގ  ދެ  އަމަލަކީ  މުަވއްޒަފުކުރި  ބެލެޭވީނ،  އަލަމެއްކަމަށް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ  ަވކިކުރުން 

ވަރުެގ ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވނަމައެެވ. މުަވއްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ އޮންނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިން 

( އެ ކަމަކީ  2( ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ އެއްބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، ުނަވތަ )1)

 ުގޅުމުގައި ހިމެނޭ އޮްނމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި  ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި ދެމެދުަގއި އޮންނަ ަވޒީފާެގ

( އެ ކަމަކީ އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ  3އޮންނަްނޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ެގއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވަނމަ، ނުަވތަ )

ުނަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، އެ ޢަމަލަކީ ފަރާތަށް އަދާކުރަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން  

 'ނޯޓިސް ދިުނމެއްެނތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެެވ.

 ިމ ޢާިބާރުތްނެނެވ.       

މައްސަލައިގައި   9.3 ފަރާތް  މި  ހުށަހެޅި  ވަކިކުރުމުގެމައްސަލަ  ދީފައިވާ ވަޒީފާއިން  އެފަރާތަށް  ގޮތުން   

ލިޔުން"  އަންގާ  ވަކިކުރިކަން  ފަރާތް   ލިޔުމުގައި  އެ  ބަލާއިރު،  އަށް  "ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

)ދޭއް( ކަމެއްކަން    2ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  

އޮން އެއީ  އެނގެން  އަންގާ ނައިރު،  ކުންފުނިން  ފެށިގެންވެސް  ހިސާބުން  ގުޅުނު  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް 

އިޖާބަނުދިނުމާއި،     އޮންލީ   އެންޑް   ވަން  ށްނަޢީމަ  ހުސެއިންގައި    2021  ޖޫން  09އެންގުންތަކަށް 

ބުނެފައިވާތީ، ދެފަރާތުގެ    ކަމަށް  ނުދާނެ  އެންގުމުން  ގުޅުމަށް  ގޮތުން  ވަގުތީ  ޓީމާއި  ސުވެނިއަރ  ރީތިރަށުގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުންކަން އެނގެން އޮންނައިރު،    7ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

 ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/280/2012 ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙުސައިން ނަޢީމް ރައްދުވާގޮތަށް      VTR/2021/158މައްސަލަ 
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އޭނާ  ސިޓީގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު"...  ސަބަބު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން    ، 

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

ން  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަ

ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި އެސަބަބުތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ވަޒީފާއިން    ، މެރިން  މުވައްޒަފު 

އެސަބަބުތަކަށް  ،  ކުރި ސަބަބުކަމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައިވަކި 

 ، ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން    ، މިމައްސަލާގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ  ، އެހެންކަމުން 

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

 "… ، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯކަމާއި 

ަބާޔްނކޮށަްފ ަވިކމިފަަދިއްނ  ަވޒާީފިއްނ  ހުށެަހޭޅ ިއާވީތ،  ަވިކުކިރ  ަމްއސަަލެއްއަގިއ    ޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ 

ޮގުތަގިއ   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަސަބބްަށަކަސަބުބެގ  ިޗުޓަގއި  ަވިކޮކށޭްދ  ެއނެގްނ  ބަަލްނޖޭެހީނ ަވޒާީފިއްނ  ން 

  "ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރަކްނ ައްނާގ ިލުޔްނ"  ޮއުތުމްނ، މި ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ދަީފިއާވ  

ބާަޔްނޮކށަްފިއވާފަދަ ަޢމެަލްއ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރުާތން ޮކށަްފިއޭވތޯ ބާަލިއރު ައްނަނިނވި ަކްނަކން    ަގިއ

 ފަާހަގުކެރުވެނެވ. 

ހުށަހެޅި   9.3.1 މި މައްސަލަ  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް  އިޖާބަނުދޭކަން  އެންގުންތަކަށް  އަންގާ  ކުންފުނިން  ފަރާތުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އިޖާބަނުދިނީމައްސަލަ    ލިޔުމުގައި  ފަރާތުން  ކޮން   ހުށަހެޅި  ކުންފުނީގެ  ސީދާ 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި   2021ޖޫން    09  އާ ވިދިގެންއެ  ނެތްނަމަވެސް، ބަޔާންކޮށްފައި  އެންގުމަކާކަން

އެންގުމުން ނުދާނެކަމަށް   ގެ ސުވެނިއަރ ޓީމާއި ވަގުތީގޮތުން ގުޅުމަށްފަރާތް ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށު

ވަނަ ދުވަހުން    2021ޖޫން    12ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ  ބުނެފައިވާކަމަށް މި  

އެފެށިގެން   ދަށުން  7އްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  އޮންނައިރުވަނަ  އެނގެން  އެ ،  ކަން 

 މާއްދާގައިވަނީ، 



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙުސައިން ނަޢީމް ރައްދުވާގޮތަށް      VTR/2021/158މައްސަލަ 

                                             

29 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

 ވަޒާީފއިން ވަކިކުރުން:   - 7"  

ިލބޭފަރާތްުނ ިމެއއްބަސުްވމިާއ ޚާިލފެުވއްޖެ    3ވަޒީފެާގ ުމްއދަތެުގ ޕޮްރބޭޝްަނ    - ހ  މްަސ ދުވަހެުގ ތެރަޭގއި ނުވަަތ ވީަޒފާ 

ިމެއއަްބސުްވާމ ޚިލުާފ ޮގތަަކށް ައމަލުކްޮށފަިނަމ ނުވަަތ ަވޒާީފ ޭދ ފާަރތްަށ ނުވަަތ އެފަރާތެުގ ިވޔަފާރަިއށް ެގއުްލެމއް  ނަުވަތ  

ގެ  ީދފިނަަމ ނުވަަތ ލިބަޭފަދ ގޮތަކްަށ ައމަލޮުކށްފަިނަމ ކުރްިނ އެނުްގމާަކިއ ނަުލއިވީަޒފާ ިލބޭފަރްާތ ވަގުތްުނ ަވޒާީފއްިނ ވަކި ކުުރުމ 

 ވީަޒފާ ދޭ ފަރަާތށް ިލބިގެނެްވއެެވ." ިއްޚތިޔާރު  
 

މި ާމއާްދެގ )ށ( ަގއި ަވޒީފޭާދ ަފާރަތާށއި ުނވަަތ ަވޒީފާ ދޭ ަފާރުތެގ  މިފަަދިއްނަކްނ ެއނެގން ޮއްނަނއުިރ،  

ހަާލެތއް   ިމިއން  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  ޙާލުަތަތއް  ބެެލޭވ  ިލބާިދެނަކަމްށ  ެގއުްލްނަތެކއް  ިވޔާަފިރައްށ 

ަވނަ ާމއާްދެގ    7ިއްނާޒަރކާނަުލިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނކްަނ ަބާޔނޮްކށަްފިއާވިއުރ،  ުރ  ިދާމެވްއެޖަނަމ ިއުތ

 ަވނަ ަންނަބުރަގއި ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ،   10)ށ( ެގ  

ޤަވިާއދުތާަކިއ ނުވަތަ  ޚިލާފުވުން ނުވަތަ ަވޒާީފ ޭދ ފަރާތުން ކަނަޑައޅާ  ( މި އްެއބަސުްވމެުގ އެއްވްެސ ާމްއާދ އާަކއި  10") 

 އެންގުންތާަކިއ ތަކުރާރޮުކށް ޚިލާފުވްުނ." 

 ަވަނ ާމއާްދަގިއ،   4ިމ ެއްއަބްސުވުމެގ  މިފަަދިއްނަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނއުިރ،  
 

 "މަަސއްކަތުގެ ތަން: ސުވިެނއަރ މެރިނެްގ ލޯންޗަްފހަރަުގއި ނުވަަތ ވަޒާީފދޭ ފަރާތްުނ ކަނޑަައާޅ ުއޅަނދެއަްގއި" 
 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން   ޮއނާްނީތ، މިފަަދިއްނ  އާަދުކަރން   ެއނެގްނ  ަވޒާީފ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ    ަމްއސަަލ 

 ުބަރެވެވެއެވ.   ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަކނަޑައާޅ ަތެންއގިައަކަމްށ  ަހަމޖެހަިފިއަވީނ

 ަޤިޟއްޔާއަށް ބަލާއިރު، މި ަޤިޟއްޔާގައި،  HC-A/395/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  9.3.2

މަޤާމަށް" އަނެއް  މަޤާމުން  އެއް  މުވައްޒަފުން  މީހުންގެ  އެ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  އޮވެގެން  ސަބަބެއް  އެއް   މަޤްބޫލު  އަދި 

ބަދަލު  ބުރާންޗުން އަނެއް ބުރާންޗަށް  ބަލައިގަނެވެން  ސެކްޝަނުން އަނެއް ސެކްޝަނަށް ނުވަތަ އެއް  ކުރަންޖެހިދާނެކަމީ 

ޑިޕާޓްމަންޓުން އަނެއް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނުވަތަ އެއް ބުރާންޗުން   އޮންނަ ކަމެކެވެ. މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއެއްގެ އެއް

ކުން ދަންނަ މަފްހޫމެވެ.  ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ އަތުގައި އޮތުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ތަ އަނެއް ބުރާންޗަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ޙައްޤު

ވަޒީފާއަށް ބުނެވުނު ފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބި އޮންނަ ޙައްޤަކީ، އެކަން  މި ގޮތުން މުވައްޒަފެއްގެ

ވަޒީ ވަޒީފާއާބެހޭ ގެނެވިދާނެކަމަށް  އެގޮތަށް  އެބަދަލު  ޙާލަތެއްގައި  ނެތް  މަނާކޮށްފައި  ކަނޑައެޅިގެން   ފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި 



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙުސައިން ނަޢީމް ރައްދުވާގޮތަށް      VTR/2021/158މައްސަލަ 

                                             

29 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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ގޮތުން ޟިމްނީ  ނެތްނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި  ޢިބާރާތުން  ސަރީޙަ   employer the of right)  އެއްބަސްވުމުގައި 

Implied)   ެއުޞޫލުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް މު   އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ .ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާނެ ޙައްޤެކެވ

ތެރެއަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން  ޗެއް ބަދަލު ކުރާ ކުރުމެއްގެވައްޒަފެއްގެ ސެކްޝަން ނުވަތަ ބުރާން 

ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއަށް   ވަނުމަކީ ނާދިރު ޙާލަތްތަކެއްގައި މެނުވީ 

ނިޔަތެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފުގެ ޙައްޤަށް ޤަޞްތުގައި   ގެނައުމުގެ ބޭނުމަކީ، ވަޒީފާދޭ  އެފަދަ ބަދަލެއް  ފަރާތުގެ ނުރަނގަޅު 

ޓްރައިބިއުނަލުން  އުނިކަން ދިނުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތްކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ އެފަދަ ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް

ޙާލަތްތަކެއް އިސްތިސްނާ  ކަނޑައެޅުމަކީ  ގޮތް  ކޯޓުތަކުންވެސް  ކުރެވިދާނެއަދި  ކަން  ގައި  އެފަދަ     ގޮތުން  މި  ގޮތެކެވެ. 

ވަޒީފާއާބެހޭ ކުރިކުރުން  ބަދަލު  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުގެ  ބެލުމުގައި  ބަލާ  ގޮތާއި   މައްސަލަތައް  އޮންނަ  އެއްބަސްވުމުގައި 

 ބެލުމާއި އެކަމަކީ މުވައްޒަފަށް  ނުބައި ނިޔަތެއް އޮވެގެންތޯ ޚިލާފުވެފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، އެފަދަ ބަދަލެއް ގެނައީ އެހެން ބޭނުމެއްގައި 

ބެލުމާއި ނޫނީ   ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއްތޯ ބެލުމާއި ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ކުރިކަމެއްތޯ 

ބޭނުމެއްގައި  އެހެންވެސް  ބެލިގެން   ފޮރުވިފައިވާ  މައްޗަށް  މިފަދަ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ  ބެލުމާއި  މުވައްޒަފުގެ  ކުރިކަމެއްތޯ 

 ".ކުރުމާއި މެދު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަދި ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ ވަޒީފާ ބަދަލު ކުރި
 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   2021ޖޫން    09މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،  

އެންގުމުން    އެފަރާތަށް  ރީތި ރަށަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަންވަގުތީގޮތުން  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުންވެސް އެނގެން އޮންނައިރު، 

 ވަޒީފާ   ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ހަމައަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްގައި އެ  2021ޖޫން    12

ނުވާކަން އެނގެން  ރީތިރަށަށް ނުކުތުމުގެ ފުރުަޞތު އޮވެމެ، އެ ފުރުަޞތުގެ ބޭނުން ކޮށްފައި އަދާކުރުމަށް

ހުށައޮންނަކަމާއި،   މައްސަލަ  އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ފަހުން  އެންމެ  މައްސަލައިގައި  ފަރާތް   ހެޅި މި 

ރަށަށް  ވަޒީފާއަށް ސަބަބަކީ    ރީތި  ހުރި  އެފަރާތުގެ  ނުނިކުމެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މުސާރަ  މައްސަލަ 

 އްޔާރީތައްވުމަށްތަ  ރީތި ރަށަށް ބަދަލުވުމަށް ވާންޖެހޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި،  ދީފައިނުވާތީކަންބޮޑުކޮށް

މަށް ނުވާކައަންގާފައި   ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށްމައްސަލަ  ން  ވަގުތު ބޭނުންވާކައިތުރު  

އާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ   ން ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮތަތީފަރާތުމައްސަލަ ހުށަހެޅި  



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙުސައިން ނަޢީމް ރައްދުވާގޮތަށް      VTR/2021/158މައްސަލަ 
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ޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ފަރާތް ރީތި ރަށް ރިސޯޓަށް ބަދަލުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެ

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އާއި،    ބުނެފައިވާތީ

  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އުޅަނދެއްގައިކަން   ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

އޮތަތީ،   ނުވުމަކީ  އެނގެން  ކިޔަމަން  އެންގުންތަކަށް  އަންގާ  ކުންފުނިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ މާއްދާއަކާ  

ށް ކިޔަމަންނުވެ، މައްސަލަ އަދި ކުންފުނިން އަންގާ އެންގުންތަކަ  ވެވޭތީ އާއި،ސަބަބެއްކަމަށް ބުރަ  ޚިލާފުވި

ރައްދުވި ފަރާތުން އަންގާ ތަނަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ޙާިޟރުނުވެ ހުރުމަކީ އެކަމުގެ  

ބުރަވެވޭތީ ޙާލަތެއްކަމަށް  ލިބޭނެ  ގެއްލުން  ކުންފުންޏަށް  އެއީ  ސަބަބުން   2008/2ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ، 

ާޤނޫނު)  ބުރަވެވޭގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ ޙާލަތެއްކަމަށް  މާއްދާވަނަ    23ގެ  (  ވަޒީފާއާބެހޭ 

  މަޢުޫޟޢީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ސަބަބަށްޓަކައި،  

 ާޤއިމްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  (substantive fairness) ޢަދުލުވެރިކަން

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

 ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު،

 2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   .10.1

މި މާއްދާގެ ދަށުން   ،ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން"   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް      ނޯޓިސް 

(procedural fairness)  ެޢަދުލުވ މައުޫޟޢީ   (substantive fairness)  ރިކަންއަދި 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި ވަކިކުރެވޭ  ،  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙުސައިން ނަޢީމް ރައްދުވާގޮތަށް      VTR/2021/158މައްސަލަ 
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ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ޢާންމު    (procedural fairness)ޙާލަތުގައި،  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، 

 ރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަ 

ހުރިހާ   .1 ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،  ކަމާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ 

 ؛ތަފުޞީލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

މުވައްޒަފަށް   .2 އެ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެފަދަ  އެ  އަދި  ދިނުމަށްފަހު 

ފުރުަޞތެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ 

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

ާޤނޫނުގެ   .4 ަޝރުޠު   23ވަޒީފާއާބެހޭ  ދެ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

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

ވަކިކޮށްފައިވާކަން މުވައްޒަފަކު  މުވައްޒަފަކަށް  ،  އެ  އެ  ސަބަބުތަކާއެކު  ވަކިކުރި 

 އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، 

އިޖުރާޢަތުތައް   ޢަދުލުވެރިކަން އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިޖުރާޢީ      ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ 

(procedural fairness)  ެބެލެވޭނ ހައިކޯޓުން   ކަމަށްޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން

ޢަދުުލެވިރަކން    އިޖުރާޢީގައި  އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމު .10.2

(procedural fairness)    ،ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފ އާަދުކާރ ަތން  ަމއްސަަލ  ާޤިއްމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ

ޫޖން    10ްނަގިއ،  ަގިއ ައ  2021ޫޖްނ    09ބަދުަލުކިރަކްނ އަެފާރތްަށ  މެާލިއްނ ީރިތ ރްަށ ިރޯސޓްަށ  

ކޮށް ިދުނަމށް ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ފާަރުތން  ުމާސރަ ޮބުޑ  ، ނުުކްނންަނ ެއްނުގުމްނަގއި ަވޒާީފައށް    2021



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ެއްނުގަމ ަފާރަތްށ  ަރއުްދިވ  ނުުކމަެފިއ    ށްފުަހަމްއސަަލ  ަވޒާީފައށް  ިރޯސޓްަށ  ަރްށ  ީރތި  އަެފާރްތ 

ިމ ަމްއސަަލައްށ ަޖާވބާުދީރުވުމެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ުކިރްނ    ުނިވަނަމެވްސ، 

ުފުރަޞެތްއ ދަީފިއާވަކްނ ެއނގްެނ ނަެތތީ    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތްނ  ޮގުތްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރާތްަށ

ަފާރްތ  ަވިކުކިރަކން އަެފާރަތށް  ާއިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި  މްައސަަލ  ަގއި    2021ޫޖން    12 ަވޒާީފިއން 

  2021ޫޖން    09  ެއްނުގާމ ަހަމައްށެވްސ ިއުތުރ ެއްއެވްސ މާުޢމާަލެތްއ ިމަކާމ ުގިޅެގްނަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ުކެރވަިފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ނެތީަތ، ަމްއސަަލ    ެދމުެދދަެފާރުތެގ    ޭދތޭެރަގިއއާ    2021ޫޖން    12ާއިއ  

ަވ ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ަފާރުތްނ  ިކުކުރުމަގިއ  ުހށެަހިޅ  ަރްއުދިވ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމްއސަަލ  ިއުޖރީާޢ 

(procedural fairness)  ެވެވއެެވ. ުނޤިާއްމޮކށަްފިއާވަކަމްށ ުބަރ 

ފަދަ .11 ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ  އިން   2019މާރިޗު    13އިން އެފަރާތަށް  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ 

އަށް ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި އަހަރީ ޗުއްޓީ ދީފައިނުވާތީ، ޗުއްޓީއަށްވާ ފައިސާ    2021ޖޫން    12ފެށިގެން  

 ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ހަމަޖައްސައިދެވޭނެގޮތް ލިބޭނެ

އެދުމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނިން އަހަރީ ޗުއްޓީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް   11.1

ލީވް ނޯޕޭ  ދެވޭނީ  ޗުއްޓީ  އަހަރީ  ބުނެފައިވަނީ  ކުންފުނިން  ކަމަށާއި،ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  ގޮތުގައި   ގެ 

  ދޭނެކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭނުންނަމަ ޗުއްޓީ ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަހަރީ   ބުނެފައިވާއިރު،ފައިސާ ދީފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ    ން ބުނެފައިވާތީ،ފަރާތުޗުއްޓީއަކަށް އެދިފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި 

  އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދެންޖެހޭނީ   ބެލުމުންވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް    އޮންނާތީ އާއި،ޗުއްޓީ ފޯމެއް ހުށަހަޅައިގެންކަން އެނގެން

މައްސަލަ ގެ ބޭނުމަށް  އެދުމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަހަރީ ޗުއްޓީ ދީފައިނުވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމު



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙުސައިން ނަޢީމް ރައްދުވާގޮތަށް      VTR/2021/158މައްސަލަ 
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ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ 

  މުއްދަތުގައި އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. އަދާކުރި

އިން ފެށިގެން ފެށިގެން   2019މާރިޗު    13މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު  އި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ 11.2

ހަމަވުމުން، ދެފަރާތުގެ  ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް    1

އެނގެން  ދެމިއޮތްކަން    އެ މުއްދަތު  އާ ހަމައަށްވެސް  2021ޖޫން    12ބަހައްޓާފައިވާގޮތުން  ތައް  ޢަމަލު

 ވަނަ މާއްދާގައި،  39 )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ 2/2008އިރު، ާޤނޫނު ނަންބަރު އޮންނަ

ނުވާނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރުވުމުން، ކޮންމެ އަހަރަކު، މުސާރަލިބޭގޮތަށް  "މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  

 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދޭންވާނެއެވެ."   30ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް މަދުވެގެން  

ވަނަ މާއްދާގެ    41  ގެ   )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

 )ނ( ގައި،

ކުރާނަމަ، އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ އަހަރީ ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުން ނުކޮށް އޮތުމުން އެ   ")ނ( މުވައްޒަފަކު، ވަޒީފާއިން ވަކި 

ވަކިކުރާއިރު، އެ ފައިސާ  ޗުއްޓީއަށް ލިބެންވާ ފައިސާ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ނުދީ އޮތްކަމަށްވާނަމަ، ވަޒީފާއިން  

 އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ." 

އޮންނައިރު،   އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ވަޒީފާއިން  މިފަދައިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 އަހަރީ ޗުއްޓީ  ންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް އެފަރާތުވަކިކޮށްފައިވާތީ،  

ޗުއްޓީ އަހަރީ  ދުވަސްތަކަ  ނަގާފައިނުވާނަމަ،  އެފަރާތަށް  ނަގާފައިނުވާ  ފައިސާ  ރައްދުވި  ށްވާ  މައްސަލަ 

ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ނަމަވެސް  ފަރާތުން  ފަރާތު  ،ބުރަވެވުނު  ހުށަހެޅި   ގެ   2021ޖޫން    ގެމައްސަލަ 

“SALARY SLIP”  ްބެލުމުނ ގޮތުގައި    ”Annual Leave Pay – 30 days“  އަށް  ގެ 

)ތޭރަ ހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަހެއް ރުފިޔާ( ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި،  -/13,675 ރ 

ލިބިފައިވާކަމަށް  ގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނަގާފައިނުވާ ދުވަސްތަކަށް ފައިސާ  އަހަރީ ޗުއްޓީ



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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އެނގެން  ބުނެފައިވާކަން  އަޑުއެހުންތަކުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 މާއްދާގެ )ބ( ގައި، ވަނަ 41)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ތީ އާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު އޮންނާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ    39")ބ( މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ، މި ޤާނޫނުގެ  

 ޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި، އެއްވެސް ފައިސާއެއް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދީގެން ނުވާނެއެވެ." 

އޮ އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތުން ންނާތީ،  މިފަދައިން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްކަމަށް 

 ނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. ޅޭކަނޑައެ

އަށް ކުންފުނީގެ    2021ޖޫން    12އިން    2021ޖޫން    01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން   .12

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ، އެ މުއްދަތަށް މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް  

 އޮތްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ޖޫން   .12.1 ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އެފަރާތް  އަ  ”SALARY SLIP“ގެ    2021މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  ށް 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފައިސާ ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ  

ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަމަށް  ފައިސާ  މި  އަދި  އާއި، 

ވާ އެފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަން  ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަރުއްސަލަ އަޑުއެހުންތަކުގައި ބުނެފައިވާތީ، މަ

 ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވާނެއެވެ.  މިކަމާއެނގެން އޮންނަ ސަބަބަށްޓަކައި، 

ޙާލަތުގައި    ގެ  19-މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ކޮވިޑް .13

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް  ،  މާލޭގައި ކުއްޔަށް ތަނެއް ހިފައިގެން ހުންނަންޖެހުމުންއަނބުރާ ރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި  

މާލޭގައި ހުންނަންޖެހޭ    ރ )އެއްހާސް ރުފިޔާ( ޚަރަދުވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން-/1000ކެއުމަށާއި، ހުރުމަށް  

ނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މުއްދަތުގައި އަތުން ދާ ޚަރަދު ހޯދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވީ

ހުށަހަޅާފައި  ފަރާތުން ބުނާ ބުނުން ފިޔަވައި، މިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް  

ނުވަތަ އެ ހުރި މުއްދަތުގައި އެފަރާތުގެ އަތުން   ،ހެޅި ފަރާތް މާލޭގައި ހުރިކަންއާއި، މައްސަލަ ހުށަ  ނުވާތީ



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ޚަރަދުވެފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްީޞލް އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މި ކެއުމަށާއި، ހުރުމަށް  

އިސާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ހޭ ފަފައިސާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެ

 ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

މައްސަލަ    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ،އިސްވެ ދެންނެވުނު އެންމެހައި ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތީން ހުރުމުން .14

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

 ން ކަ ޢަދުލުވެރި  ޢީ މައުޟޫ ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި    ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު   ދަށުން  މާއްދާގެ

(substantive fairness)  ަޢަދުލުވެރިކަން  ކަނޑައެއިކަމަށް  ޤާއިމުކޮށްފ އިޖުރާޢީ  ނަމަވެސް  ޅި 

(procedural fairness)    ު2/2008ޤާއިމްކުރުމެއްނެތިކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، ާޤނޫނު ނަންބަރ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

ވަކިކުރެވުނުއިރު ވަޒީފާއިން  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  މެރިން  ސުވެނިއާ  އާއި   އެފަރާތަށް  ފަރާތް  މުސާރަ 

)އެކެއް( މަސްދުވަހު އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ    1 ،ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ ފައިސާގެ ނިސްބަތުން

 މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، 
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ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙުސައިން ނަޢީމް ރައްދުވާގޮތަށް      VTR/2021/158މައްސަލަ 

                                             

29 ގެ  27 ޞަފްޙާ      
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 
 

  މައްސަލަ   ،ންތަކަށާއިކިޔު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެ  ވިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދު   ދެންފަހެ،

ޙުސައިން ނަޢީމް  ހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، މި މައްސަލައަކީ  ދައްކާފައިވާ ވާދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި    ބެލި

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  މ.ނާލާފުށި(  މެރިން    ،(A221007)ބަށިމާގެ،  ސުވެނިއާ 

ގައި ލޯންޗް ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި   އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން    2019މާރިޗު    13ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

އޮފީހުގެ އެޗް.އާރު ސެކްަޝނުން    މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެސުވެނިއާގައި    2021ޖޫން    09އަންނަނިކޮށް،  

ނަޢީމަ ރަށަށް  ށް  ޙުސައިން  ރީތި  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ވަގުތީގޮތުން  ފެށިގެން  އިން  މާދަމާ  ގުޅާފައި 

ށަކީ ވަރަށް  ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، ވީމާ ހެނދުނު ފުރުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރީތި ރަ

ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަނަކަށް ވެފައި، މިހާރު ދެމުންދާ މުސާރައަކީ އެ ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

އެއްވެސް   ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ރަށުގައި  އެ  ބޮޑުކޮށްދެއްވައިފިނަމަ،  މުސާރަ  ނުވާތީ  މުސާރައަކަށް  އެކަށޭނަ 

ވަނަ ދުވަހު އޮފީހަށް އައުމަށް   2021ޖޫން    12ޅާފައި ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި،   ގުމައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް އެޗް.އާރަށް

ބުނުމުން، އޮފީހަށް ދިޔުމުން ވަގުތުން ދިއްކޮށްލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމުގެ ޗިޓުކަމަށާއި، އެ   ގުޅާފައި  ފޯނުން

ަޤބޫލުކު ނަޢީމަށް  ޙުސައިން  ކަންތައްތަކަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދަތި  ޗިޓުގައި  ޗިޓުގައި   ކަންތައްތަކެއްކަމަށްވާތީރަން 

އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،   އެޗް.އާރަށް  ނެތްކަން  އަށް   2021ޖޫން    12އިން    2019މާރިޗު    13ސޮއިކުރެވެން 

ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި އަހަރީ ޗުއްޓީ ދީފައި ނުވާކަމަށާއި، ޗުއްޓީއަށް އެދުމުން ކުންފުނީން ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ނޯޕޭ 

ބުނެފައިވާކަމަށާއި، އަދި ބޭނުންނަމަ ޗުއްޓީ ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާ ދޭނެކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް،   ލީވްގެ ގޮތުގައިކަމަށް

އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދެފަހަރު މަސައްކަތްކޮށްވެސް ފައިސާ ލިބިފައި ނުވާކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ފުރަތަމަ  

މަށާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އެއް އަހަރުދުވަހުން ހަމަވުމުން އެޗް.އާރުގައި  ވަޒީފާއަށް ނުކުތްއިރު ހަދާފައިވާކަ

އެއްބަސްވުން އައުކުރުމަށް އެދުމުން ފަހުން އެކަން ކުރާނެކަމަށްބުނެ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ދެފަރާތުގެ  

 އެއްބަސްވުން އެޗް.އާރު އިން ދީފައިނުވާތީ އާއި،  ދެމެދުގައި ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް ހޯދުމަށް އެދުމުން އެ 



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ނަޢީމަށް  ޙުސައިން  ާޤނޫނުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  ނުލައި  ދިނުމަކާ  ނޯޓިހެއް  އެއްވެސް 

އަށް ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގެ   2021ޖޫން    12އިން ފެށިގެން    2019މާރިޗު    13ލިބެންޖެހޭ ބަދަލު ހޯދުމަށާއި،  

  12އިން    2021ޖޫން    01ރީ ޗުއްޓީ ދީފައިނުވާތީ، ޗުއްޓީއަށްވާ ފައިސާ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި،  އަހަ

ފައިސާ    2021ޖޫން   އެލަވަންސްއަށްވާ  އާއި  މުސާރަ  މުއްދަތުގެ  އެ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ،  ކުންފުނީގައި  އަށް 

ކިކުރުމުން ރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި، މާލޭގައި ކުއްޔަށް ގެ ދަތި ވަގުތުގައި ވަޒީފާއިން ވަ  19-ހޯދުމަށާއި، ކޮވިޑް

ހުރުމަށް   ކެއުމަށާއި،  މައްޗަށް  ދުވާލެއްގެ  ޖެހުމުން  ހުންނަން  ހިފައިގެން  ރުފިޔާ( 1000/-ތަނެއް  )އެއްހާސް  ރ 

ފަރާތުން  ޑުގެ  ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޚަރަދުވާތީ، މާލޭގައި ހުންނަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި އަތުން ދާ ޚަރަދު  

އެދި ލިމިޓެޑަށް    ހޯދުމަށް  ޕްރައިވެޓް  މެރިން  މި    ރައްދުވާގޮތަށްސުވެނިއާ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 މައްސަލައިގައި، 

 

  މާއްދާގެ   ވަނަ  23  ގެ)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ަވޒާީފިއން ަވކޮިކށަްފިއަވީނ    ުޙަސިއްނ ނީަޢްމ

 (substantive fairness)  ންކަޢަދުލުވެރި   ޢީމައުޫޟ  ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން

ޢަދުލުވެރިކަން    ، ނަމަވެސްޅި  ކަނޑައެ   ކަމަށްާޤއިމުކޮށްފައި  (procedural fairness)އިޖުރާޢީ 

ވަނަ   87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު    ކުރުމެއްނެތިކަމަށްޤާއިމް

)ށ(   ރިޢާޔަތްކޮށް،  މާއްދާގެ  މެރިން  އަށް  އެފަރާތް ސުވެނިއާ  ނަޢީމަށް  ޙުސައިން  ގޮތުގައި  ޕްރައިވެޓް ބަދަލެއްގެ 

 1 ގެ ނިސްބަތުން،ފައިސާމުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު ލިމިޓެޑުގެ

  ނަޢީމަށް   ޙުސައިންފަރާތުން    ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެފައިސާއަކީ    ގެ އުޖޫރައަށްވާއް( މަސްދުވަހުއެކެ)

 ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި،ދޭންޖެހޭ  

 

ޙުސައިން  ( ދުވަހުގެތެރޭ  ސާދަ)  14އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(    (2022  އޮގަސްޓު  11މިއަދު )  ިއާސިމ ަފ

( ދުވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ  ތިނެއް)   03އެކަން ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(    ނަޢީމަށް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު،



 ސުވެނިއާ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ނަންބަރު:                         ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޙުސައިން ނަޢީމް ރައްދުވާގޮތަށް      VTR/2021/158މައްސަލަ 

                                             

29 ގެ  29 ޞަފްޙާ      
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މައްޗަށް އަންގައި ިލިމޓުެޑެގ    ްޕަރިއެވްޓ ުސެވިނާއ ެމިރްނ    ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި

 އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު      

 ރައީސާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 


