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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/19 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ޖަނަވަރީ  12 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖޫން  09 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 (މާލެގަން. ހުދުކަނީރުގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް) ދީދީهللاޙުސައިން ޢަބްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A278031)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ލިމިޓެޑް ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  އަލި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0098/2015)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 

 : ޞާ މައްސަލައިގެ ޚުލާ 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  މާލެގަން. ހުދުކަނީރުގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް)  ދީދީهللاޙުސައިން ޢަބްދު  މި މައްސަލައަކީ

އަލިބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ  އިން    2019ނޮވެންބަރު    A278031)  09ކާޑު ނަންބަރު:  

މަުޤބޫލު  އެކަށީގެންވާ  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  ވަޒީފާ  މަާޤމުގައި  'ހޮސްޓް'  އައިލެންޑްގައި  މުރަވަންދޫ  މޯލްޑިވްސް    ޖޯލި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ދީދީ هللاޙުސައިން ޢަބްދު ،  ވާކަމަށާއިވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ސަބަބެއްނެތި  

ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ، ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ޙުސައިން    މައްސަލަ 

ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި،    ދީދީهللاޢަބްދު ޚިލާފަށްކަމަށް  ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާއި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ޙުސައިން ވަޒީފާއިން 
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ނިންމަވައިދެއްވުމަށާއި،  އަކީ    ދީދީهللاޢަބްދު ނެތްކަމަށް  ބަލާނެތަނެއް  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ޙުސައިން  ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބުބުން   ދީދީهللاޙުސައިން ޢަބްދުށްދެއްވުމަށާއި،  ވަޒީފާ އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮގެ  ދީދީهللاޢަބްދު

ލިބުނު އެންމެހައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ ނަންގަވާދެއްވުމަށް އެދި އަލިބޭ މޯލްޑިވްސް  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ    2022ޖަނަވަރީ    12ރައްދުވާގޮތަށް    ލިމިޓެޑަށްޕްރައިވެޓް  

 .މައްސަލައެކެވެ

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ގެ ރައުޔު ރިޝްފާ މަރްޔަމް  

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

( )ދިވެހި  ފުވައްމުލައްމާލެގަން. ހުދުކަނީރުގެ / ޏ.  )  ދީދީهللاޙުސައިން ޢަބްދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި    (A278031ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ފަރާތް(ޠަމުޚާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ބުކުރެވޭ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން 

  ޕްރައިވެޓްއަލިބޭ މޯލްޑިވްސް    ސްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން ގޮ 1.1

ދަށުން ހިންގަމުންދާ   ގެ  ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  ރައްދުވި)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ    ލިމިޓެޑް

  ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ،ކަމަށާއިގައި  މަާޤމުގެ    'ހޮސްޓް'ޖޯލި މޯލްޑިވްސް، މުރަވަންދޫ އައިލެންޑްގައި  

މައްސަލަ  ގައި ކަމަށާއި،    2019ނޮވެންބަރު    09ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ    ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް

އެކަށީގެންވާ މަުޤބޫލު ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ޢަދު  މައުޫޟޢީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން  އިޖުރާއީ  ލުވެރިކަމާއި 

އެއްބަސްވުން   ދެމެދު  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، 



 

 

 އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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މުއްދަތަށްކަމަށާއި،    01ވެފައިވަނީ   ދުވަހުގެ  އަހަރު  މައްސަލަ    01)އެކެއް(  ފާއިތުވުމުން  އަހަރު  )އެކެއް( 

ފަރާތުން ދަމަހައްޓާފައިވާކަމަށާއި،  ރައްދުވި  ގޮތުން  ޢަމަލީ  ކޮންޓްރެކްޓް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   

ގައި އެއްވެސް މަުޤބޫލު ސަބަބެއް ބަޔާންކުރުމަކާއި ނުލައި މައްސަލަ    2021އޮކްޓޫބަރު    26އެހެންނަމަވެސް،  

ތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ނިމުމަކަށް ގެނައިކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ

މަާޤމުގެއަންގާފައިވާކަމަށާއި،   އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ށް( ލިބެމުންދިޔަކަމަތަރުސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރުހަ)  USD 400މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ންފަރާތު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ބުނެފައިވަނީ،  ކަމުގައި  ގޮތް  އެދޭ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .2

ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ގަވާއިދާ  ވަކިވެފައިވާ  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއިން 

ފަރާތެއްކަމުގައި ބަލާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް ނިންމަވައިދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަލުން އަނބުރާ  

ބުން ލިބުނު އެންމެހައި ގެއްލުމުގެ  ރުޖޫޢަކޮށްދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަ

ނަންގަވާދެއްވުމަށްބަދަލާއި އެއްފަހަރާ  އެކީ  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މައްޗަށް     ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން 

  ްޓަރއިިބުއނަަލްށ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ޮގުތްނ   ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝކާުވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .3

ައްނަނިނިވ ަކްނަކން    ުރުކުރުމްނ ަޒޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގއި ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށ ަނުހށަަހ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ޖިޯލ ުމަރަވންދޫ ަފާރަތ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ   3.1 ރ. ުމަރަވނޫްދ ަގިއ ިހްނަގުމންދާ  މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން    ކީ 

ަގިއ ައްއަޔުނުކެރވަިފިއާވ ފާަރެތްއަކަމާށިއ،    2019ޮނވްެނަބުރ    12ެގ ަމާޤަމްށ    1ިރޯސްޓަގިއ ެވިއަޓރ ެލވްެލ  

ެދމުެދ   ަފާރާތިއ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރާތިއ  ުހށެަހިޅ  ާތރުީޚަގއި    2019ޮނެވްނަބރު    07ަމްއސަަލ  ެގ 

ެއއަްބްސުވެމްއަގިއ   ަވޒާީފެގ  ޮސިއކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ،    2019ރު  ޮނެވްނަބ  09ަތްއާޔުރޮކށަްފިއވާ  ާތީރުޚަގއި  ެގ 



 

 

 އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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22 ގެ 4 ޞަފްޙާ       
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  2019ނެޮވްނަބުރ    10ަވަނ ާމއާްދަގިއ ަވނީ ެއއަްބްސުވްނ ެފޭށ ާތީރޚީަކ    3.1ުފަރަތަމ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ  

އަދި   ދުަތރަުފުތުރ  ިރސްޯޓެގ  ާތރުީޚަކަމާށއި،  ަތއާްޔުރާވ  ިރޯސޓް  ެނުރަމށް  ަމަސްއަކތަށް  ުމަވްއޒަފު  ުނަވަތ 

ަވޒާީފ އާަދުކރްަނ ަފށަާފިއަވނީ  ަމްއސަަލައާކ ުހެރ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރްތ ިރޯސްޓަގއި    ިޓްކްސަގިއ ިދާމިވޮލިޖްސ

ަވޒާީފެގ    2019ޮނެވނަްބުރ    12 ިލޔަެފިއާވ  ަކމްަށ  ެފށޭ  ަވޒާީފ  ާތީރުޚގިައ  މި  ާތީރުޚަގިއަކަމާށއި،  ެގ 

   ޮސިއޮކށަްފިއާވކަަމާށިއ، ެއްއަބްސުވުމްއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  

ޮނެވްނަބރު    12ާފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ ުމއަްދަތީކ  ަވަނ ާމއާްދަގިއަވީނ ަވީޒ  3.1ެދަވަނ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ   3.2

ަމސް ުދަވްސ ަކަމާށިއ، އެެހްނަކުމްނ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވްނ ާއުކެރޭވނީ ެދަވަނ ަވޒާީފގެ    12ިއން ެފިށެގން    2019

ާށިއ،  ަޝުރުޠަތާކިއ އްެއޮގަތްށ ުނވަަތ ދަެފާރުތްނ އުަލން ެއްއަބްސެވޭވ ާއ ަޝުރުޠަތާކެއއޮްގަތަކްށަކަމ ެއްއަބްސުވުމެގ  

ަފށަާފިއަވީނ   އާަދުކަރްނ  ަވޒާީފ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ާސިބުތާވިއުރ،    2019ޮނެވްނަބުރ    12ަމްއސަަލ  ަގިއަކން 

ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( އްަށ ރާިޢަޔްތކްޮށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ުމއަްދތު    16ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

  2021ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ކްަނ ެއނޭގަކަމާށިއ، ިއން ެފިށެގްނ  2019ޮނެވނަްބުރ    12ުގަންނ ެފޭށނީ  

ަވަނ އަަހުރެގ ޮއަގްސުޓ މުަހަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ޕަރޯފަމްންސ ިއވުެލޭއަޝްނެއްއ ަހދަާފިއާވަކަމާށިއ،  

ަވަރްށުވެރ ަދށް  ެއޮގުތްނ މި ިއވުެލޭއަޝުންނ ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތށް ިލބަިފިއވާ ާމްކްސައީކ ބަަލިއަގެނޭވނެ ެފްނ 

ަވަނ އަަހުރެގ    2021ްސޯކެއްއަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ިރޯސްޓެގ މުދަަލށް ެގއުްލނިްދުނާމިއ ުގިޅެގްނ  

ައ ިފަޔަވެޅއް  ިޑސިޕިްލަނީރ  މުެދ  ަފާރާތއި  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  މުަހަގިއ  ެއއް    ާޅ ެއްޕރްީލ  ާވރިންނގ  ަފިއނަލް 

ށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ެއްއބްަސުވްނ ިނުމަމަކްށ ައްނާނީތެވ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ހު ެދވަިފިއާވަކަމާށިއ،  

ަގއި    2021ޮއްކޓޫބުަރ    26ަފާރުތެގ ިއުތރު ަޕރޯފަމްންސ އްެޕެރިއސްަލެއްއ ހަދަާފިއާވެނަކަމާށިއ، އިަދ ެއއަށްފުަހ  

ުވން އުިތުރުނުކުރަމށް ިންނމަާފިއާވަކްނ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ ަވޒާީފގެ ެއްއަބްސ

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ިހއާްސުކިރަކަމާށިއ،  

ަފާރުތްނ   3.3 ުހށެަހިޅ  ބަަލިއަގްނަންނ    2021ޮއްކޫޓަބުރ    26ަމްއސަަލ  ެއްމޕޯްލިއެމްންޓ  އްޮފ  ޑްިސިމސްަލ  ަގިއ 

އުިތުރ   ަފާރތްަށ  ުހށެަހޅި  ަމއްސަަލ  އެދަިފިއާވަކަމާށިއ،  ެދޮކޅުހަދަާފިއާވަކަމާށިއ،  ިދުނަމށް  ުފުރަޞެތއް 



 

 

 އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/19މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅިދީދީ ހުهللاޙުސައިން ޢަބްދު  ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

22 ގެ 5 ޞަފްޙާ       
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އެެހްނަނަމެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަޕރޯފަމްންސ ެއްޕރިައސްަލައްށ ބަަލިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ެއަކން   އިަދ  ިއުތުރުނުކުރމްަށަކަމާށއި،  ުމއަްދުތ  ެއްއަބްސުވުމެގ  ަވޒާީފެގ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިންނީމ 

ަކުމަގިއ    2021ޮނެވްނަބުރ    07ައނަްގިއ އަެފާރުތެގ ަވޒާީފެގ ެއްނެމ ފުަހ ުދވަަހީކ    ަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށަމްއަސ

 ަކނަޑައަޅިއ ެއަކން އަެފާރތްަށ ައްނގަާފިއާވަކަމާށިއ،  

އެއްބަސްވުމެއް   3.4 ވަޒީފާގެ  އިތުރުނުވާ  ދުވަހަށްވުރެ  އަހަރު  ދެ  ހަމަވެގެން  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ 

ާޤނޫނުގެ  ބާ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަދި )ޅ( އަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އިތް   13ޠިލުކުރެވޭނެކަން ވަޒީފާއާބެހޭ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރެވުނީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން  ހިނދު،  

އި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ އެއްގޮތަކަށްވާއިރު، މި މައްސަލައިގަ 

ޙާލަތެއް   ދައްކަންޖެހޭފަދަ   ވާހަކަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ގުޅޭގޮތުން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނެތްކަމަށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .4

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    13

ހުށަހެ މައްސަލަ  ކަނޑައަޅާދެއްވުމަށާއި،  ޙާލަތެއްނެތްކަމަށް  އިޢާދަކޮށްދޭނެފަދަ  އަނބުރާ  ފަރާތް ވަޒީފާއަށް  ޅި 

ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި،   ނެތްކަމަށް  ތަނެއް  ނަގައިދޭނެ  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މައްސަލަ  އެދިފައިވާފަދައިން 

ކަނޑައަޅުއްވާދިނުމަށްކަން ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާފަދައިން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭނެފަދަ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

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

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

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

  27މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އޭނާ    ދީދީގެهللاޙުސައިން ޢަބްދު   ،ންވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމު
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އަލި ބޭ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 

ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފުކުމަވްއަޒ .6 ުހށެަހޭޅ  ޢަދުުލެވިރ   ، ަވިކޮކްށެގްނ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  އަެކީށގްެނާވ  ުނަވަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

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

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

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

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމގެ   ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ްއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސ 

ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިންނުމަމަކށް    ، ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރމްަށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރނަްކްނާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހ

ެއ  ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  ެދްނެނުވނު  ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  އެެހން   ަހިއޯކުޓްނ  ިމާބވުަތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

ަމްއސާަލ .7 ަވޒާީފިއން    ، ޢަދުުލެވިރ ަފިއޞާަލައަކްށ ވާޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ، ިއަގުހށެަހޅަިފިއާވ މި  ަފާރތް  ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި 

ޮއެވ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ ަމުއޟީޫޢ އަދި   ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ެއކީަށެގްނާވ ަސަބެބއް 

ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ަވޒާީފެގ ެއްއަބސުްވަމީކ ާޤޫނުނ ންަނަބރު  ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހޯތާއިއ، ަމްއސަަލ  

ަވަނ ާމއާްދ )އ( ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއވާފަަދ ަވިކ ުމއަްދެތްއ ަކނަޑއެޅަިފިއާވ    13)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު(    2/ 2008

 ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްާއިއ،  ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވެމްއޯތ

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

ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު،   ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  އޮވެ،  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ 

ވަކިކުރު ވަޒީފާއިން  އިޖުރާމުވައްޒަފަކު  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި،އަމުގައި  ަމްއސަަލ    ތުތައް 



 

 

 އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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  ، އިޢަާދޮކްށ  އުަލްނ  ަވޒާީފައްށ  ިދަޔ  އާަދުކަރުމްނ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ

  ިޢާނަޔތަްތްއ  މާުސަރާއިއ  ިލެބްނޖޭެހ   ަހަމައްށ   ުރޖަޫޢޮކށިްދނާުމިއ  ަވޒާީފ   ެފިށެގްނ  ާތރުީޚްނ   ަވިކުކިރ   ަވޒާީފިއްނ

 ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެދވާިދެނޯތ  ަނަގިއ

  ެވިއަޓެރްއެގިއްނ ފިެށެގްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތެގ ުކނުްފީނަގިއ    2019ޮނެވްނަބުރ    09ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ    7.1

މަަހުކ   ގުޮތަގއި  ުމާސަރިއެގ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަފާރތްެއަކާމިއ،  އާަދުކަރުމްނައިއ  . USD400ަމާޤުމ 

 ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ަމްއސަަލިއެގ ުހށަހެޅަިފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވަމށް  ލެިބުމންދަިޔަކްށ    ަސޭތކަ ޑަޮލުރ( )ަހަތުރ

 Dismissal of‘ަގިއ ދަީފިއާވ    2021ޮއްކޫޓަބުރ    26ަފާރަތްށ    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ 7.2

Employment’    ،ިލުޔމްަށ ބުެލުމްނ 

We write with reference to the following: 

1. Employment Contract executed between Alibay Maldives Pvt Ltd and yourself on 9 November 

2019, for an employment contract of 1 year effective from 12 November 2019; and 
2. The Employment contract renewal for addittioal 1 year starting from 12 November 2020; 

We regret to inform you that the Company has decided not to renew your Employment Contract 
further and as per section 13 (e) of the Employment Act (Law No. 2/2008), your Employment 

Contract will end on 11 November 2021. Your last day of employment with us will be on 11 
November 2021. 

You will be paid the following: 

• Salary up to and including 11 November 2021. 
• In reference to Clause 16.1 (i) of the Employment Contract, payment in lieu of 1 month 

notice period will be given. 
• Any outstanding Annual Leave up to 11 November 2021 and Accrued Leave owing. 

• Average service charge for the month of November 202. 
 

ޮއްނަނިއުރ،  ެއނެގްނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ  ނަންބަރު    މިފަަދިއްނ  ހައިކޯޓުގެ   HC-A/280/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި



 

 

 އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/19މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅިދީދީ ހުهللاޙުސައިން ޢަބްދު  ރައްދުވާގޮތަށް
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ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ފޮނުިވ ސިޓީަގއި އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު"... ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ  

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން    ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން  ، ޢަލީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމާުގޅިެގން

ފަަވ ލިމިޓެޑްެގ  ޕްރައިެވޓް  ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަން މެރިން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސަބަބު  ލިއުމުަގއި  ފޮނުިވ  ރާތުްނ ކިކުރުމަށް 

ރިޢާޔަތްނުކުރެޭވނެކަމާއި  ަވކިކު  ، ހުށަހަޅާފައިީވނަމަެވސް އެސަބަބުތަކަށް  ަވޒީފާއިން  ަވކިކުރި ސަބަބުކަމަށް  ަވޒީފާއިން  ލިއުމުގައި  މުވައްޒަފު  ރި 

ހުށަހަޅައި  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ެގއްލިެގްނ   ، ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޙައްޤުތައް  މުަވއްޒަފުންެގ  ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ  އެސަބަބުތަކަށް 

 ،ހިނަގއިދާނެކަމެއްކަމާއި

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ފޮނުިވ ސިޓީަގއި އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި   ، މިމައްސަލާގައިެވސް ބަލަން ޖެހޭނީ   ، އެހެންކަމުން

 ،އަދި އޮތްނަމަ އެއީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްތޯކަމާއި ، ޙަޤީޤަތުަގއިެވސް އެސަބަބު އޮތްތޯއާއި  ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު 

…" 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ވަޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  ތީ، މި މައްސަލައިގައި  ކަނޑައަޅުއްފައިވާ  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ަމްއސަލަ    ، ޮއތީަތެއނެގްނ  ބ( އްަށ ރާިޢަޔތޮްކްށކްަނ  ަވަނ ާމއާްދެގ )   13ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ަވނަ    13)ަވޒީފާާއބޭެހ ާޤޫނުނ(    2/ 2008ާޤނުޫނ ަނނަްބުރ    ިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވަމީކަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމުެދ ހެދަިފ

ަކނަޑެއޅަިފިއ ުމއަްދެތްއ  ަވިކ  ަބާޔްނޮކށަްފިއވާފަަދ  ަކނަޑެއޅަިފިއުނާވާމއާްދަގިއ  ުމއަްދެތްއ  ަވިކ  ުނަވަތ  ާފެގ  ަވީޒ  ވާ 

 ؛އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުންެއްއަބްސުވެމްއޯތ ބާަލިއުރ،  
 

ދެމެދު   7.1 ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާކަން   02މައްސަލަ  )ދޭއް( 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،    ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް

މި އެއްބަސްވުމުގެ    އަށް ބެލުމުން،  ”Contract of Employment“ގައި ވެފައިވާ    2019ނޮވެންބަރު    7ދެމެދު  

 ގައި  3.1
‘ 

‘3.1 This agreement shall be valid for a period of 12 (Tweleve) months (the “Term”) effective from 

November 10,2019 or such a date that resort will be operational to have you on board, whichever 

is later (the “Effective Date”) 

‘4.1 The Employment shall hold the post of full time Waiter Level 1 in the employ of the Company 

for the Term on the conditions stated in this agreement. 



 

 

 އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ ބެލުމުން  މާއި،  މިފަދައިން  މާއްދާއަށް  ދެންނެވުނު  މައްސަލަ  އިސްވެ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނޮވެންބަރު    10އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚަކީ    ސޮއިކުރެވިފައިވާ ގައި    2019ނޮވެންބަރު    07ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    އެނގެން އޮންނަކަމާއި،   ބެލުމުން  އަށް  3.1އެއްބަސްވުމުގެ  އިސްވެދެންނެވުނު    ކަން  2019

   އެނގެން އޮވެއެވެ.އަށް ބެލުމުން  4.1މި އެއްބަސްވުމުގެ ކަން   Waiter Level 1މަާޤމަކީ  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ     2022ފެބުރުވަރީ    10ދުވި ފަރާތުން  ހަމައެހެންމެ މައްސަލަ ރައް 7.2

ރިސޯޓުގެ ދަތުރުފަތުރު އަދި ލޮޖިސްޓިކްސްގައި ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން    'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ފޯމު' އަށް ބެލުމުން،

މި  އި،  ކަމަށާގައި  2019ނޮވެންބަރު    12ޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފަށާފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރިސޯ

  މަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަ  ގައިކަމަށް ލިޔެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމު   ނެތާރީޚުގައި ވަޒީފާ ފެށޭ

ފަރާތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް   2022އެޕްރީލް    17މައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފުރަތަމަ  " ހުށަހަޅައިފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ ބަޔާން' ގައި  

ވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ގައެ  2019ނޮވެންބަރު    9އި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގަ 

ފާހަގަކުރެއްވި ފަރާތް    ބަޔާނުގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުރެ،  މައްސަލައަކާ  ދިމާވި  ކުރުމުގައި  ދަތުރުފަތުރު  ފަދައިން 

އްގައި  ގައެވެ. އަދި އެ ތާރީޚުގައި އައު އެއްބަސްވުމެ  2019ނޮވެންބަރު    12ރިސޯޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފަށާފައިވަނީ  

މި މައްސަލައިގައި  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތަތީ،    " މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.

ތާރީޚަކީ ކޮބައިކަމާއި، ވަޒީފާ   ށާފައިވާވަޒީފާ އަދާކުރަން ފަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

   ބަލާއިރު،ހެދިފައިވޭތޯ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް އިތުރު ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އަދާކުރަން ފެށީ ތާރީޚުގައި 

 Contract of“ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    2022ފެބުރުވަރީ    10މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   7.3

Employment” ެއަށް ބެލުމުން،  3.1 ގ 

‘3.1 This agreement shall be valid for a period of 12 (Tweleve) months (the “Term”) effective from 

November 12,2019 or such a date that resort will be operational to have you on board, whichever 

is later (the “Effective Date”). 



 

 

 އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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22 ގެ  10 ޞަފްޙާ      
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ބަޔާންކޮށްފައި  އެއްބަސްވުމަކީ  ކަމާއި،  ވާމިފަދައިން  އަހަރުދުވަހުގެ   01މި  ހެދިފައިވާ   )އެކެއް(    މުއްދަތަށް 

އިސްވެ ދެންނެވުނު  ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.    2019ނޮވެންބަރު    12ޚަކީ  އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީމި  އެއްބަސްވުމެއްކަމާއި،  

 ގައި،  3.2އެއްބަސްވުމުގެ 

‘3.1 This agreement may be renewable for further terms on the same conditions or on such other 

term and conditions as may be mutually agreed by the parties (provided a work permit is granted 

for the term), unless otherwise terminated in accordance with clause 16.) 

  2019ނޮވެންބަރު    12މެދު  ދެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ  ން،މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމު 

ށް އިތުރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ  ކަމުއްދަތަަޝރުތުތަކާއެކު އިތުރު  މުގައިވާ  ، އެއްބަސްވުގައި ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުން

 އެނގެން އޮވެއެވެ. ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަން މި މާއްދާއަށް ބެލުމުން 

ގެ ގޮތުގައި    ”Duties of the Employee Waiter Level 1“)ދޭއް( އެއްބަސްވުމުގައި    02އިސްވެ ދެންނެވުނު   7.4

 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 

8 Executes all tasks assigned by his/her superiors. 

9 Demonstrates a high degree of standards awareness; promotes teamwork and acts as role model. 

10 Attends all scheduled training sessions. 

11 Displays warmth, care and genuine enthusiasm when dealing with guests and internal customers. 

12 Prepares mise-en-place; sets up and clears tables in the work area. Maintains high standards of hygiene and 

orderliness. 

13 Provides genuine hospitality and recognition, acts as host/hostess in the work area. Promotes hotel services 

and products. 

14 Takes orders for, serves (where applicable, prepares) food and beverages to guests as per resort standards in 

a friendly, timely and efficient manner. 

15 Possesses a high degree of product knowledge and relevant technical skills. Keeps abreast of events in the 

resort. 

16 Anticipates guest needs, offers suggestions and ascertains satisfaction. 

17 Takes ownership of guest concerns and requests and acts decisively to ensure guest satisfaction when 

glitches occur. 

18 Adheres to the resort's code of conduct and grooming & hygiene standards 

19 Is seen as working hands-on, assists colleagues in crunch times; Walks the talk. 



 

 

 އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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22 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
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20 Actively participates in briefings and meetings. 

21 Maintains a clean and orderly work area and promotes a safe working environment. 

22 Describes food & beverage menu items with interesting and vivid descriptions in a concise, informative and 

appropriate manner. 

23 Is highly sensitive to guest preferences; assists in compiling guest history; offers a special service touch 

when an opportunity is presented. 

24 Accurately posts guest checks, processes payments and adheres to related control procedures in a vigilant 

manner . 

 

 ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

އަށް   ”Benefit Package – Hosts“މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ   7.5

ސޮއިކުރެވޭ   އައުމަށްފަހު  ރިސޯޓަށް  މުވައްޒަފު  ލިޔުމަކީ  މި  ފަރާތުން ބެލުމުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޕެކޭޖެއްކަމަށް 

ސޮއިކޮށްފައިވަނީ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  އެގޮތުން    12ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

 ގައިކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  2019ނޮވެންބަރު 

 Pay Slip for the month of November“މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ   7.6

ދުވަސްކަމާއި،    19ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ    ”Days Worked“މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  " އަށް ބެލުމުން،  2019

މައްސަލަ  ކަމާއި،    2019ނޮވެންބަރު    12ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ    ”Hire Date“މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

)ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް އެކެއް   USD551.83ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ    ”Total Earnings“ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

 Unpaid Leave 11 day“ކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައިން    ޔޫއެސް ޑޮލަރު އަށްޑިހަ ތިން ސެންޓް(

(S)”  ިގެ ގޮތުގައUSD146.67 ްފައިވާކަން އެނގެން  )ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ހަތް ސެންޓް( އުނިކޮށ

ންނަކަމާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ފޯމު' ގައި  އޮ

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެވޭ އެއްޗަކަށްވާއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   މުސާރައަކީ'

ގެ ޕޭ ސްލިޕްއަށް ބެލުމުންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    2019ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި މަސް ކަމުގައިވާ ނޮވެންބަރު  

ފުރަތަމަ    2019ނޮވެންބަރު   އެ  ދުވަހު    11ގެ  އުނިކޮށްފައިވާކަން    11މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާތީ  މުސާރަ  ދުވަހަށްވާ 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ސާބިތުވެއެވެ.



 

 

 އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ރިޢާޔަތްކޮށް  އިސްވެ ދެންނެވުނު އެންމެހާ ކަންކަމަށް   7.7

ތާރީޚަ އަދާކުރަންފެށި  މުއްދަތަކީ  މި  ކަމާއި    2019ނޮވެންބަރު    12ކީ  ވަޒީފާ  އަހަރުގެ  )އެކެއް(    01އެއްބަސްވުމުގެ 

 އެނގެން އޮވެއެވެ.  މުއްދަތުކަން

ފަރާތާ 7.8 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އަޅާފައިވާ  މައްސަލަ  އަކާއި   ’Disciplinary Action Form‘އިމެދު 

‘Accident / Injury Report Form’    ،ް2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ހުށަހަޅައިފައިވިނަމަވެސ/HC-

A/280  ާވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ސަބަބެއްކަމަށް ބަލަންޖެހޭނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ލިޔުމުގައި  އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ަޤިޟއްޔ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ    ވާ ސަބަބަށްކަމަށް އެނގެން އޮންނަ ސަބަބަށްޓަކައި،

ގައި ދީފައިވާ    2021އޮކްޓޫބަރު    26ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    13ާޤނޫނުގެ  

‘Dismissal of Employment’   ާތަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރ

މި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް ބުރަނުވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މި ލިޔެކިޔުންތަކަށް  

 ރިޢާޔަތްކުރެވިފައި ނުވާނެއެވެ. 

އަށް ބެލުމުން    ’Final Pay Settlement‘މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ   7.9

‘Basic Salary for 11 days’    ިގެ ގޮތުގައUSDD146.67/-  ( ްސަތޭކަ ސާޅިސް ހަޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ހަތ

)ދުވިސައްތަ ތޭރަ ޑޮލަރު ތިރީސް   -/USDD213.33ގެ ގޮތުގައި  ’Total Allowance Amount‘ސެންޓް( އާއި 

)ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ޑޮލަރު    -/USD770.17ގެ ގޮތުގައި    ’Service Charge Amount‘އާއި    ތިން ސެންޓް(

)ތިރީސް ފަސް ޑޮލަރު ތަރީސް ހަތަރު    USD35.34ގެ ގޮތުގައި    ’Leave Days Salary‘އި  ސަތާރަ ސެންޓް( އާ

އާ ޑަޮލުރ(   -/USD1153  އެކު ޖުމްލަސެންޓް(  ަފްނާސްސ ިތން  ެއްއަސޭތކަ  މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ     )ެއއާްހްސ 

ައްށ    ’Petty Cash Voucher‘ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބއުނަަލްށ ުހށަަހަޅއަިފިއާވ  ދަީފިއާވަކްނ  

 ްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. ބުެލުމ

ގައި ހެދިފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   2021އޮގަސްޓު    01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމެއް    7.10

އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،   ’Perfomance evaluation Form‘ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  
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ކަމާއި، މި ލިޔުމުގައި    33.54ގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ    ’Total performance Score‘މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

 ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  2021އޮގަސްޓު  15މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ފަރާތާމެދު  މައްސަލަ   7.11 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހެދިފައިވާ    01ހުށަހެޅި  މުއްދަތަށް  އަހަރުގެ  އެއްބަސްވުން  )އެކެއް( 

  ނިމުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިތުރު މުއްދަތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، 

މައްސަލައިގަ  " ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި    2022އެޕްރީލް    06މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ބަލަން މިޖެހެނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ ޖުމްލަ މުއްދަތު އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ މުއްދަތު އިތުރު ވެފަ  

އްކާފަ ހުރި ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރުގަ އެބަ އެނގޭ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  މިއޮތީ މި މައްސަލައިގަ ހާލަތަށާއި ދެފަރާތުން ސާ

އެއްބަސްވުމެއް   ދުވަހުގެ  އިތުރުކުރުމެއްނެތި، އެ  އެއް އަހަރު  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ  އެ  ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވާ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެއްކޮށް އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރިކަން އެފަރާތުން އެއްވެސްކަމެއް މައްސަލަ

ކުރުމެއް ނެތި އެފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން އެއްބަސްވުން މުޅިން އެއްކޮށް އާވެފަ އޮތްކަން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ  

މައްސަލައިގަ މައްސަލަ  ގޮސްފަ އޮތްކަން އެނގޭ މި މައްސަލައިގަ އަންގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެއީ  މުއްދަތު ދެމިގެން

ދުވަހުގެ މުއްދަތު  އަދާކުރާތާ ދެ އަހަރު  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ މިވަނީ ދެވަނަ އަހަރެއްގެ ނުވަތަ ވަޒީފާ  

ނިމުން އެއީ ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ނިމުންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ަޤބޫލުކޮށްގެން އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ  

ނިންމިފައޮތް  ނިން މުޢާމަލާތްކުރެވިގެން  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ފަރާތަކަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއީކީ  މައްޗަށް  މުމެއްގެ 

ސަަބަބކަށް ވަނީ ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ  " އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    " ނިންމުމެއްވެސް ނޫން.

ަބޔާންކުރާ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ ވަކި މަސައްކަތަކަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ވަޒީފާހެ  ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގަ    13

އެއްަބސްވުމެއްގެ މަޤްޞަދަކީ ނުވަތަ ނަތީޖާއަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތާނގައި އާދައިގެ މަތިން އަަބދުވެސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް  

ކަމުގައި ވާނަމަ އެ އެއްަބސްވުމަކީ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ އަނެއްކާވެސް  ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކުރުން މަތީ ދެމިހުރުން

ރައްދުވާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ަބލަންޖެހޭނެއޭ. ވަރަށް ސާފު މި މާއްދާވެސް. ދެންމެ މައްސަލަ 

ސޯޓެއްގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ޑިޕާޓްމަންޓަކީ އެފް އެންޑް ބީ، ފުޑް ވެއިޓަރެކޭ. ވައިޓަރަކު ވަޒީފާ އަދާމިކުރަނީ ރިސޯޓެއްގަ. ރި

 އެންޑް ެބވަރެޖް. ފުޑް އެންޑް ެބވަރެޖްގެ ވެއިޓަރެއްގެ ގޮތުގަ. ރިސޯޓެއް ނޯންނާނެ ވެއިޓަރެއް ނެތިއްޔަކާ. އޭގެ މާނައަކީ ވެއިޓަރުގެ 



 

 

 އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/19މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅިދީދީ ހުهللاޙުސައިން ޢަބްދު  ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

22 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
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މީ މަޤާމެކޭ. އެހެންވީމަ، ދާއިމީ ގޮތެއްގަ ކުރުން މަތީ ދެމިހުރި  މަޤާމަކީ އާދައިގެ މަތިން އަަބދުވެސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެކޭ ދާއި

މަޤާމެއްގަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މިހުރީ. އެހެންވީމަ، އެހާލަތަށް ެބލީމަ )ކ( އަށް ެބލިޔަސް )އ( އަށް ެބލިޔަސްވެސް މި  

މިފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން   "މެއްގެ ގޮތުގަ.އެއްަބސްވުން އެަބ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފަނެތް އެއްަބސްވު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދެވަނަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އެއީ އެއްއަހަރު ދުވަސް ހަމަވުމުން ވަކި  "   އެނގެން އޮންނައިރު،

އެއްބަސްވުމާއި   އެ  ދިޔައީ  ޢަމަލުކުރަމުން  ދެފަރާތުންވެސް  ނެތި  އެންގުމެއް  އެގޮތުން ގޮތެއް  ހުށަހަޅަން.  އެއްގޮތަށްކަން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން ދެފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް    13ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް    13ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވުމުގެ މުއްދަތު  ބަހައްޓާފައިވާގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދެވަނަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެއްބަސް

އިތުރު ކުރެވުނުކަން އެބަ އެނގޭ. އަދި އެހެންނަމަވެސް، އެއީ އެއްވެސް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް އިތުރުކުރި އިތުރުކުރުމެއްނޫން.  

  3.2އެހެނީ، ދެވަނަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ އެއްއަހަރު ދުވަސްކަމަށް ވެފައި ދެވަނަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

 މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން އިތުރަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އާކުރެވުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އިތުރު އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ  ވަނަ

މުއްދަތަށްކަން އެބަ ސާބިތުވޭ. މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ނިމުމުން މައްސަލަ  

 11އިން  2019ނޮވެންބަރު  12އިތުރު އެއް އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރުކުރަން ނިންމާފަ. އެގޮތުން، ރައްދުވާ ފަރާތުން ވަނީ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން މިފަދައިން    " އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވުނު.  2021ނޮވެންބަރު  

ގެ މަޙްަޟރު  ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި ވަޒީ  2022އެޕްރީލް    06މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

 Dismissal‘ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ ަވޒާީފއާބޭެހ ްޓަރިއުބނަލްަށ ހުށެަހިޅ    ބަޔާނަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނައިރު،

of Employment’ 2021ޮނެވްނަބރު  11ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފރުާތެގ ަވޒާީފެގ ެއއަްބްސުވުމެގ ުމއްދުަތ   އަށް ބެލުުމްނ  

 ެއނެގްނ ޮއންނިަހނުދ،  ަކްނ   2021އްޮކޓަޫބުރ    26ަހަމވަެފިއާވަކްނ ެއ ަފާރަތށް ައްނގަާފިއަވީނ  ަގިއ  

 ގައި ( ޅ) މާއްދާގެ ވަނަ  13 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ާޤނޫނު 7.12

 "ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ މުއްދަތު ދެ އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ." 



 

 

 އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/19މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅިދީދީ ހުهللاޙުސައިން ޢަބްދު  ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

22 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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  1)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( އަށް    2/ 2008)ާޤޫނނު ަނނަްބުރ    14/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބރު    ، ިމ ިޢާބާރުތން ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ

)ަވޒާީފާއބޭެހ    2/ 2008ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށން ިއޞާްލުޙުކެރުވުނ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ    2ާޤޫނުނ( ެގ  ަވަނ ިއޞާްލުޙ ެގަނުއުމެގ  

 ؛ަވަނ ާމއާްދެގ )ކ( ަގިއ  13ާޤޫނުނ( ެގ  

ެއއްބަްސުވެމްއ  ަވޒާީފެގ  ަކނަޑއެޅަިފިއވާ  ިއުތުރާވޮގތްަށ    ، "ަވިކުމއަްދެތްއ  ުދަވަހްށުވެރ  އަަހުރ  ެދ  ުމއަްދުތ  ުޖމަްލ  ަވޒާީފެގ 

 ، ާއޮކށިްފަކްނ   ، ުނަވަތ ދަެފާރުތްނެމ ަޢމުަލަތްއ ބަަހްއާޓޮގުތްނ   ، ުނަވަތ އެ ެއއްބަސުްވުމެގ ުމއަްދުތ ިއުތުރކޮށިްފަނަމ   ، ާއޮކށިްފަނަމ 

ދަޭހާވަނަމ  ިއުތުރޮކށިްފަކްނ  ަވިކުމއަްދެތ   ، ުނަވަތ  ެއއްބަްސުވަމީކ  ަކުމަގިއ  ެއ  ެއއްބަްސުވެމްއޫންނ  ަކނަޑއެޅަިފިއާވ  ްއ 

 ބަަލްނޖޭެހެނެއެވ." 

ަވަނ ާމއާްދގެ )އ( އްަށ    13ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ  )  2/2008މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ؛ބާަލިއުރ

ަމަސްއަކަތކްަށ ާޚއަްޞޮކށަްފިއާވ، ަވޒާީފެގ ެއއްބަސުްވެމްއެގ ަމްޤޞަަދީކ، ުނވަަތ  "ަވިކ ުމއަްދެތއް ަކނަޑއެޅަިފިއާވ ުނަވތަ ަވކި  

ާދިއީމ  ަމަސްއަކެތްއ،  ުކަރްނޖޭެހ  އަބުަދވްެސ  އަާދިއެގަމިތން  ތާނަގިއ  އާަދުކާރ  ަވޒާީފ  ުކުރްނމީަތ  ަނީތާޖައީކ،  ޮގެތްއަގިއ   

ަކ  ުމއްދެަތްއ  ަވިކ  ެއއްބަްސުވަމީކ  އެ  ަކުމަގިއާވަނަމ  ަކުމަގިއ  ެދިމުހުރްނ  ެއއްބަްސުވެމްއ  ަވޒާީފެގ  ނަޑއެޅަިފިއުނާވ 

 ބަަލްނޖޭެހެނެއެވ." 

 ަވނަ ާމއާްދެގ )ބ( އްަށ ބާަލިއުރ،   13ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ    ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، 

މެނުވީ، އެ އެއްބަސްވުމުގެ   ގައިވާ ޙާލަތުގައި   )ކ( ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްނަމަ، މި މާއްދާގެ  " 

ނޯޓިހެއް އިތުރު  ތާރީޚުގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކަމަށް  ހަމަވާނެ  ނިމުމަކަށް  އި ދިނުމަކާނުލާ  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުން  އެ   ،

 ".އަންނާނެއެވެ 

 ުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، ިމ ިޢާބާރ

-HC/2014ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ     ، ަޤިޟްއާޔާއިއ  HC-A/364/2013ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ  

A/295    ވަަނ ާމއާްދެގ )އ( ގެ ަދުށްނ    13)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ަޤިޟްއާޔއްަށ ބާަލިއުރ، ާޤޫނނު ަނނަްބުރ

ާސިބުތކޮށޭްދްނޖޭެހ   ަފާރުތްނ  ުހށަަހާޅ  ަކެމްއާވަކާމިއ،    02ަމްއސަަލ    ުމއަްދެތްއ   ަވިކ  ، ަކަމީކ  ުފރަަތަމ  ެއޮގތްުނ)ޭދްއ( 
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  އަބުަދެވްސ  އަާދިއެގަމިތްނ  އަެތެންއގިައ  ަމަސްއަކަތީކ  ުކރްަނޖޭެހ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއ  ަދުށްނ   ެއްއަބްސުވެމްއެގ   ަކނަޑެއޅަިފިއާވ

  ުމއަްދުތ  ެއްއަބްސުވުމެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ހެދަިފިއާވ  ޒަަފާކެއުކުމަވްއ  ެއ  ، ަކަމީކ  ެދަވަނ  އިަދ  ، ަމަސްއަކަތަކްށުވްނަކމިާއ  ުކަރްނޖޭެހ

  އިަދ  ، ާއުކުރުމްނ   ފުަހްނ  ޭއެގ  ެއްއަބްސުވްނ   ެއ  ، ަމުޤޞުަދަގިއ  ަޙވުާލުކުރުމެގ  ަފރާާތ  ެއ  ަމސްައަކްތ  ެއ   ަހަމ  ، ުގިޅެގްނ  ަހަމުވާމ

  ެއ  ، ުމަވްއޒަަފުކ  ެއ   ަމސްައަކަތީކ  ުކާރ  ަތެންއަގިއ ެއ  ުމވްައޒަަފުކ  ެއ   ، ޮގުތްނ   ަނީތާޖެއްއެގ   ޮގތެުގ  ަޢމުަލޮކށަްފިއާވ   ަފާރުތްނ  ެދ

  މަަދީނ)   ިމަކްނަކްނ   އިަދ  ، ބެެލުވްނކާަމިއ  ަމަސްއަކެތްއަކަމްށ   ެދމިހިުރ  ުކުރްނމީަތ  ޮގެތްއަގިއ  ާދއީިމ  އަެތެންއަގިއ  ، ަމަސްއަކެތްއ

  ަޤިޟްއާޔަތުކަގިއ  ަފިއާވިއްސެވބާަޔނޮްކްށ  ިޒްނާމެއްއަކަމްށ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ެއ  ސިާބތޮުކށިްދނަުމީކ(  ިމްނަގނުޑްނ

ެހޅި ަފާރާތއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ފާަރާތ ެދމެދު ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ  ިއްސވެބާަޔްނޮކށަްފިއވާ ަމްއސަަލ ުހަށ  ، ަބާޔްނކޮށަްފިއވިާހނުދ

  ުއިނއުިތުރަކެމއް   ެއްއެވްސ  ެއްއަބްސުވމްަށ  ަވޒާީފެގ  ިފަޔަވިއ  އުިތުރުކުރްނ   ުމއަްދުތ  ެއއަްބްސުވުމެގ  ަވޒާީފެގ  ުމަގިއ، ެއްއަބްސުވ

  ެއްއަބްސުވުމެގ   ަވޒާީފެގ   ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ފަަދިއްނ  ިއްސެވަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ، ެނތީަތާއިއ  ެއނެގްނ  ެގެނސަްފިއާވަކްނ

  ަފާރުތން   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެގެނސަްފިއާވަކްނ  ބަދުަލ  ަބާޔންަށ  ަވޒާީފ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ސަަލަމްއ   ިއުތުރުކުރަމށްފުަހ  ުމއަްދުތ

ަފާރތެުގ ަމާޤުމެގ ަމްސއިޫލްއތަުތާކއި    ިޅ ެއއަްބްސުވްނަތުކަގިއ ަމްއސަލަ ުހށެަހަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތގެ    ، ފަާހަގޮކށަްފިއުނުވާމިއ

  ަފރުާތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮކށަްފިއވީަނއު  ައ  ަޢމީަލޮގުތްނ  ެއްއަބްސވްުނ  ަވޒާީފެގ   ިޒްނާމަތަކށް ބަދެަލްއ ެގެނސަްފއުިނާވީތާއިއ، 

  ާސބުިތުކުރަމްށ   ޫންނަކްނ  ަމްޤޞުަދަގިއ  ަޙވުާލުކުރުމެގ  ަފާރާތިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމަސްއަކްތ  ުކަރުމްނައިއ  ެވްސ  ުކިރްނ

  ުމއަްދުތ  ެއްއަބްސުވުމެގ  ަވޒާީފެގ  ަފރުާތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ުހށަަހޅަާފިއުނވީާތ  ެހްއެކްއ  ެއއެްވްސ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ

  ަމްއސަަލ  ަމަސްއަކްތ  ުކރުަމްނައިއ  ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ާއކޮށަްފިއަވީނ  ެއްއަބްސުވްނދަެފާރުތެގ ަޢމުަލްނ    ަހަމުވުމްނ

 ުބަރެވެވެއެވ.   ަމްޤޞުަދަގިއަކަމްށ  ަޙވުާލުކުރުމެގ  ަފާރާތިއ  ުހށެަހިޅ

  ަފާރުތން ަޢމުަލޮކށަްފއާިވާނިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ްނިއްސެބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކނަްތްއަތކްަށ ރާިޢޔްަތޮކށް،  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތ

ހުށަހެޅި ޮގުތެގ ނީަތާޖެއްއެގޮގތްުނ،   ވަޒީފާ އަދާކުރިއިރު މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ަފާރްތ   ފަރާތުން ެއ  ަމަސްއަކތަްތކީަކ  ަމަސއަްކްތަތްއ   ، ުކިރ  ެދމުިހިރ  ، އެ  ުކުރްނމީަތ  ާދިއީމގެޮތްއަގިއ  އަެތުނަގިއ 

ަޤިޟްއާޔާއިއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓގެ    HC-A/364/2013ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ    ، ަސްއަކްތަތެކްއަކމްަށ ުބަރެވޭވީތަމ

ރާިޢަޔްތކްޮށ  HC-A/295/2014ަންނަބރު   ދެމެދު ، ަޤިޟްއާޔައށް  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 
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އެއްބަސް  ވެފައިވާ ނަންބަރު  ވަޒީފާގެ  ާޤނޫނު  ގެ    2008/2ވުމަކީ  ާޤނޫނު(  ގައި    13)ވަޒީފާއާބެހޭ  )އ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ބަަލްނޖޭެހަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ. ބަޔާންކުރާފަދަ، ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި 

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމުކްނތޯ    ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .8

ެދ   ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސބެަބްއ  ެއކީަށެގްނވާ  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއުޢުނަވަތ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ،ނުްޞެރްއ  ަމުއޟީޫޢ   ، ެއީއ 

ަޤިޟްއާޔ އިަދ    HC-A/24/2010    ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ  ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ، ިމޮގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ  HC-A/134/2011  ަންނަބުރ

ަވޒާީފ ަވޒާީފ  ަވިކުކުރަމްށ  ުމަވްއޒަަފުކ  ައާސަސކީ  ިޚާޔުރުކާރ  ަފާރތުަކްނ  ޢަދުުލެވިރ  ޭދ  ުހއަްދުކރާފަަދ  ަވިކުކުރަމްށ  ިއްނ 

ެއްނމަެހިއ   ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ދުަށން  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  އެ  އުިތުރްނ  ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުޢަސަބަބކްަށުވުމެގ  ްނުޞުރަތްއ 

ެއނޭގަކާމިއ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ބުެލްނަކްނ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިންނުމަމަކްށ    ، ިއުޖރީާއ  ޢަދުުލެވިރ  ަވކުިކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ    ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ

ިއްސވެެދ ެއ ިންނަމވަާފިއާވ  ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ  ިމ  ްނެނުވުނ  ިންނަމވަާފިއާވ  އެނގްެނ    ޯކޓްުނ  ަމްއސަަލަތުކްނ  އެެހްނ  ާބަވުތގެ 

 ޮއެވެވެއެވ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި   8.1

  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބިެލިއުރ،   ( substantive fairness) ަޢދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  

ނަންބަރު    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޢާޔަތްކޮށް،ަޤިޟއްޔާ   HC-A/280/2014ހައިކޯޓުގެ  ެގ  ަމްއސަަލިއ  ުހށެަހޅަިފިއިމާވ  އަށް 

ބާަލިއުރާޢާވިޤ ފަރާތު  ، ަތަކްށ  ރައްދުވި  ަސބެަބްއަކަމށް    ންމައްސަލަ  ަވިކުކިރ  ަވޒީފިާއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ހަަމުވްނަކްނަކުމ ުމއަްދތު  ެއްއަބްސުވުމގެ  ަވޒާީފެގ  ވަެފިއވާ  ެދމުެދަގިއ  ަފާރުތގެ  ދެ   ، ީވަނަމެވްސަގިއަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ 

ަރއުްދިވ ަފަރާތ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވަމކީ  ފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތއި ަމއްސަަލ    ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ 

ެއއަްބްސުވުމެގ ުމއަްދުތ ަހަމެވްއެޖަކުމަގއި    ، ަވިކ ުމއަްދެތްއ ަކނަޑެއޅަިފިއނާުވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވެމްއ ަކުމަގިއ ުބަރެވޭވީތ

ުކުރަމީކ ަރނަގޅު  ަވިކްނކްޮށ ަވޒާީފިއން ަވިކުކާރ  ުމއްދުަތ ަހަމެވއެްޖަކުމަގިއ ަބާޔ  ، ބާަލޭނ ާޤޫނީނ ަހަމެއްއ ުވޖުޫދގިައ ުނާވަކާމިއ



 

 

 އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ   ، ަހަމެއްއ ެނަތީތ ޭލެނ  ާޤޫނީނ ައާސެސްއެގ ަމްއަޗްށ ބާިނުކެރިވެގްނ ަވިކުކާރ ުކުރެމްއަކުމަގިއ ެބ

ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮއެވ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނަވޒާީފިއްނ  ަސަބެބްއ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ފުަކ  ުމަވްއަޒ  ، ެއކީަށގްެނާވ  ަވޒާީފިއްނ 

 ުބަރުނެވެވެއެވ. ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަކުމަގިއ    ( substantive fairness) ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި   8.2

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބިެލިއުރ،    (procedural fairness)އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  

 (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން    އީމައުޫޟ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ޒީފާއިންވަ  މުވައްޒަފަކު

ބަލަން ނުޖެހޭނޭކަމުގައި  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭ   (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން   ތޯ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،ޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދުަޤިޟއް  HC-A/209/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ   (procedural fairness)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ލާޒިމުޡަނަ ކަނޑައެޅުން  ނެތަނަމަވެސް،  ރުކޮށް  ބުރަވެވެން    ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  އަދި  އިންާޞފުވެރި ވާކަމުގައި 

އިޖުރާއީ   ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ   (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ބުރަވެވޭހިނދު މުހިންމުކަމުގައި  ނަޡަރުކުރުން  ޢަދުލުވެރި  ،ޚުލާާޞކޮށްނަމަވެސް  އިޖުރާއީ  ކަން  އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

(procedural fairness)    ްާޤއިމުކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ މަްޤަޞދުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްވެސ

ހުށަހަޅާފައިނެތަ އިޖުރާއީ  ވަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ތީ،  ހެއްކެއް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކިކުރުމުގައި 

ާޤއިމުކޮށްފައި  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން މިންވަރަކަށް  ނެތްކަން އެއްވެސް  ބުރަވެވެން  ވާކަމުގައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  މައުޟޫޢީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .9

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

އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުމަކީ    ،ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީއެ ފަރާތް  

(unfair dismissal) ެވެ. އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއ 
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  2/ 2008  ަނނަްބުރ  ާޤޫނުނ  ، ނަަޡުރުކާރިއުރ  ިލބިިދުނމްަށ  ަފާރތްަށ  ެއ  ަފުރާވ  ާޤޫނީނ  އެދަިފިއާވ  ަފާރުތްނ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .10

  ަސބުަބްނ   ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފއްިނ  ެނިތ   ސަަބެބްއ   ެއކީަށެގްނާވ  ަދުށްނ   ެގ (  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  29  ެގ (  ާޤޫނުނ   ަވޒާީފާއބޭެހ) 

 HC-A/555/2016  ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނންބުަރ  ، ެއ ަޙއުްލަތކާ ުގޭޅގުޮތްނަޙއުްލތަަކާށިއ  ާޤޫނީނ  ިލޭބ   ުމަވްއޒަަފްށ

 ަޤިޟްއާޔަގއި 

ެބހްެއޓަުމްށ ނުަވތަ  ... އަމުރުނެރުުމގިައ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރިައބިއުނަލުން ފަުރތަަމ ަބލަންވާނީ އުެމވްައަޒަފުކ ަވކިކުރިއުިރ ހިުރ ަވީޒާފގިައ ައލުން  "

 "... ، ެއަވީޒފާާއުގޭޅ ނުަވަތ އެނޫންެވްސ ެއަކީށގެންާވ ަވީޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއ

މައުޟޫޢީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ،ންއޮތަތީއާއިމި ޢިބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެ

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

  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  2008/2މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރ    ،ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ

އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް    ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ގެ  

ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ    ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސްއެފަރާތް 

 15ަޤިޟއްޔާގެ    HC-A/111/2018ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ނުބެލުމަށްކަނޑައަޅައި، ދިވެ  ފަރާތެއްކަމުގައި

 ވަނަ ނަންބަރުގައި، 

މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިނުން ލާޒިމް  'މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރުމާއި ަވޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު ހިނާގ މުޅި

ޚިލާފުިވ ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތުެގ ެވސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް   ކުޑަކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާނޫން ކަމަށާއި، ލިބޭ ގެއްލުން  

ކަނޑައެޅުމުަގއި ބޭއިންޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ޮގތަށް އަމުރު ކުރުމަކީ އިންޞާފުެވރި ޮގތެއް  ކަމަށާއި، މުަވއްޒަފަށް ދެޭވ ބަދަލު

ުނަވތަނޫންކަމަށާއި، މުސާރައާއި އިނާ ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ ނަމަ  ޮގތަކަށް  ޔަތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްަގއި  އެޫނން 

 SC-A/36/2019ަނންބަރު   އާމްދަީނއެއް ހޯދާފައިާވ ނަމަ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނެ ކަމަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ

ރިޢާޔަ ޤަޟިއްޔާަގއި ނުކުތާއަށް  އިސްތިއުނާފުފާހަަގކޮށްފައިާވ  ޮގތަށް   ތްކުރާއިރު،  ކަންހިާގފައިާވ  މައްސަލައިގައި،  ކުރެިވފައިާވ 

ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ދުަވހުން ފެށިެގން، އޭނާއަށް އަބުރާ ަވޒީފާ ދިން ދުަވހާއި   ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެޭވނީ، ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ

ިނޝާނާއަށް ޢާއިޝަތު  ނު  ހަމައަށް  އަދާކޮށްެގން  ފެނަކަ ަވޒީފާއެއް  ލިބިފައިާވކަން  އާމްދަނީއެއް  ޮގތަކަށް  އެނޫްނެވސް  ަވތަ 

 ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނަވރެއް އެކަންޏެެވ.'  ކޯޕަރޭޝަްނއަށް



 

 

 އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/19މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅިދީދީ ހުهللاޙުސައިން ޢަބްދު  ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

22 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން، އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް  މި ޢިބާރާތުން ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

ރުޖޫޢަކުރެވޭ   މުސާރައާއި  އަނބުރާ  ލިބޭނެ  ހުރިނަމަ،  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމައަށް،  ދުވަހާ 

 ފައިސާނަގައިދިނުމަށް ފެނެއެވެ.  ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ

  ފަރާތަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި  ، ިލބެިދޭވިއުރ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތްއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ވެއިސް  10.1

ަމްޤަޞުދަގިއ،   (Unjust Enrichment)ުނަޙްއުޤ ަމނާްފ   ިލުބުމެގ ުފުރަޞުތ ނީަފުކުރުމެގ  ުހށެަހިޅ    ެއްއ  ަމްއސަަލ 

ޮގުތަގއި ދަީފިއާވ    ”Final Pay Settlement“ަފާރަތްށ   )ެއއާްހްސ އްެއަސޭތަކ ަފްނާސްސ ިތން    -/US$1153ގެ 

)ަސޭތކަ ާސީޅސް ހަ    USD146.67ގެ ޮގުތަގއި ދަީފިއާވ    ’Basic Salary for 11 days‘  ެތެރިއްނ   ެގ ޑަޮލުރ(  

)ހްަތަސެތަކ ހަތްދަިހ    USD770.17ެގ ޮގުތަގިއ ދަީފިއާވ    ’Service Charge‘ޑަޮލުރ ަފސޮްދަޅްސ ަހްތ ެސްންޓ( ާއިއ  

ަމަސްއަކތް ުކިރ ުމއަްދުތގެ ުއޫޖަރިއެގ ޮގުތަގިއ ދަީފިއާވ    އަެފރްާތައކީ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ  ެސްނޓް(  ޑަޮލުރ ަސާތަރ  

ތެެރިއްނ    ”Final Pay Settlement“  ުބަރެވޭވތީ،   ަފިއާސަކަމްށ ަފިއާސެގ  ދަީފިއާވ  ޮގުތަގިއ    ިއްސވެެދްނެނުވުނެގ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ( ައކީ  ސަޯޅ ެސންްޓ   ޑަޮލުރ  ަހ)ުދިވަސްއތަ ިތީރްސ    USD236.16ވާ  ަފިއާސ ުއިނުކުރުމްނ ުޖމަްލައްށ

 ެފެނެއެވ. ޖޭެހ ޢަދެަދްއަކަމްށ ކަނަޑައަޅްނ  އިުނުކަރްނ    ުމާސަރިއްނޭދްނޖޭެހ    ަފާރަތްށ

ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ވަޒީފާއިން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  10.2

ގެއްލުމެއް   ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި،  ކޮބައިކަން  ގެއްލުމަކީ  ލިބިފައިވާ  އެފަރާތަށް  އެދިފައިވީނަމަވެސް،  ފަރާތުން 

އާއި، މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ލިބިފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ

ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރެވިގެންދާއިރު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރުމާ  

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނު ހަމައަށް ނަގައިދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި  މައްސަ 

 .ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށް ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ

 

 



 

 

 އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/19މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅިދީދީ ހުهللاޙުސައިން ޢަބްދު  ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

22 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

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

މާލެގަން. ހުދުކަނީރުގެ / ޏ.  )   ދީދީهللاޙުސައިން ޢަބްދު  ،ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު  މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް

އިން އަލިބޭ މޯލްޑިވްސް    2019ނޮވެންބަރު    A278031)  09( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ފުވައްމުލައް

ވަޒީފާ  މަޤާމުގައި  'ހޮސްޓް'  އައިލެންޑްގައި  މުރަވަންދޫ  މޯލްޑިވްސް  ޖޯލި  ހިންގަމުންދާ  ދަށުން  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް 

ޙުސައިން  ސަބަބެއްނެތި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،    އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، އެކަށީގެންވާ މަުޤބޫލު

ޢަދުލުވެރިކަން   ދީދީهللاޢަބްދު އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން 

ޢަބްދުާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ،   ވަކި    ދީދީهللاޙުސައިން  ޚިލާފަށްކަމަށް ވަޒީފާއިން  ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާއި  ކޮށްފައިވަނީ 

ޢަބްދު ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށާއި،   ނެތްކަމަށް    ދީދީهللاޙުސައިން  ބަލާނެތަނެއް  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  އަކީ 

ޢަބްދުނިންމަވައިދެއްވުމަށާއި،   ރުޖޫޢަކޮށްދެއްވުމަށާއިދީދީهللاޙުސައިން  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާ  ޢަބްދު،  ގެ    ދީދީهللاޙުސައިން 

މުސާ ބަދަލާއި  ގެއްލުމުގެ  އެންމެހައި  ލިބުނު  ސަބުބުން  ވަކިކުރުމުގެ  އެއްފަހަރާ  ވަޒީފާއިން  އެކީ  އިނާޔަތްތައް  ރައާއި 

ވަޒީފާއާބެހޭ   ރައްދުވާގޮތަށްބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް    އަލި ގެ ފަރާތުން  ދީދީهللاޙުސައިން ޢަބްދުންގަވާދެއްވުމަށް އެދި  ނަ

 މައްސަލައިގައި،  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި

ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު   އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއާއި    ދީދީهللاޙުސައިން ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ، ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ވަޒީފާގެ   13ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  ) 2008/2

ބުރަވެވޭހިނދު،   ޢަބްދު އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި  މައުޟޫޢީ ވަޒީފާއިން    ދީދީهللاޙުސައިން  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި 

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

 ވަކިކުރި   ދީދީهللاޙުސައިން ޢަބްދުވަޒީފާއިން    އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ   ކަނޑައަޅައި،ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް

އެކަ ނަންބަރު  ވަކިކުރުމަކީ  ާޤނޫނު  ނެތް،  ސަބަބެއް  ހަމަތަކާ  2008/2ށީގެންވާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި  ާޤނޫނު(   )ވަޒީފާއާބެހޭ 

 އެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،  (unfair dismissal) ޚިލާފު، އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް 



 

 

 އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/19މައްސަލަ ނަންބަރު:                                 މައްސަލަ ށަހެޅިދީދީ ހުهللاޙުސައިން ޢަބްދު  ރައްދުވާގޮތަށް
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ނަންބަރ   ގެ  )  2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ގެ    29ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(  މާއްދާގެ  ދަށުން    1ވަނަ  ނަންބަރުގެ  ޙުސައިން ވަނަ 

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އަކީ    ދީދީهللاޙުސައިން ޢަބްދުއަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،    ދީދީهللاޢަބްދު

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން، އެ ފަރާތުގެ   ދީދީهللاޙުސައިން ޢަބްދުފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި،    ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރި މަާޤމުގެ މުސާރައާއި  ދީދީهللاޙުސައިން ޢަބްދުމައަށް،  ކަންތައްތައް އަލުން ހަމަޖެހޭ ތާރީޚާ ހަ  ވަޒީފާގެ

  އެއްފަހަރާ ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،އެކީ ތައް ޢިނާޔަތް

އެއް ލިބުމުގެ ފުރުަޞތު ނަފީކުރުމުގެ   (unjust enrichment)ނުޙައްުޤ މަންފާ  އަށް  ދީދީهللاޙުސައިން ޢަބްދުއެހެންނަމަވެސް،  

)ެއއާްހްސ    -/USD1153ދަީފިއާވ  އަށް  ދީދީ هللاޙުސައިން ޢަބްދުެގ ގުޮތަގއި    ”Final Pay Settlement“  މަްޤޞަދުގައި،  

ުއިނުކަރްނޖޭެހ   ައީކ )ުދިވަސްއތަ ިތީރްސ ހަ ޑަޮލުރ ޯސަޅ ެސްނޓް(    USD236.16ެއްއަސޭތަކ ަފްނާސްސ ިތްނ ޑަޮލުރ( ެގ ެތެރިއްނ  

      ަކނަޑައަޅއި، ަކަމްށ  ެއްއަފިއާސ

)  ރެވުނުއިސްވެބަޔާންކު މިއަދު  ކަންކަން  ފެށިގެން  2022ޖޫން    09އެންމެހައި  އިން  ތެރޭގައި (  ތިރީސް)  30(   ދުވަހުގެ 

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

 .ށް އަންގާ އަމުރުކޮށް، މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެލިމިޓެޑަބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  އަލިއެންގުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި  

 1443 ޛުލްަޤއިދާ 09

 2022ޖޫން  09

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

  މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
 


