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 ޓްރައިބިއުނަލް   ވަޒީފާއާބެހޭ 
                 ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ   

 މައްސަލަ   ނިމުނުގޮތުގެ  ޚުލާސާ   ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/19 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ޑިސެންބަރު  27 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 ޖޫން 29 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 (  ތުޅާދޫ. ބ/   އެވަރގްރީން) މަޖުދީ هللاޢަބްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A108655ނަންބަރު:  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު)

 ސޮނެވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (FC-0023/2017)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ 
 

ޢަ  މި ތުޅާދޫ(    އެވަރގްރީން )  މަޖުދީهللا ބްދު މައްސަލައަކީ  ބ.  ކާޑު)/  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ނަންބަރު:    ދިވެހި 

A108655  )30    ުފެށިގެން    2004އޮގަސްޓ )ކުންފުނީގެ  އިން  ލިމިޓެޑް  )ބީ.ވީ.އައި(  މެނޭޖްމަންޓް  ސޮނޭވާ 

  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  ވަޒީފާގެ ދަށުން ހިންގާ ސޮނިވާފުށި ރިޒޯޓުގައި   (FC-0023/2017ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރ:  

ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި މަުޤބޫލު އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،  

ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ބަލައި މުސާރަ ނުދީވެސް މުވައްޒަފުން ބޭތިއްބޭނެ ހަމަތަކާއި އަދި ރިޑަންޑަންސީއެއްގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު  
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)ނުވައެއް(   09ކަށް ބެލުމެއްނެތި ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް  ހަމަތަވަކިކުރެވޭނެ  

ޢަބްދު ބުނެ،  ދީފައިނުވާކަމަށް  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ވަންދެން    ދިޔަ   އަދާކުރަމުން  ކުރިންމަޖުދީ  هللا މަސްދުވަސް 

ޢަބްދުބެހެއްޓު  އަލުން  ވަޒީފާގައި   ފަރާތެއްކަމުގައި   ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  މަޖުދީއަކީهللا މަށާއި، 

  އެއްފަހަރާ   އެކީ  ނާޔަތްތައްޢި  މުސާރައާއި  ދޭންޖެހޭ  ދުވަސްތަކަށް  ވޭތުވެދިޔަ  ހަމައަށް  ނިމުމާ  މައްސަލަ  މިމަށާއި،  ނުބެލު

 ބަދަލުގެ   ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިންވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް    މަޖުދީއަށް ދިނުމަށާއި،هللا ޢަބްދު

ސޮނޭވާ ަފާރުތްނ    ަމޖީުދެގهللا ަޢބުްދ  ިދެއ  ދިނުމަށްނަގައި  ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއި  މަސްދުވަހުގެ(  އެކެއް)  01  އިތުރު  ގޮތުގައި

ޅުމުން  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެ  2020  ޑިސެންބަރު  27މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  

 .މައްސަލައެކެވެ ބަލާފައިވާ  

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމްގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން  

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ )މަޖުދީ )އެވަރގްރީން / ބ. ތުޅާދޫ(  هللا ޢަބްދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

 )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް((  A108655ނަންބަރު:    ކާޑު

 ، ރުކުރުމުންޒައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މަވަޒީފާއާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( 

( )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" FC-0023/2017ލިމިޓެޑް )ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރ:  

 ' ގެ މަޤާމުގައި ވިލާ އެޓެންޑެންޓް'ހިންގަމުންދާ ސޮނިވާފުށި ރިޒޯޓުގައި  ދަށުން    ގެ ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(

މަހަކު   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  މަާޤމުގެ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަށެއް  )  USD 408ކަމަށާއި،  ހަތަރު ސަތޭކަ 

ތް މައްސަލަ ރައްދުވި  ( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާއެމެރިކާ ޑޮލަރު
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ފެށީ   އަދާކުރަން  އެއްވެސް    ކަމަށާއި،ގައި    2004އޮގަސްޓު    30ފަރާތުގެ ވަޒީފާ  މަުޤބޫލު  ތެރޭގައި  ކޮވިޑުގެ 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ޙާލަތުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްސަބަބެއް ނެތި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް  

މައްޗަށް ބަލައި މުސާރަ ނުދީވެސް މުވައްޒަފުން ބޭތިއްބޭނެ ހަމަތަކާއި އަދި ރިޑަންޑަންސީއެއްގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު  

  2008/2ރު  ވަކިކުރެވޭނެ ހަމަތަކަށް ބެލުމެއްނެތި ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ާޤނޫނު ނަންބަ

ގެ   ާޤނޫނު(  ގެ    53)ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(  މާއްދާގެ  )1)ވަނަ   ،)2(  ،)3( އަދި  ނަންބަރުގައި،  4(  ވަނަ   )

ކަމަށް  ލިބިގެންނުވާ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  އިޚްތިޔާރެއް  އުނިކުރުމުގެ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި    މުވައްޒަފެއްގެ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ  3( އަދި )2)(،  1އަދި އެ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )  އިރު،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ށްފައިވާހިނދު، އެފަދަ އެއްވެސް ާޤނޫނީ ސަބަބެއް އަދި އެފަދަ ހާލަތެއް  އުނިކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ޙާލަތުތައް ބަޔާންކޮ

ހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަ)ނުވައެއް( މަސްދުވަސް ވަންދެން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް    09ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް  ނެތި،  

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ދީފައިނުވާކަމަށް

  ދިޔަ   އަދާކުރަމުން  ކުރިންީނ، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  އޭެދޮގްތ ަކަމްށ ބުނަެފިއަވުތްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ .2

ަފާރަތީކަމްއސަަލ    މަށާއި،ބެހެއްޓު   އަލުން  ވަޒީފާގައި  ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  ުހށެަހިޅ 

  މުސާރައާއި   ދޭންޖެހޭ  ދުވަސްތަކަށް  ވޭތުވެދިޔަ  ހަމައަށް   ނިމުމާ  މައްސަލަ  މިމަށާއި،  ނުބެލު  ފަރާތެއްކަމުގައި

ޚިލާފަށް    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތްށ  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ނާޔަތްތައްޢި ާޤނޫނާ    ވަޒީފާއިން ދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ޢިނާޔަތް   މުސާރައާއި  މަސްދުވަހުގެ(  އެކެއް)  01  އިތުރު   ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ދިނުމަށްނަގައި

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

  ، ަނަޒުރުކުރުމްނ  ަކްނކަަމްށ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަގިއ'  ޯފުމ  ުހށަަހާޅ   ަޖާވުބ  ަމްއސަަލިއެގ'   ުހށަަހޅަާފިއާވ   ްޓަރިއިބުއނަަލްށ 

'ވާިލ އެެޓްނޑްެންޓ' ެއްއެގ ަމާޤ ިރޯޒުޓގެ  މްަށ ަޢްއަޔުނކުުރަމްށ ަމްއސަލަ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ޮސނާެވ ުފށި 

ެފުބުރަވީރ    25ުހށެަހިޅ ަފާރާތއި، ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމެދު ަވޒާީފެގ ެއއަްބްސުވެމްއަގިއ ޮސިއުކެރވަިފިއަވީނ  

ަވަނ ާމއާްދގިައ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމާޤުމެގ ެއްނމަެހިއ    3.3ަގިއ ަކމާަށިއ، ެއ ެއއަްބްސުވުމެގ    2019
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ވީ  ަމްސއިޫލ އަެފާރަތށް  ަފްނުނެވިރަކާމއުެކ  ަމަސްއަކްތެތިރަކާމއި،  ިއޚާްލްޞެތިރަކާމިއ،  އްިލިތާޒުމތްައ  ްއަޔުތަތާކިއ 

 ެއްނެމ ުފރަިހަމެއްއޮކްށ ުކަރްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ެއއްބްަސވަެފިއ ާވ ަކަމާށިއ،  

ެއްނމަެހިއ    11.1ެއްއަބްސުވުމެގ  ަވޒާީފެގ   ކުނުްފީނެގ  ާމއާްދަގިއ،  ަޢމުަލުކުރަމށް  ަވަނ  ެއްއގަޮތށް  ަގާވއުިދަތާކ 

ާލިޒުމެވެގްނާވ ަކަމާށިއ، އެފަަދ ަގާވއަިދާކ ޚިލުާފުވާމިއ، ަވޒާީފގެ އްިލިތާޒމަުތްއ ެއކީަށެގްނވާ ެފނަްވެރްއަގިއ ުފރަިހަމ  

ުމނާްދަނަމ  ުކަރުމްނ ނާުދަނަމ ުނވަަތ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަމޞަްލަޙަތކްަށ ުބޫރައާރ ފަަދ ޮގތަަކށް ަޢމުަލުކަރ

ިޢާބާރތްުނ   ަޞީރަޙ  ަކމްަށ  ަވިކުކެރވާިދެނ  ވަޒާީފިއްނ  އަަޅިއ،  ިފަޔަވުޅ  ަފރާާތމުެދ ިއޞާްލީޙ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކަމާށއި، 

ަޢމެަލްއ    11.2ީމެގިއުތުރްނ ަވޒާީފެގ ެއްއަބސުްވުމެގ   ަމްއަސަލ ަވަނ ާމއާްދަގިއ، ާފުޅަކްނ ޮބުޑ ަޣިއުރ ސޫުލކީ 

ވަަނ ާމއާްދެގ ަދށްުނ    23)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ  2/ 2008ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ކޮށަްފިއާވަނަމ، ާޤޫނުނ ންަނަބރު  

ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކ ނަުލިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނ ަކމްަށ ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ ަކަމާށއި، މި ާމއާްދަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  

ަރއުްދިވ ަމްއސަަލ  ެއަކްނަކމްަށ    ަފާރާތިއ  ަބާޔނޮްކްށ  ަޢމުަލަތްއ'  ސޫުލީކ  ޣިައުރ  ޮބުޑ  'ާފުޅކްަނ  ަވީނ  ަފާރުތްނ 

 ެއްއަބްސވަެފިއ ަކަމާށިއ، 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފާ އާަދުކަރުމްނ ޮގސަްފިއާވ ުމއަްދުތަގިއ، އަެތްއ ފަަހެރްއެގ ަމތްީނ ަޣިއުރ ސޫުލކީ  

ަޢމުަލަތްއ ފަާހަގުކެރިވަފިއާވ ަކަމާށިއ، ެއޮގތްުނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް    ަޢމުަލަތާކިއ، ަމަސްއަކުތެގ ައޚްލާާޤ ޚިލުާފ

އެެހން   ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުނުވާމިއ،  ާޙިޟުރ  ަވުގަތްށ  ޙިާޟުރާވްނޖޭެހ  ަވޒާީފައށް  ަމިތްނ  ެއކިފަަހުރ 

( ފަަހުރގެ ަމިތން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  )ައެށްއ   08ުޖމަުލ  ުމަވްއޒުަފްނާނ މުެދ ޭބއަަދބީ ގޮތްަށ މާުޚޠުަބުކުރމާ ުގިޅެގން  

މޭ    05ަފާރަތށް ަނޭޞަޙތް ެދިވ، އަެފާރުތެގ ަފއްިލ ނޯޓަުތުކަގިއ ިހެމނަިފިއާވ ަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތް  

  13ަގއި ަވޒާީފައްށ ާޙިޟުރާވްނޖޭެހ ަވުގުތަގއި ާޙިޟުރވަެފިއ ުނާވ ަކމާަށިއ، މަިކާމ ުގިޅެގން    2020ޭމ    12އިަދ  

ަގިއ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް ިއްނާޒުރެގ ސިޓެީއްއ ޮފުނވަާފިއާވ ަކަމާށއި، އެ ިސީޓަގިއ ަމްއސަަލ    2020ޫޖްނ  

ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ާޙިޟުރުނާވަނަމ  ަވޒާީފައްށ  ަތުކާރުރޮކށް،  ަޢމުަލަތްއ  ަޣިއުރ ސޫުލީކ  އެފަަދ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ 
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ަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވނެ ަކަމށް ައްނގަާފިއވާ  ަފާރާތމުެދ ިއުތރު ިފަޔަވޅު ެއޅެޭނ ަކަމށިާއ، ަމްއަސ

 ަކަމާށިއ، 

ަފާރތް   ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ުގިޅެގން  ުކުރާމ  ަޢމުަލަތްއ  ސޫުލީކ  ަޣިއރު  ަތކާުރުރޮކްށ  ަފރާތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ  ަގއި ަބއްދުަލުވެމްއ ޭބްއވަިފިއާވ ަކމާަށިއ، މި ަބއްދުަލުވުމ  2020ޭމ    04ާޙިޟުރޮކްށ  

ިކަބިއްނ ފަާހަގުކެރވަިފިއާވ ައޚާްލީޤ ިމްނަގނާޑ ަޢމުަލަތާކިއ، ަޣިއުރ ސޫުލީކ ަޢމުަލަތްއ ެއ ަފާރަތްށ ފަާހަގޮކށީްދ،  

ަޢމުަލުކުރަމްށ ައްނަގިއ، އަެފރުާތެގ    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތގެ ގާަވއުިދަތާކިއ ެއްއޮގތަށް  ިމްނަގނޑަުތކާ  ސޫުލކީ 

 މުަލަތްއ ިއޞާްލުޙ ުނުކާރަނމަ އަެފާރާތމުެދ ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވޅު ެއޭޅެނަކަމށް ބާަޔްނޮކށެްދުވނު ަކަމާށިއ، ަޢ

ީދ، އަެފާރުތެގ ައޚާްލީޤ ިމްނަގނޑު    20ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ޖުމަުލ   )ވިިހ( ފަަހުރެގ ަމތްިނ ަނޭޞަޙތް 

މާަށިއ، ަނަމެވްސ ެއައށްފުަހެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  ަރނަގުޅ ުކުރަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ެއްނިގ ަކ

ަގިއ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރތެުގ ައޚާްލީޤ ިމްނަގނާޑިއ، ެދ ަފާރުތެގ ެދމުެދަގިއ    2020ެސޕެްޓްނަބރު    19ަވީނ  

ާޙިޟުރނުވަެފިއ ަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ   19ަފާރތް    ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވާމ ޚިލަާފްށ ަމަސްއކަަތށް 

ޮކށްފިައާވ ަޣިއުރ ސޫުލީކ ަޢަމާލ ުގިޅެގްނ ަޖާވބާުދީރ ުވަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް  ަގިއ    2020ެސްޕެޓނަްބުރ  

ަގިއ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަޖާވބާުދރީ ުވަމްށ ަބއްދުަލުވެމްއ    2020ެސްޕެޓނަްބުރ    23ައްނގަާފިއާވެނ ަކަމާށިއ،  

ުލުވުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތމެދު ުކެރވަިފިއާވ ތުުހަމތަުތުކްނ ަބރަީއުވަމްށ ެއްއެވްސ  ޭބްއުވުނ ަކމާަށިއ، މި ަބއަްދ

ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިބާނކްޮށ  ަތްޙީޤަޤްށ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަކަމށިާއ،  ުހށަަހޅަާފިއުނާވ  ެހްއެކްއ 

ަކްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރަާތށް ިސީޓ މެެދެވިރޮކށް  ަގއި ެއ   2020ެސޕެްޓްނަބރު    24ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކަރން ިންނާމ،  

 ެއްނިގ ަކަމާށިއ،  

ެއއަްބްސުވުމެގ   ަޢމުަލތެަކްއ ަކަމށް  ަޢމުަލަތަކީކ ަޣިއުރ ސޫުލކީ  ،  11.2.15،  11.1ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ 

ަކަމާށއި، ަމްއސަަލ    11.3.2އަދި    11.3.1 ަބާޔނެްވެގްނާވ  ިމ  ވަަނ ާމއާްދަގިއ ަކނަޑެއިޅެގން  ަފާރތް  ހުށެަހޅި 

ިދުނަމާކ ނަުލިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ   ެއްއެވްސ ޢަމެަލްއ ުކާރ ހަާލުތަގިއ، އުިތުރ ޯނޓެިހއް  ަޢމުަލަތުކްނ ުކރެ 
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ިލިބެގްނާވ ަކަމާށިއ، ަނަމެވސް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތށް  ެއއަްބްސުވުމެގ ަދުށްނ  ިއްޚިތާޔުރ  

ަމިތްނ   ެއަތްއ ފަަހެރްއެގ  ބަދުަލަގިއ،  ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރުމެގ  ަވުގުތްނ  ުކުރުމްނ އަެފާރްތ  ަޢމުަލަތްއ  ިމ  ަފާރްތ 

ާރަތްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ނޭަޞަޙްތ ަލއީިދ، ަވރިންނގ ެލޓަރ ެދވަިފިއާވ ަކަމާށިއ،  

ަނޭޞަޙްތ ިދުނމަށްފުަހ ެވްސ އަެފާރުތްނ ާފުޅަކން ޮބޑު ަޣިއުރ ސޫުލީކ ަޢމުަލ ަތުކާރުރ ުކާރ ޙަާލުތަގިއ، ަވޒާީފާއބޭެހ  

ާޤޫނާނިއ،    23ާޤޫނުނެގ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވިކުކުރަމީކ  ަވޒާީފިއްނ  ިދުނަމާކނަުލއި  ނިޯޓްސ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވނަ 

ޤިަޟްއާޔިއްނ ަކނަޑެއޅަިފިއާވ އުޞުޫލަތާކ ެއްއޮގަތށް    SC-A/14/2017ަބުރ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމޯކުޓެގ ަންނ

 ުކެރުވުނ ަޢމެަލްއ ަކަމްށ ސިާބތާުވަކަމާށިއ، 

ުހށެަހިޅ    2020ެސްޕޓްެނަބުރ    22 ަމްއސަަލ  ިއނަްޓިވުއ' ސީިޓެއްއ  ިއްނެވސިްޓެގޯޓީރ  ުޓ  'ިއްނިވޭޓަޝްނ  ަގއި 

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތމުެދ ުކެރވަިފިއާވ ތުުހަމުތަތްއ އާިދީރޮގުތން  ަފާރަތްށ ުހށެަހޅުުނ ަކަމާށއި، ެއ ިސީޓ ޮފުނުވީނ

ެސްޕޓްެނަބުރ    23ަތްޙީޤުޤުކުރުމެގ ޮގުތން ަކަމާށިއ، 'ިއްނިވޭޓަޝްނ ުޓ ިއްނެވްސިޓގެޓީޯރ ިއްނަޓިވުއ' ިސީޓާއ ުގިޅެގން  

އްދުަލުވުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަގިއ ިޑސިޕިްލަނޫރ ިހއިަރްންގ ެއްއ ުކިރައށް ެގނެްދުވނު ަކަމާށިއ، ިމ ަބ  2020

ަފާރާތމުެދ ުކެރވަިފިއާވ ތުުހަމުތތުަކްނ ަބީރައުވަމށް ެއްއެވްސ ެހއެްކްއ ުހށަަހޅަާފއި ުނވާ ަކަމާށއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  

ުހށެަހޅި ަފރާާތމުެދ ުކެރިވ ތްަޙީޤުޤުކުރަމށްފުަހ، ަމްއސަލަ  ަފިއާވ  ަފާރާތމުެދ ުކެރވަިފިއާވ ތުުހަމތަުތްއ އާިދީރގުޮތން 

ތުުހަމތަުތްއ ސިާބުތާވަކމަށް ފަާހަގުކެރުވުނ ަކަމާށއި، ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވކޮިކށްފިައަވީނ ުމަވްއޒަަފުކ  

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހ  

 ަކަމާށިއ، 

)ުނަވެއްއ( ަމްސ ުދަވްސ ަވންދްެނ ުމާސަރާއިއ ިޢާނޔްަތަތއް ދަީފިއުނާވަކަމްށ ުބނާ    09 ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ  ަމްއސަަލ

ުބުނާމމުެދ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިއްނާކރު ުކާރ ަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ މާުސަރ ނިުލިބ ިދޔަ  

ޅި ަފާރުތން ުހށަަހޅަާފިއ ުނާވަކަމށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން  ަމްސ މުަހެގ ެއްއެވްސ ތްަފޞެީލްއ ަމްއސަަލ ުހށެަހ

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 



 
 
   ލިމިޓެޑަށް ( އައި.ވީ .ބީ ) މެނޭޖްމަންޓް ސޮނޭވާ

ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މަޖުދީ هللاޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް    VTR/2021/19މައްސަލަ 
                                             

 

27 ގެ 7    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:  
 

 

 

ަވޒާީފިއްނ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ، އޭެދޮގްތ ަކަމްށ ބުނަެފިއަވީނަރްއުދިވ ަފާރުތްނ  ާލަގިއ، ަމްއސަަލ  ިމ ަމްއަސ .4

-SC/2017ަވަނ ާމއާްދާއިއ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމޯކުޓެގ ަނނަްބުރ    23ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

A/14  ަކނަޑެއޅަިފިއާވ ަކަމާށއި،    ަޤިޟްއާޔަގިއ  ާސިބުތާވ  ެއްއޮގަތްށކަން  ަފާރްތަހަމަތާކ  ުހށެަހިޅ    ަމްއސަަލ 

ުމުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކްނ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ިންނިމ ިންނ

ާސިބުތާވ ަކަމާށއި، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ުމަވްއޒެަފްއެގ ޮގުތަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ެދމުިހިރިއުރ،  

ާވ ަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ާޤޫނާނ ޚިލަާފްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ުމާސަރ ނޭުދަކްނ ާސިބުތުނ

ެންތަކމާަށިއ އިަދ   ަހަމެއްއ  ާޤޫނީނ  ައުމުރުކުރުމެގ  ަމްއަޗށް  ަފާރުތެގ  ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކުރަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ 

  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތއް ުނަވަތ ެއްއެވްސ ބަދެަލްއ ަނަގއިިދުނަމްށ 

 ައުމުރުކުރުމެގ ާޤޫނީނ ަހަމެއްއ ެންތަކަމށް ަކނަޑއަަޅިއ، ަމްއސަަލ ިންނަމއިިދުނަމެށެވ. 

މަޖުދީގެ ފަރާތުން ސޮނެވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައަށް هللا ޢަބްދު .5

 2020ސެޕްޓެންބަރު   24ފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މަޖުދީ ވަޒީ هللا އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވީއިރު، ޢަބްދު

ޑިސެންބަރު   27ގައި ކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަ އޭނާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  

  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މުވައްޒަފަކު   28ގައި ކަމަށްވާއިރު، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    2020

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި    03ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މައްސަލައެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ޢަބްދު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާއާބެހޭ هللا ކަމަށާއި،  މަޖުދީ 

)ތިނެއް( މަސްދުވަސް    03ނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އޭ

ފާއިތުވީ ފަހުންކަމުގައި ވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ބެލުމުގެ  

ރައްދުވި ސޮނެވާ މެނޭޖްމަންޓް އިޚްތިާޞްޞ ލިބިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ  

 ނަގާފައިވެއެވެ.  އް)ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އިޖުރާއީ ނުކުތާއެ

 2020ސެޕްޓެންަބރު    24މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚަކީ   .5.1

ވަނަ މާއްދާގެ   35ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން، މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ަބޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  
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އްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު ނުހިމަނައި މުއްދަތު ގުނުމުން )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި މު

ވީ ހުކުރު ދުވަސްކަން އެނގެން އޮންނައިރު،   2020ޑިސެންަބރު    25މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚަކީ  )ތިނެއް(    3

ަބންދު ދުވަސްތަކެއް   2020ޑިސެންަބރު    26އެ ދުވަހާއި، ޖެހިގެން އައި   ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ ރަސްމީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،   35، މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ަބޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ކަމުގައި ވުމުން

ޑިސެންަބރު   27މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚުކަމުގައިވާ  

ހުށަހެޅި  2020 މައްސަލަ  މި  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާެބހޭ  ވަޒީފާއާެބހޭ ގައި  މައްސަލައަކީ  މި  ދާނެތީ، 

މައްސަލައެއްކަމަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އޮންނަ  ހުށަހެޅުމަށް  ޝަކުވާ  ޓްރައިިބއުނަލަށް 

މެނޭޖްމަންޓް   ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލައަށް މައުޟޫޢީގޮތުން ޖަވާުބދާރީވުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ސޮނެވާ 

ލިމިޓެޑް މައްޗަށް)ީބ.ވީ.އައި(    ވަޒީފާއާބެހޭ   ތަފްީޞލު،  ނިންމުމުގެ  މި   ފައިވާނެއެވެ.އި އަންގަ  ގެ 

ނިންމި ގޮތް'   އިޖުރާއީގޮތުން' (2021މޭ    12) VTR/IJ/2021/17-200 ނަންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ

 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ   .6

 .ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ ފުރުަޞތު އޮތްނަމަވެސް، ދެ ފަރާތުންވެސް ަޝފަހީ ހެކި

  ަވޒާީފާއބޭެހ )  2/ 2008 ންަނަބުރ  ާޤޫނުނ  ޮއވެެގްނަކަމްށ ސަަބެބްއ  ެއކީަށެގްނާވ ަވިކުކރޭެވީނ ަވޒާީފިއްނ ުމަވްއޒަަފުކ .7

 އުފުުލުމގެ   ަޝުކާވ  ޙަާލުތަގިއ  ނެުފްނަނ  ސަަބެބްއަކމްަށ  ެއަކީށެގްނާވ  ަސަބބީަކ  ެއ  ، ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކމިާއ  ަގިއ(  ާޤޫނުނ

  ޮއެވެގްނ   ަސަބެބްއ   އަެކީށެގްނާވ   ، ިލބިދަީފިއާވިއުރ  ުމަވްއޒަަފަކްށ  ެއ   ާމއާްދިއްނ  ަވަނ  28  ާޤޫނުނެގ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ަޙްއުޤ

  27 ާޤޫނުނެގ ެއ ގުޮތގިައ ިޒްނާމެއްއެގ ަފާރެތްއެގ ަވޒީފޭާދ ާސބުިތޮކށިްދުނަމީކ  ަވިކުކިރަކްނ ަވޒާީފިއްނ ުމަވްއޒަަފުކ

  ަވޒާީފިއްނ   ޭއާނ   ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ   ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަމޖީުދهللا ަޢބުްދ  ، ޮއުތމްުނ  ަކނަޑައޅަާފިއ   ާމއާްދިއްނ   ަވަނ

ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް    ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިމ  ުނަމީކާސބުިތޮކށިްދ   ޮއެވެގްނަކްނ   ސަަބެބްއ   ެއކީަށެގްނާވ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ

 . ެދެކެމެވ  ަކުމަގިއ  ިޒްނާމެއްއގެ )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް
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ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ    ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .8

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރއް  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގންތޯ  ެއކީަށގްެނާވ ަސބެަބްއ  ުނަވތަ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނތޯ 

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

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

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ ަވޒާީފ ޭދ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، މޮިގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ

ފަދަ ޢަދުުލެވިރ ަސަބބަަކްށުވުމެގ   ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމ

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކށް    ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތއް  ބަަލްނޖެހޭ   ،ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ކުޯޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ    ަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއިދވިެހާރްއޭޖެގ

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި،   .9

 procedural)އިަދ ިއުޖާރއީ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ރިވެގެން  މެދުވެ 

fairness)  އިާއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ަސަބބްުނ ެގއުްލުމެގ ބަދުަލެގ  ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހޯތ

ަފިއާސެއްއ   ެއްއެވސް  ެދެކެމެވ.   ަނަގއެިދވާިދެނޯތޮގުތަގިއ  ުގިޅެގން    ބަަލްނޖޭެހަކުމަގިއ  މްައސަަލާއ  މި  ެއޮގުތން، 

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

 ަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ ައްނަނިނވި ަކްނ ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް 

ގިައ ަމްއސަަލ    2020ސްެޕެޓނަްބުރ    24ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފއްިނ ަވިކޮކށަްފިއާވ ަކމްަށ ބާަޔްނކްޮށ   . 9.1

ަރއުްދިވ ަފާރުތން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ޮފުނވަާފިއވާ 'ަޓރމޭިނަޝްނ އްޮފ ެއމްޕޮްލިއަމްނޓް ކްޮންޓެރްކޓް'  

 ިލުޔުމަގިއ، (  2020ސްެޕެޓނަްބުރ    24) 
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“This is about the recent discussion we had along with your HOT on 23rd September 2020 

based on the letter (Invitation to Investigatory Interview) issued to you on 22nd September 2020. 

This investigatory interview was held after 24hrs of prior notice & conducted in respect of 

disciplinary issues reported against you and warning letters and file notes issued to you in the 

past as : 

1. 8th December, 2019 for inappropriate behavior against your supervisor and colleague. 

2. 5th May, 2020 for not reporting on duty and not attending daily briefing. 

3. 13th June, 2020 for Serious service lapse. 

4. 30th May, 2013 for Not reporting on duty. 

5. 13th July, 2012 for reporting late on duty. 

6. 24th May, 2011 for not reporting on duty 

7. 15th Sept, 2010 for not following proper procedure and duties of villa attendant. 

8. 4th August, 2009 for not attending housekeeping briefing. 

9. 18th September, 2008 for casual attitude towards performing your duties resulting into 

asset loss. 

10. 28th August, 2008 for not attending training sessions 

11. You have repeated similar misconduct for not reporting on duty on 19th September, 

2020. Such actions amount to gross misconduct in violation of Section 11.1, 11.2.15, 

11.3.1 and 11.3.2 of your Contract of Employment. 
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You have not submitted any supporting facts, or arguments on the above-mentioned misconduct 

during the meeting, we hereby advise your employment with Soneva Management BVI LTD for 

Soneva Fushi terminated with effect from 24th September 2020.” 

 ެރޭވ ަކާމިއ، ިމ ފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން ފަާހަގުކ

ަމްއސަަލ  ިހނގިާދަޔ ުމއަްދުތެގ ެތޭރަގިއ  ަވަނ އަަހުރެގ ިނޔަަލްށ    2019ަވަނ އަަހުރްނ ފިެށެގްނ    2005.  9.2

ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ދަީފިއާވ ެސޓިްފެކްޓަތެކްއ ަމްއސަަލ ުހށަަހާޅ ޯފާމއުެކ ަމްއސަަލ  

ަކ ުހށަަހޅަާފއާިވ  ަފރުާތން  ަވޒާީފ ުހށެަހިޅ  ަފާރްތ  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ެސޓިްފެކޓްތަަކީކ  އެ    ާމިއ، 

އާަދުކަރުމނިްދަޔިއުރ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ަމަސްއަކުތގެ ައުގަވަޒްނޮކްށ ދަީފިއާވ ސެޓިްފކްެޓަތެކްއކްަނ  

 ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. 

. ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ަމްއސަަލ ުހށަަހާޅ ޯފާމެއުކ ުހށަަހޅަާފިއާވ 'ެއްމޕޮްލިއަމްންޓ ެއޑްެނަޑްމ ެއްގީރަމްންޓ'  9.3

ބުެލުމން،   ިނޔަަލްށ    2020ޫޖްނ    30ިއްނ    2020އްެޕރްީލ    01ައްށ  ަފާރަތށް  ެގ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ 

ޑޮ)   USD 408ިލެބުމނިްދަޔ   އެމެރިކާ  އަށެއް  ުމާސަރ،    (  ލަރުހަތަރު ސަތޭކަ   USD 292.71ެގ 

)ުދިއަސްއަތ ުނވަދަިހ ޭދްއ ެއމިެރާކ ޑަޮލުރ ަހތްދަިހ ެއްއ ެސންްޓ( އްަށ ކަުޑުކެރޭވެނ ަކމްަށ ބާަޔްނޮކށަްފިއވާ  

 ަނަމެވްސ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ަކާމިއ، ެއ ެއްއަބްސުވުމަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ޮސިއޮކށަްފިއީވ

 ަގިއ ޮސިއޮކށަްފއުިނާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ެއ ެއްއަބްސުވުމ

ގިައ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ    2019ެފުބުރަވީރ    25. ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތިާއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ދެމުެދ  9.4

އެ  ެއްއަބްސުވެމްއ ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފާމެއުކ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ުހށަަހޅަާފިއވާ ަކާމިއ، 

ިއްނ ެފިށެގން ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ    2003ަޖަނަވީރ    08ެއްއަބްސުވުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ  

ިއން    2019އްެޕރްީލ    01އެ ެއްއަބްސުވަމީކ  ުކނުްފްނާޏ ުގޅަިފިއާވ ަފާރެތްއކަަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކާމިއ،  

ިނޔަލްަށ،    2020ާމިރޗު    31 ުދ  01ެގ  އަަހުރ  ުމ)ެއެކއް(  ަކަމްށ  ވުަހެގ  ެއްއަބްސވެުމްއ  ވާ  އަްދަތށް 
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ަކާމިއ،  ބާަޔްނޮކށް    ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަކަމށް  ަވިކޮކށަްފިއވާ  ަވޒީފިާއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ    24ަމއްސަަލ 

ަގއި ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް ދަީފިއާވ 'ޓަރިމޭނަޝްނ    2020ެސްޕެޓނަްބުރ  

ްންޓ ޮކްންޓެރކްޓް' ިލުޔުމަގިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ެދ ަފާރުތެގ  އްޮފ ެއްމޕޮްލިއަމ

ަވނަ ާމއާްދައށް    11.3.2އިަދ    11.3.1،  11.2.15،  11.1ެދމުެދަގިއ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ އްެއަބްސުވުމެގ  

ވަެފއާިވ ަވޒާީފެގ  ދަެފާރުތްނ  ަގިއ    2019ެފުބުރަވރީ    25ަޙވާލާދަީފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރޭވ ަކާމިއ، ެއޮގުތްނ  

 ަވަނ ާމއާްދަގިއ،   111.  ެއްއަބްސުވުމެގ

 “You shall comply with all rules and regulations of the Company at all times and any violation 

of them may render you liable for disciplinary actions, termination or dismissal. Your services 

may also be terminated for poor performance, continual violation of local laws or house rules 

or any action whatsoever which may be detrimental to the interests of the Company. The 

Company's disciplinary procedures are in compliance with Section 19 of the Employment Act 

and are further detailed in the Employee Handbook. The purpose of the Company's disciplinary 

procedures is to ensure that proper standards are maintained and that any alleged failure to 

observe those standards is fairly dealt with.” 

 ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ކާަމިއ،  

 ވަަނ ާމއާްދަގިއ،   11.2. ިއްސެވ ަބާޔްނުކެރުވނު ވަޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ  9.5

“As per Section 23 of the Employment Act, where the Company finds you to be guilty of one 

or several of the following gross misconduct events, the Company shall have the right to dismiss 

you and terminate your Employment Agreement immediately and without any prior notice to 

you and without the Company being liable to pay you any salary or other compensation in lieu 

of notice :” 

 ަވަނ ާމއާްދަގިއ،    11.2.15ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ކާަމިއ، ެއ ެއއަްބްސުވުމެގ  
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“Any other behaviour which the company deems to be gross misconduct” 

 ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ކާަމިއ، 

 ަވަނ ާމއާްދގިައ،    11.3. ިއްސެވ ަބާޔްނުކެރުވ ެއއަްބްސުވުމެގ  9.6

“Any violation of the following policies of the company will result in disciplinary actions by 

the company (see above) and/or termination and/or dismissal.” 

 ަވަނ ާމއާްދަގިއ،   11.3.1ެއްއަބްސުވުމެގ  ،  ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ކާަމިއ

“Absence from work for any unauthorized reason or without notice” 

 ަވަނ ާމއާްދަގިއ،   11.3.2ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ ކާަމިއ، ެއްއަބްސުވުމެގ  

“Refusal to carry out duties or reasonable instructions” 

 ާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ިޢިމ  

ައްނަނިނވި ިލެޔިކުޔނަްތްއ ހުށަަހޅަާފިއާވަކން     . ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރާތްުނ ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވބު ުހށަަހޅާ ޯފާމެއުކ9.7

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ކުލަާހަކށް ަމުޤބޫލު ުޢުޛެރްއެނތި  ަގިއ ިހްނގުުނ ަތްމީރނު    2008ޮއަގްސުޓ    27ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތް    - 

 ، ަފއަިލްށ ެލވަިފިއާވ ޯނުޓެގ ކީޮޕައކިާއ  ާޙިޟުރވަެފިއ ުނާވީތ ޯހްސްޓ 

އުިހމުާލްނ    -  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ެގއުްލން    2008ެސްޕެޓްނަބރު    18ަމްއސަަލ  މުދަަލްށ  ުކނުްފީނެގ  ަގިއ 

 ލެވަިފިއާވ ޯނުޓެގ ކީޮޕައާކިއ،   ިލބަިފިއާވީތ ޯހްސްޓ ަފއިލްަށ
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ަފާރތް  ަމ  -  ުހށެަހޅި  ަމޤުބޫލު    2009ޮއަގްސޓު    04ްއސަލަ  ަވުގުތަގިއ  ނުިކްނަންނޖެހޭ  ަވޒާީފައްށ  ަގއި 

 ުޢުޛެރްއެނިތ ާޙިޟުރވަެފިއ ުނާވީތ ޯހްސޓް ަފއަިލްށ ެލވަިފިއާވ ޯނުޓެގ ކީޮޕައާކިއ، 

ަފާރްތ    -  ުކނުްފީނެގ ިސ  2010ެސޕެްޓްނަބރު    14ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި  ަފުރާވުކަޑޮކްށ އަދި  ާޔަސުތަތކާ  ަގއި 

 ޚިލަާފްށ ަމަސްއަކތް ކޮށަްފިއާވތީ ޯހްސްޓ ަފއަިލްށ ެލވަިފިއާވ ނުޯޓެގ ޮކީޕައކިާއ، 

ވިިދވިިދެގްނ    -  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަވުގތަށް    04ަމްއސަަލ  ިނުކްނންަނޖޭެހ  ަވޒާީފައްށ  ުދވުަހ  )ަހަތެރއް( 

  ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރަތްށ ިއ  ަގ  2011މޭ    24ިނުކމަެފިއުނާވީތ އިަދ ަވޒާީފައށް ލުަހްނ ިނުކމަެފިއާވީތ،  

 ދަީފިއާވ ުފަރަތަމ ިއްނާޒުރެގ ިލުޔުމެގ ޮކީޕާއިއ، 

ަގިއ ޯހްސޓް    2012ޖަުލިއ    13ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރްާތ ަތކާުރުރޮކްށ ަގިޑއްަށ ަވޒާީފއަށް ިނކުމަެފިއުނާވީތ    - 

 ަފއަިލްށ ެލވަިފިއާވ ޯނުޓެގ ކީޮޕއާަކިއ، 

ަގއި    2013މޭ    30ަވޒާީފައްށ ިނުކްނަންނޖޭެހ ަވގުުތަގއި ުނިނުކުތުމެގ ސަަބުބން  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް    - 

 ދަީފިއާވ ިއްނާޒުރެގ ިސީޓެގ ޮކޕަީއާކިއ، 

ިޑެސންބަރު    08ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އެެހްނ ުމަވްއޒަަފާކ ޭބއަަދީބ ބުަހުރަވިއްނ ުމާޚޠުަބޮކށަްފިއވީާތ،    - 

 ޯނުޓެގ ކީޮޕައާކިއ، ަގިއ ޯހްސޓް ަފއަިލްށ ލެވަިފިއާވ    2019

  13ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފައްށ ިނުކްނަންނޖޭެހ ަވުގުތަގއި ަތުކާރުރޮކްށ ަވޒާީފއްަށ ިނުކމެފިައުނާވީތ،    - 

 ަގއި ދަީފިއާވ ިއނާްޒުރެގ ިސީޓެގ ޮކީޕއާަކިއ،    2020ޫޖްނ  

ފަާހަގަވުމ  -  ަޢމަލަުތްއ  ަޣިއުރސޫުލީކ  ތުަކާރުރޮކްށ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ަމްއސަލަ  ުގިޅގްެނ  ިދުއާމ  ން 

  2020ޭމ    05ަގއި ަބއްދުަލުވެމްއ ޭބްއވަިފިއާވަކްނ ފަާހަގޮކށް    2020ޭމ    04ުހށެަހިޅ ަފާރތް ާޙިޟުރޮކށް  

 ަގިއ ޯހްސްޓ ަފއަިލްށ ެލވަިފިއވާ ޯނުޓެގ ކީޮޕައާކިއ، 
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މުަލަތްއ ފަާހގުަކެރެވުމނާްދތީ،  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ކަިބިއްނ ަތުކާރުރޮކްށ ަޣިއުރސޫުލީކ އިަދ ޭބއަަދީބ ަޢ  - 

ބައްދުަލުވަމަކްށ   ާބްއާވ  ުގިޅެގން  ެއނުްގަމްށ  ެއަކްނަކާމ  ާޙިޟުރުވަމްށ  ަފާރތް  ުހށަހިެޅ    22ަމްއސަަލ 

 . ަގިއ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ޮފުނވާފިައާވ ިސީޓެގ ކީޮޕެއްއ  2020ެސްޕެޓނަްބުރ  

ަގއި ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަަލށް ހުށަަހޅަާފިއާވ ަބާޔުނަގިއ،    2021ޮއަގސުްޓ    17ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތްުނ  .  9.8

)އެަށއް( ފަަހުރ ަމިތން ޭބއަދީަބ ބުަހން މާުޢމާަލުތުކިރ    08ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ ަޖާވުބ ޯފުމަގިއ  

ާޙިޟުރުނވާ ަކަމށް ބެުނ ުހށެަހޅި ިލުޔުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް   ަކަމްށ ުބެނ ހުށެަހޅި ުނުކާތާއއި، ަގިޑައްށ 

)ވިިހ( ފަަހެރްއެގ    20ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ަވިކުކެރޭވެނ ަސަބެބްއ ޯނނާްނެނ ަކަމާށއި،    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ެއީއ   ުބނަިނަމެވްސ،  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ދަީފިއާވަކަމްށ  ޚިލާފު  ން  ަކނަޑެއިޅެގަނޭޞަޙްތ  ަޙީޤަޤާތ 

ޭބުނިމްއާޔ ޮސިއުކރޭާށ ުބެނ ޮސިއުކުރވަާފިއާވ  ވަާހަކ ަތެކްއ ަކަމާށއި، ެއ ިލޔްުނަތަކީކ ަމޖޫުބުރޮކްށެގްނ ަވޒީފާ 

ަވަނ ުދވުަހެގ ިލުޔުމަގިއެވްސ ޮސިއުކުރީވ ަމުޖޫބުރޮކްށެގްނ،    2020ސްެޕެޓނަްބުރ     22ިލުޔްނަތެކްއ ަކމާަށިއ،  

ުދރަާލިއ ާރަވިއެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކުުރުމެގ ޭބުނުމަގއި  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއީވ ަނަމެވްސ،  

ުހށެަހ ަމްއސަަލ  ޯނިޓްސަތުކަގިއ  ިއްނާޒުރެގ  ަނޭޞަޙާތއި،  ދަީފިއާވ  ޮސިއޮކށަްފިއަވނީ  ަފާރަތްށ  ަފާރްތ  ިޅ 

ިއްސވެ   ުހށަަހޅަާފިއނާުވީތ،  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެހްއެކްއ  ެއއެްވްސ  ެއނގެޭނ  ަމުޖޫބުރޮކްށެގްނ 

ަބާޔްނުކެރުވނު ަނޭޞަޙާތއި، އްިނާޒުރެގ ޯނިޓސަްތަކކީ ެއްއެވްސ ަމުޖޫބުރަކެމްއ ެނތި ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  

 ިކޔްުނަތެކްއ ަކުމަގއި ުބަރެވެވެއެވ. ޮސިއޮކށަްފިއާވ ަޞްއަޙ ިލެޔ

ަގިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުނަަލްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ ަބާޔުނަގިއ،    2021ެސޕެްޓނަްބުރ    12ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން  .  9.9

  ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށްނަކަމްށ   23ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ަވޒާީފާއބެހޭ   ަވިކުކެރވަިފިއވީަނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ކަަމާށިއ،  ޮއުޅަމުކްނ  ެދްނެނވަިފިއަވީނ 

ައޚްލީާޤ ިމްނަގނޑު    21ާޤޫނުނެގ   ަމަސްއަކުތގެ  ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތގެ  ަދުށން  ާމއާްދެގ )ހ( ގެ  ަވނަ 

ުޅަމށްފުަހ ެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތެުގ ަމަސްއަކުތގެ  ަރނަގުޅުކުރަމްށ އަެތެކްއ ފަަހުރ ަމިތްނ ިފަޔަވޅު ެއ
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ެއްއބްަސުވުމެގ   ަވޒާީފެގ  ަސަބުބން  ުނުކުރުމގެ  ަރނަގުޅ  ަދުށްނަކަމށް    11.3ައޚާްލުޤ  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ހުށަހަ .10 ޖަވާބު  މައްސަލައިގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފަރާތް މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފޯމުގައި  ޅާ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  23ވަޒީފާއިން  ކަމަށް  ދަށުން  މާއްދާގެ    ވަނަ 

ަގއި ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއބުިއނަަލްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ ަބާޔުނަގިއ،    2021ެސްޕެޓނަްބުރ    12ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ވަަނ ާމއްދެާގ )ހ( ގެ ަދުށން    21ސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ަމްއ

 ަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތްުނ ަބޔްާނޮކށަްފިއވީާތ، ައނަްނނިިވ ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

ގެ ތެރޭގައި ތަރަހައި   ާޤނޫނުގެ  އެ  ބަލާއިރު،  އަށް(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)   2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު .10.1

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި   21ހިމެނޭ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތަކެއް އެ ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ   21ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    23

 ކުރެވިފައިވަނީ، މާއްދާގައި ބަޔާން

އޭާނެގ ] ެވސް  އެޅުމަށްފަހު  ފިޔަަވޅު  ރަނަގޅުކުރުމަށް  މިްނަގނޑު  އަޚުލާޤީ  ނުަވތަ  ޤާބިލުކަްނ  މުަވއްޒަފުެގ  މަސައްކަތުެގ 

މަސައްކަތުެގ އަޚުލާޤާއި ނުަވތަ އޭނާ ަވޒީފާއަދާކުރާ ތަން ރަނގަޅުޮގތުގައި ހިްނގުމާ ުގޅިފައިާވ އޭާނެގ ޒިްނމާ އަދާނުކުރާކަމުެގ 

 [ކަށީެގންާވ ސަބަބަކާ ލައިެގންމެުނީވ، ަވޒީފާ އަދާކުރަމުްނދާ މުަވއްޒަފަކު އޭާނެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކޮށްެގން ުނާވެނއެެވ.އެ

ވަނަ މާއްދާ ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ގޮތުން،   21މި ޢިބާރާތުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ން ވަކިކުރެވޭނީ ދެ ަޝރުޠެއް ފުރިހަމަވެގެންކަމާއި، އެއީ އެ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއި

ރަނގަޅު މިންގަނޑު  އަޚްލާީޤ  ނުވަތަ  ާޤބިލުކަން  މަސައްކަތުގެ  ނޫންކަމަށް  މުވައްޒަފެއްގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ފުރިހަމަވާނަމަކަން  ކަންތައްތައް  އަންނަނިވި  ޙާލަތުގައި  ަޤބޫލުކުރެވޭ  ވަޒީފާދޭފަރާތަށް 

 ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.  HC-A/134/2011 ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު
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ފިޔަވަޅު  .1 ރަނގަޅުކުރުމަށް  މިންގަނޑު  އަޚްލާީޤ  ނުވަތަ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ 

 އަދި ؛ އެޅުން

އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުން ވެސް އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ  .2

 ގުޅިފައިވާ އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން.  ތަން ހިންގުމާ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   .10.2

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

ަވޒީފާދޭފަރާތަށް ،  ނުވުމާއެކު  އޭނާ ަވޒީފާަގއި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގންާވ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް 

 [ ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.

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

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

 ބެލެޭވނީ އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

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

 ؛ފެނުން

 [ ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން. (2)

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  އޮފް   ޓަރމިނޭަޝން'  ދީފައިވާ  ށްއެފަރާތަ  އަންގައި  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .10.3

)ކޮންޓްރެކްޓް  އެމްޕްލޮއިމަންޓް ވަކި    ،ލިޔުމުގައި(  2020  ސެޕްޓެންބަރު  24'  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ަމްއސަަލ   ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް،  މާއްދާއަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާއިރު

ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމަސްއކުަތެގ ައޚާްލީޤ ިމްނަގނުޑ ަރނަގުޅުކރަުމްށ ެއތެަކްއ ފަަހުރ ަމިތން ނޭަޞަޙތް  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމަސްއަކުތެގ ައޚާްލުޤ ަރނަގުޅ ުނުކުރުމެގ  ީދ ިފަޔަވުޅ ެއުޅަމށްފުަހ ެވްސ  
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ެހޅި ަފާރތްަށ އަެތއް ފަަހެރްއެގ ަމތްިނ ނޭަޞަޙތް  ަސަބުބްނަކމަށް ަބާޔނޮްކށަްފިއާވތާީއިއ، ަމްއސަަލ ހަުށ

ޮއުތުމން،   ެއނެގން  ައޅާފިައާވަކްނ  ިފަޔަވޅު  ިއޞާްލީޙ  ވަޒާީފިއްނ  ީދ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަންނބުަރ   ާޤޫނނު  ޤޫާނުނ(    2/ 2008ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ާމއާްދ  21)ަވޒާީފއާބޭެހ   އެއްގޮތްވާ  އާަވނަ 

 އެވެ. ބުރަވެވެ ކަމަށް ގޮތުގެމަތިން

  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ .11

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ންޖެހޭ  ޤާއިމުކުރަ  ވަކިކުރުމުގައި

 ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ، 

  ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާދޭފަރާތުން .11.1

(substantive fairness)  ީ؛ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  

ަފާރުތްނ   .1 ުމަވއްޒަަފުކ  ަވޒީފޭާދ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން 

 ؛ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ

ުއްނުސރަުތްއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 ދި ައ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަފާރުތން   .3 ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

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

 ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  އޮފް   ޓަރމިނޭަޝން'  ދީފައިވާ  އެފަރާތައް  އަންގައި  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .11.2

)ކޮންޓްރެކްޓް  އެމްޕްލޮއިމަންޓް ފަރާތް   ،ލިޔުމުގައި(  2020  ސެޕްޓެންބަރު  24'  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 
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ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ަމަސްއކުަތެގ އަޚާްލީޤ ިމްނަގނުޑ ަރނގަޅުުކުރަމްށ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ެއަތެކްއ ފަަހުރ ަމިތން ަނޭޞަޙތް ީދ ިފަޔަވުޅ ެއުޅަމށްފުަހ ެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމަސްއަކތުގެ  

 ުޅ ުނުކުރުމެގ ސަަބުބްނަކމްަށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ައޚާްލުޤ ަރނަގ

ެހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއ ޮގެތްއ ިންނަމްނ ޖޭެހނީ  ހަުށ  ަވިކޮކްށެގްނ  ވަޒާީފިއްނ  ްޓަރިއިބުއނުަލްނ  ަވޒާީފާއބޭެހ .11.3

ސަބުަބަތކަށް   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ިޗުޓަގިއ   / ިލުޔުމަގިއ  ައްނގާ  ަވކުިކިރަކްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަހަމެއަކިނ 

ަނނަްބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަޤޟްިއާޔިއން    HC-A/280/2012ރާިޢަޔްތޮކްށަކމްަށ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ    މި މައްސަލައިގައި  ، ަކނަޑައޅަާފިއާވީތ

 އެމްޕްލޮއިމަންޓް  އޮފް  ޓަރމިނޭަޝން'  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ   ،ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް

ރައްދުވި ފަރާތުން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް މައްސަލަ  (  2020  ސެޕްޓެންބަރު   24' )ކޮންޓްރެކްޓް

   ބުނާފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ.

  ޓަރމިނޭަޝން '  ދީފައިވާ  އެފަރާތައް  އަންގައި  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިންއެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   .11.4

ވަނަ އަހަރުން    2008  ،ލިޔުމުގައި(  2020  ސެޕްޓެންބަރު  24' )ކޮންޓްރެކްޓް  އެމްޕްލޮއިމަންޓް  އޮފް

ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާއިރު،   ނޯޓިސްތަކަށް  އިންޒާރުގެ  ނަޭޞޙަތާއި    ުހށެަހުޅުނިއުރ  ަމްއަސަލ  ިމދީފައިވާ 

  ެގ (  2015  ަގާވއުިދ  ްޓަރިއިބުއނުަލެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ)   R-20/ 2015:  ަންނަބުރ  ަގާވއުިދ  ަޢމުަލުކަރުމނިްދަޔ

  ، ުނާވަނަމ  ބާަޔްނޮކށަްފިއ  ަކނަޑެއިޅެގްނ  އެެހްނޮގަތަކްށ  ާޤޫނުނަގިއ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ާމއާްދަގިއ  ަވަނ  8

  ެތޭރަގިއ   ަމސުްދވުަހެގ(  ަހެއްއ)   6  ެފށެިގްނ  ާތީރުޚްނ  އުފުެދުނ  ޚިލެާފްއ  ުނަވަތ  ަމްއސަަލެއްއ  ަވޒާީފާއުގޭޅ

ުމން، ިމ ަމްއސަަލ   ޮއުތަބާޔްނކޮށަްފިއ  ހުށަަހަޅްނާވެނަކަމްށ   ްޓަރިއިބުއނަަލްށ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލ  ެއ

)ހައެއް( މަސްދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާ    06އާ ހަމައަށް    2020  ޑިސެންބަރު  27ުހށެަހިޅ ާތީރުޚަކުމަގިއވާ  

އްޮތަކުމަގިއ ނެުދެކެމެވ.    ަހަމެއްއ  ންިނމާިދެނ  ގެޮތްއ   ަވިކ  ްޓަރިއިބުއނުަލްނ   ުގިޅެގްނއިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކާ  

ވަޒާީފާއބެހޭ  ްށ ދަީފިއާވ ަނޭޞަޙާތިއ އްިނާޒުރެގ ިލުޔްނަތާކ ުގިޅެގްނ  އެެހްނަކުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތ
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ުކިރން   ހުށަހުެޅުމެގ  ަޝުކާވ  ނަޭޞޙަތާއި   06ްޓަރިއިބުއނަަލށް  ފާއިތުވެފައިވާ  މަސްދުވަސް  )ހައެއް( 

އިޞްލާޙީ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިޔުންތަކަކީ  އިންޒާރުގެ 

 ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ ގޮތުން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  

ގައި ދީފައިވާ 'ފަސްޓް ލެޓަރ އޮފް ވަރނިންގ' އަށް    2020ން  ޖޫ  13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   .11.5

އެ ލިޔުމަކީ   ވަޒީފާއަށް   2020މޭ    05ބެލުމުން،  ގަޑިއަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ 

ވަނަ  2020މޭ  12ޙާޟިރުވެފައި ނުވާތީއާއި، ޑެއިލީ ބްރީފިންގ އަށް ޙާޟިރުވެފައި ނުވާތީއާއި އަދި 

އެ އެއްވެސް  ޙާިޟރުވެފައި  ދުވަހު  އަށް  ބްރީފިންގ  ޑެއިލީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތި  ންގުމެއް 

ވަޒީފާއިން   ނުކޮށްފިނަމަ  އިްޞލާޙު  އެކަންކަން  ނުކުރުމަށާއި،  ތަކުރާރު  އިތުރަށް  އެކަންކަން  ނުވާތީ، 

އެވެ. އަދި އެ  ފާހަގަކުރެވެވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ދީފައިވާ އިންޒާރުގެ ނޯޓިސްއެއްކަން 

 ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޓޮރީ އިންވެސްޓިގޭ  ގައި ދީފައިވާ 'އިންވިޓޭަޝން ޓު  2020ސެޕްޓެންބަރު    22މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   .11.6

ވާ ނަޭޞޙަތާއި އިންޒާރުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައި  ' އަށް ބެލުމުން، އެ ލިޔުމަކީއިންޓަރވިއު

ޖަވަބުދާރީވުމަށް   ގުޅިގެން  ބައްދަލުވުމަކަށް   2020ސެޕްޓެންބަރު    23ލިޔުންތަކާ  ދުވަހު  ވަނަ 

ޙާޟިރުވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމެއް  

ވަނަ ދުވަހު ވަޒީފާއަށް   2020ސެޕްޓެންބަރު    19  ކަމާއި، އެ ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ތަކުރާރުކޮށްފައިވާކަމަށް  ޢަމަލުތައް  އެފަދަ  ނުވާކަމައި،  ޙާޟިރުވެފައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މި ލިޔުމުގައި ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަފާރތްަށ ދީފިައާވ ަނޭޞަޙާތއި، ިއްނާޒުރެގ ޯނިޓްސަތުކަގއި ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތް    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ .11.7

ަފާރުތން    ޮސިއޮކށަްފިއަވީނ ަރއުްދިވ  ަފާރުތން  ަމުޖޫބުރކްޮށގްެނަމްއސަލަ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަކަމށް 

ެއަކްނ ަނަމެވްސ،  ަފާރުތން    ަބާޔްނކޮށަްފިއީވ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެހްއެކްއ  ެއްއެވްސ  ެއނޭގެނ 
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ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މަޖުދީ هللاޢަބްދުރައްދުވާގޮތަށް    VTR/2021/19މައްސަލަ 
                                             

 

27 ގެ  21   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:  
 

 

 

ަނޭޞޙާަތިއ، ިއްނާޒުރެގ ނިޯޓްސަތކީަކ ެއްއެވްސ    ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރަާތށް ދަީފިއާވުހށަަހޅަާފިއުނާވީތ،  

ަކުމަގިއ   ިލެޔިކުޔްނަތެކއް  ަޞްއަޙ  ޮސިއކޮށްފިައާވ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ  ެނިތ  ަމުޖޫބުރަކެމްއ 

ަފާރުތެގ  ުބަރެވޭވ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  މިންގަނޑު ީތާއިއ،  އަޚްލާީޤ  ނުވަތަ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

ޅައި އިންޒާރުދީފައިވާ ކަމާއި އަދި އެއަށްފަހު  ފިޔަވަޅު އަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ރަނގަޅުކުރުމަށް  

މައްސަލަ  ސަބަބަށްޓަކައި    ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެކަންކަން ތަކުރާރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭ

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ަސބެަބްއްށަވިކޮކހުށަހެޅި  ެއަކީށެގްނވާ  ަންނަބުރ  ޮއެވަފިއަވީނ  ާޤޫނުނ   ،2008 /2  

އްެއޮގްތާވޮގތެުގ ަމިތންކަަމްށ ަކނަޑައޅައި، އިަދ މްައަސލަ ުހަށެހިޅ  ަވނަ ާމްއދާާއ    21)ަވީޒާފާއެބޭހ ާޤޫނުނ( ގެ  

ވީަޒާފިއން   ޢަދުލުވެރިކަން  ވަކިކުރުމުގަަފާރްތ  މައުޫޟޢީ   (substantive fairness)އި 

 ވާކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. ފައިށްާޤއިމުކޮ

ޢަދުލުވެރިކަން   .12 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (procedural fairness)މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   21  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު .12.1

ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީ،    (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރާއިރު

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން، އެންމެ ކުޑަމިނުން އަންނަނިވި އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަކަން 

ަޤިޟއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން އެނގޭކަން    HC-A/134/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނޫންކަމަށް އެމުވައް .1 ރަނގަޅު  މިންގަނޑު  އަޚްލާީޤ  ނުވަތަ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ޒަފެއްގެ 

ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ފެންނަ ސަބަބުތައް )އޭރަކު ދެވެން ހުންނަ ހުރިހާ ތަފުޞީލަކާއެކު( ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 

 ؛ށް ދިނުންއެކަންކަމާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެމުވައްޒަފަކަ ،އެމުވައްޒަފަކަށް އަންގައި

އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ   .2

 ؛ކަންތައްތަކަކީ ނުވަތަ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެމުވައްޒަފަކަށް އެންގުން
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 ،އެކަނޑައެޅި މުއްދަތަކާއި  ،ކަނޑައަޅައިއެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެމުވައްޒަފަކަށް ދެވޭނެ މުއްދަތެއް   .3

އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ފުރުަޞތު   ،އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ

 ؛އޮތްކަން އެމުވައްޒަފަކަށް އެނގުން

އެންގުނު   .4 އެމުވައްޒަފަކަށް  ވަޒީފާދޭފަރާތުން  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް   ،ކަންތައްތައްއެމުވައްޒަފަކު 

އެ ކަމާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އިތުރު   ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ

 ؛ފުރުަޞތެއް އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުން

 ؛ނިންމުން އެމުވައްޒަފަކު ދޭ ޖަވާބަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެމުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް .5

ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު  ކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެމުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަން،އެމުވައްޒަފަކު ވަކި  .6

 އަދި ؛ އެމުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން

އެ މުވައްޒަފަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވޭ ފުރުސަތުތަކުގައި، އެމުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު   .7

 ދުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަކަށް ދެވިފައިވުން. ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯ

މައްސަލަ   މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން، .12.2

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ނަޭޞޙަތާއި އިންޒާރުގެ ނޯޓިސްތަކާއި، 

ގައި   2020  ސެޕްޓެންބަރު   22ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތުތައް އިދާރީ ގޮތުން ތަޙުީޤުޤކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި  

ފޮނުވާފައިވާ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމުގައި  އިންޓަވިއު'  އިންވެސްޓިގޭޓޮރީ  ޓު  'އިންވިޓޭަޝން 

'ަޓރިމޭނަޝްނ އްޮފ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ  ަގިއ    2020  ސެޕްޓެންބަރު  24ލިޔުމަށާއި،  

ަވަނ ނުުކާތގެ ަދުށްނ،    12.1ޮކންްޓެރްކޓް' ލުިޔަމްށ ބުެލުމްނ ިއްސެވ ަބާޔނުްކެރުވުނ    ެއްމޕޮްލިއަމްންޓ

ަތުކަގއި  ންަނަބުރ   ިފަޔަވިއ އެެހްނިއުޖރަާއުތަތއް    ަގިއ ވާ  އް(  ެތ)ަހ  7ަނނަްބުރ    )ިތެނއް( އިަދ  3ަންނަބުރ  

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއވެެއެވ. ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ިއުޖާރައތަުތްއ  
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މައްސަލަ ރަނގަޅުކުރުމަށް    މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑުަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ   .12.3

ަވނަ    12.1ްސެވ ަބާޔްނުކެރުވނު  ިއފައި ނެތުމުން،  މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާ ވަކި   ދެވޭނެ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

މްައސަަލ  އިަދ    ިއ)ިތެންއ( ަގިއ ވާ ިއުޖާރައުތ ުފރަިހަމ ޮކށަްފިއުނާވަކާމ  3ުނުކާތެގ ދުަށްނ، ަނނަްބުރ  

އިނަްޓރިވުއ'    ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފާމެއުކ ުހށަަހޅަާފިއާވ 'ިއްނިވޓަޭޝްނ ުޓ ިއްނެވްސިޓޭގޮޓީރ

ުގިޅެގްނ ަޖާވބާުދީރުވމަށް    ަތާކ( ިލުޔަމީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަޢމުަލ2020  ސެޕްޓެންބަރު   22) 

ދަީފިއާވ ުފުރަޞެތްއަކްނ ެއނގްެނ ޮއްތަނަމެވްސ، ެއ ިލުޔުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަޖވާބުދީާރުވަމްށ  

ެދުވުނ ުފުރަޞުތަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަތްމސުީލުކުރަމށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ގެެނޭވީނ  

ަކުމަގިއ ަކނަޑައޅަާފިއ އުޮތުމްނ، ާޤޫނީނ    ަފާރުތެގ ުކނުްފީނެގ ުމަވްއޒެަފްއަހަމެއަކިނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  

ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުނަވަތ  އެ ަވކެީލްއ  ފުރުަޞތު  ހޯދުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ 

، ަންނަބރު  ވަަނ ުނކާުތެގ ަދުށްނ   12.1ްސެވ ަބާޔްނުކެރވުުނ  ިއ  ފަރާތަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެން ނެތަތީ،

 ަސަބަބށަްޓަކިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  )ަހެތއް( ަގިއ ާވ ިއުޖާރައުތ ުފރަިހަމ ޮކށަްފިއުނާވަކަމްށ ުބރެަވޭވ  7

 (procedural fairness)އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރުމަގއި ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  

 މަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަ

ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ   .13 ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ޢަދުލުވެރިކަން  ަމްއސަަލ   procedural)އިޖުރާއީ 

fairness)  ްވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ޓަކައި ާޤނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށ(

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުންދިޔަ   87ާޤނޫނު( ގެ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް   (ރިކާ ޑޮލަރުހަތަރު ސަތޭކަ އަށެއް އެމެ)  USD 408  މުސާރަ ކަމަށް ވާ

 ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. 

 23ާޤނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބެލުމުން، އެ    22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   .14

ގެ އެއްބަސްވުމެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތުތަކުގައި މެނުވީ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ވަޒީފާ

ދޭންޖެހޭނެކަމަށް   ނޯޓިސް  މަދުވެގެން  އެންމެ  ދިނުމަށްފަހުގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާޠިލުކުރެވޭނީ  ކަމަށް ނޯޓިސް   
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ވަނަ މާއްދާގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން    25ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އަދި އެ ާޤނޫނުގެ  

ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، އެނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ފެށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ނިމޭދުވަހާ 

ދިނުމަށްފަހު،   އޭނާއަށް  ހަމައަށް  ޢިނާޔަތްތައް،  އެހެނިހެން  މުސާރައާއި  ލިބިދޭންޖެހޭ  އެމުވައްޒަފަކަށް  ހަމައަށް، 

ވަކި ވަޒީފާއިން  އޭނާ  ފަރާތަށް  ފަރާތް  ވަޒީފާދޭ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތުމުން،  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމަށް  ކުރެވިދާނެ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ފަރާތަށް  އެ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ގެ    2008/2ވަޒީފާއިން  ާޤނޫނު(  ވަނަ    22)ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ލުގައި ފައިސާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސްގެ ބަދަ  25މާއްދާގެ ދަށުން ޙައްުޤވާ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ ާޤނޫނުގެ  

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް  .14.1

ފައިސާއެއް   އެއްވެސް  ބަދަލުގައި  ނޯޓިސްގެ  ހުށަހެޅި ނުވަތަ  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 2003ޖަނަވަރީ    08ފަރާތަށް ދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގައި ވަޒީފާއަށް  

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަހަރުގައި  ވަނަ 

)ސަތާރަ(   17ގެ ނިޔަލަށް    2020ސެޕްޓެންބަރު    24ކިކުރި ތާރީޚު ކަމުގައިވާ  ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަ

ވަނަ   22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2އަހަރު ވެފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

( )ދޭއް  02ދަށުން    ވަނަ މާއްދާގެ  25ށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ާޤނޫނުގެ  ( ވަނަ ނަންބަރ3ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅަން   މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް މުއްދަތަށް ވާ ފައިސާ

 އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރަ ކަމަށް ވާ  ފެނެއެވެ.

USD 408  (ުހަތަރު ސަތޭކަ އަށެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރ)    ްދޭއް( މަސްދުވަހަށް ވާ   02ގެ ނިސްބަތުނ(

USD 816   ިއަށްސަތޭކަ ސޯޅަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅ(

 ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. 

ަފާރތަށް   .15 ުހށެަހިޅ  ިޢ  09ަމްއސަަލ  މާުސަރާއިއ  ުދވުަހެގ  ަމސް  ަމްއސަަލ  )ުނަވެއއް(  ދަީފިއނާުވަކަމްށ  ާނަޔތަްތްއ 

ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ބާަޔްނޮކށަްފިއވަީނަމެވްސ، ެއީއ ޮކން ުމއަްދެތްއގިައ ިލބަިފިއ ުނާވ ުމާސަރެއްއަކމިާއ އިަދ ނިުލިބަވނީ  
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ަލ ުހށެަހޅި  ކާިހ ޢަދެަދްއެގ ަފިއާސެއްއަކާމިއ އިަދ ެއަކާމ ުގޭޅ ެއްއެވްސ ތްަފޞެީލްއ ަބާޔްނޮކށަްފިއ ނަެތީތާއއި، ަމްއަސ

)ުނަވެއްއ( ަމްސ ުދވުަހެގ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތއް ދަީފިއުނާވަކަމްށ ބާުނ ުބުނމްަށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    09ަފާރުތްނ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އެދަިފިއާވ ފަަދ ައުމެރްއ ަމްއސަަލ    ުނުކާތއާ ުގިޅެގްނިމ  ަފާރުތްނ ިއްނާކުރ ކޮށަްފިއާވތީ،  

 ްއަޗްށ ުކާރެނ ާޤޫނީނ ަހަމެއްއ އްޮތަކުމަގއި ނެުދެކެމެވ. ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަމ

 01  އިތުރު  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން   ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން .16

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވީ ނަމަވެސް،    ނަގައިދިނުމަށް  ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއި  މަސްދުވަހުގެ (  އެކެއް)

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  އޮވެ،  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ  ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް  

 ރައްދުވި ފަރަތުގެ މައްޗަށް ކުރާނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް އޮތްކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. 

 

 

 : ނިންމުން މައްސަލައިގެ 

  ބެލި   މައްސަލަ،  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ދެންފަހު

އޮގަސްޓު   30،  މަޖުދީهللا ޢަބްދު  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ،ބެލިއިރު  ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ދެއްކި  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި

-FCސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް )ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރ:  އިން ފެށިގެން    2004

ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި މަުޤބޫލު    ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،ގެ ދަށުން ހިންގާ ސޮނިވާފުށި ރިޒޯޓުގައި    (0023/2017

ށްފައިވާ ކަމަށާއި، ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ބަލައި އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮ

ވަކިކުރެވޭނެ   މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ރިޑަންޑަންސީއެއްގެ  އަދި  ބޭތިއްބޭނެ ހަމަތަކާއި  މުވައްޒަފުން  ނުދީވެސް  މުސާރަ 

ސްދުވަސް  )ނުވައެއް( މަ   09ހަމަތަކަށް ބެލުމެއްނެތި ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް  
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ޢަބްދު ބުނެ،  ޢިނާޔަތްތައް ދީފައިނުވާކަމަށް    ވަޒީފާގައި   ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ކުރިންމަޖުދީ  هللا ވަންދެން މުސާރައާއި 

މަށާއި،  ނުބެލު  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ހާލެއްގައި  އެއްވެސްމަޖުދީއަކީ  هللا މަށާއި، ޢަބްދުބެހެއްޓު  އަލުން

هللا ޢަބްދު   އެއްފަހަރާ  އެކީ  ނާޔަތްތައްޢި  މުސާރައާއި  ދޭންޖެހޭ  ދުވަސްތަކަށް  ވޭތުވެދިޔަ  ހަމައަށް  ނިމުމާ  މައްސަލަ  މި

  ބަދަލުގެ   ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް    މަޖުދީއަށް ދިނުމަށާއި،

ަފާރުތްނ    ަމޖީުދެގهللا ަޢބުްދ  އިެދ  ދިނުމަށްނަގައި  ޢިނާޔަތް  އާއިމުސާރަ  މަސްދުވަހުގެ(  އެކެއް)  01  އިތުރު  ގޮތުގައި

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،  ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް

)ަވީޒފާާއެބޭހ ާޤޫނުނ(    2/ 2008، ާޤޫނނު ަންނަބުރ  ޮއެވ  ަފިއަވީނ ެއަކީށެގްނވާ ަސަބެބްއ ްށަވިކޮކވަޒީފާއިން  މަޖުދީ  هللا ޢަބްދު

މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި ައދި ަވީޒފިާއްނ    އްެއޮގްތާވގުޮތެގ ަމިތްނަވނަ ާމްއދާާއ    21ެގ  

(substantive fairness)  ުަވީޒާފިއްނ  މަޖުދީ  هللا ރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެހެންނަމަވެސް ޢަބްދު ާޤއިމުކ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   (procedural fairness)އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން    ޤާއިމުކުރަންޖެހޭވަކިކުރުމުގައި  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް   87( ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށްޓަކައި  

ހަތަރު ސަތޭކަ  )  USD 408  މަޖުދީއަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރަ ކަމަށް ވާهللا ރިޢާޔަތްކޮށް، ޢަބްދު

ޑޮލަރު އެމެރިކާ  ނަންބަރު  هللا ޢަބްދު  (އަށެއް  ާޤނޫނު  އަދި  ކަނޑައަޅައި،  ނަގައިދިނުމަށް   2008/2މަޖުދީއަށް 

ވަނަ    25( ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ާޤނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

ކަ ސޯޅަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(  )އަށްސަތޭ  USD 816)ދޭއް( މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް މުއްދަތަށް ވާ    02މާއްދާގެ ދަށުން  

 މަޖުދީއަށް ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، هللا ޢަބްދު

)އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ސައުވީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު(    USD 1224އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމުލައަށް ވާ  

ން  އި  (2022  ޖޫން  29ދު )މިއަިމ ަފިއާސ،  ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،  މަޖުދީއަށް  هللا ޢަބްދުއެކީ އެއްފަހަރާ  

އެކީ އެއްފަހަރާ    މަޖުދީއަށްهللا ޢަބްދުމި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ( ދުވަހުގެ ތެރޭ  ސާދަ)  14ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(  

ބަންދުނޫން(    ،ދިނުމަށްފަހު )ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ތިނެއް)   03އެކަން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދުވަހުގެތެރޭ   )



 
 
   ލިމިޓެޑަށް ( އައި.ވީ .ބީ ) މެނޭޖްމަންޓް ސޮނޭވާ
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މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް  ގެ  ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި  ލިޔުމުން އެންގުމަ

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ                                                

 

 

 މް އިބްރާހީމަރްޔަމް ޝަމްޢާ                                               
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