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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ  ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2021/272 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021 ޑިސެންބަރު 07 : ރީހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާ 

 2022ންބަރު ނޮވެ 30 : ރީހު މައްސަލަ ނިމުނު ތާ 

 ސައިމަން ޓްރޫޑެލް، ކެނެޑާ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (AJ827366: ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު)

 ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-919/2006: ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު)
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 ލާސާ: ހު މައްސަލައިގެ  

ސްކޫބާ   ފެށިގެން  އިން  2019  ޖޫން  01  (AJ827366:  ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު)ސައިމަން ޓްރޫޑެލް، ކެނެޑާ    ،މައްސަލައަކީމި  

 2021ސެޕްޓެންބަރު    18 ،ދަނިކޮށްމަގާމު އަދާކުރަމުން    ގެކްރޫޒް މެނޭޖަރެއްގެ  ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ސްކޫބާ ސްޕާ ޔިންގ

 އަސާސެއް އިން ފެށިގެން އެފަރާތް އަހަރީ ޗުއްޓީގައިވަނިކޮށް، އެފަރާތުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް  

ނު( )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫ   2008/2އަދި ހަގީގަތާ ހިލާފު ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބޭއިންސާފުން، ގާނޫނު ނަންބަރު    ނެތި

ށް  އާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަތަކާ ހިލާފަ

ތުގެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ   އާއި،ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ  މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމެއް ނެތި

)ދެއެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި   02ޒީފާ އަދާކުރި  ވަޒީފާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަ

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ    01ހައްގުވާ    އެފަރާތަށްއާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި  ލިބިފައިނުވާތީއިނާޔަތްތައް ފުރިހަމައަށް  

އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ހޭދަވި ދުވަސްތަކަށް މުސާރައިގެ   އަދި   ޗުއްޓީގެ ފައިސާ އެފަރާތަށް ދީފައިނުވާތީ،

ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްދެކޭތީ،    ކަމަށްހައްގުވާފައިސާ ގޮތުގައި  ޗުއްޓީގެ    )ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި(  3/1

އެފަރާތުގެ އިއާ އަދި  ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  އެފަރާތަކީ  ދަކޮށްދިނުމަށާއި، 

އެއްފަހަރާ   އެކީ  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ތާރީހާ  އިއާދަކުރެވޭ  އަނބުރާ  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ވަޒީފާ 

މައްސަލަ   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ފައިސާއާއި  ހިފަހައްޓާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނުދީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ށަހެޅި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުދީވާ ޗުއްޓީގެ ފައިސާއަކީވެސް އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހު

ގާއިމުކޮށްފައިނުވާތީ އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ރައްދުވި    ފަރާތް  މައްސަލަ 

އެފަރާތަށް   ކިބައިން  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،   06ފަރާތުގެ  ނަގައިދިނުމަށް  އިނާޔަތް  މުސާރައާއި  ދުވަހުގެ  މަސް  މި   )ހައެއް( 

އި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ އެނބުރި އިއާދަކޮށްދިނުމަށް ނިންމާ ހާލަތުގައި އެފަރާތް އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މައްސަލައިގަ

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ފައިސާއެއްކަމުގައި  ޒިންމާވާންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަރަދަކީ  އެންމެހައި  ހިނގާ  އައުމަށް 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުން އެފަރާތުގެ ކެރިއަރަށާއި ނަމަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ  ތުގެ ވަޒީފާއިން މަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ

ސައިމަން   އެދިނަގައިދިނުމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ބަދަލު    29އާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  )ވަޒީފާ  2008/2ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  
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ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    2021  ޑިސެންބަރު  07ރައްދުވާ ގޮތަށް    ސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްފަރާތުން    ގެޓްރޫޑެލް

 ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

 މައްސަލަ'  މީގެފަހުން)  ،(AJ827366:  ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު)ސައިމަން ޓްރޫޑެލް، ކެނެޑާ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަކުމަގއާިވ   .1

 ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  (ފަރާތް  ރެވިފައިވާބުކުތަހާ މު   ގޮތުގައި'  ފަރާތް  ހުށަހެޅި

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އިރުރުކުރާޒަ ނަ ކަންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި' ފޯމު ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ'

  ރައްދުވި   މައްސަލަ'  ފަހުން  މީގެ )  ޔިންގސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ސްކޫބާ ސްޕާ    ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  1.1

މައްސަލަ    ،ފަރާތެއްކަމަށާއިވަޒީފާ އަދާކުރި  ކްރޫޒް މެނޭޖަރެއްގެ މަގާމުގައި    ގެ(  ފަރާތް  ބުކުރެވިފައިވާތަހާމު  ގައިގޮތު'  ފަރާތް

ގައި    2021  އޮކްޓޫބަރު  05ކަމަށާއި،    2019  ޖޫން  01ކީ  ހައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީއަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް  

ގެ ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަގާމުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އެފަރާ

USD3,500 (ުތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރ) ،ިލިބެމުންދިޔަކަމަށާއ   
 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ 1.2 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

)ދެއެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ    02ހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި  ވަޒީފާގައި މައްސަލަ ހުށަ

ލިބިފައިނުވާ ފުރިހަމައަށް  އިނާޔަތްތައް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ތީމުސާރައާއި  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ސެޕްޓެންބަރު   18ކަމަށާއި، 

ގައި ސުލޫކީ    2021އޮކްޓޫބަރު    05ގައި އެފަރާތް އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވާލުމަށްފަހު، އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް    2021

އަދި ހަގީގަތާ ހިލާފު ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ވަރަށް    ނެތި   ހުރެކަމަށް ބުނެ، އެއްވެސް އަސާސެއްކާމައްސަލައަ

ޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުންނާއި ދިވެހިރާއް)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި،    2008/2ބޭއިންސާފުން، ގާނޫނު ނަންބަރު  



 

 

 އްދުވާގޮތަށް ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރަ        
  VTR/2021/272މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަ ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހު

                                            

 

27 ގެ 4 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:  
 

 

އިޖުރާއީ   އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ  ހިލާފަށް  އުސޫލަތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މައްސަލަތަކުގައި  ވަޒީފާގެ  ކޯޓުތަކުން 

 އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށާއި، 

 03ރާތަށް ކޮންމެ  ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

)އެކެއް( މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ލިބެންޖެހޭކަމަށާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   01)ތިނެއް( މަހަކަށް ފަހު  

ދީފައިވަނީ    02 އެފަރާތަށް  ހައްގުވާއިރު  ޗުއްޓީ  މަސްދުވަހުގެ  ޗުއްޓީއަށްވާ    01)ދެއެއް(  މަސްދުވަހުގެ  )އެކެއް( 

މަ ވަޒީފާގައިފައިސާކަމަށާއި،  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ފަރާތް  އްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަސް    07  މަސް  )ހަތެއް( 

)ތިންބައިކުޅަ    3/1ހޭދަވި ދުވަސްތަކަށް މުސާރައިގެ  ހޭދަކޮށްފައިވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ގަބޫލު ކުރާގޮތުގައި އިތުރަށް  

 ގަކުރެވެއެވެ. ހަފާ  ންކޮށްފައިވާކަންބަޔާހައްގުވާ ކަމަށް ޗުއްޓީގެ ފައިސާ ގޮތުގައި އެފަރާތަށް  އެއްބައި(

ަފާރްތ އޭެދޮގްތަކަމްށމައް .2 ުހށެަހިޅ  ަބާޔްނކްޮށސަަލ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ަފާރްތ  ެއަފިއަވީނ،    ލާފަށްކަމަށް  ހި ނޫނާ  ގާވަޒީފާއިން 

ދަކޮށްދިނުމަށާއި، އެފަރާތަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި   ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިއާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  

ހަމައަށް  ތާރީހާ  އިއާދަކުރެވޭ  ވަޒީފާ އަނބުރާ  އެފަރާތުގެ  އަދި  ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި،  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،

ނުދީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ފައިސާއާއި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުދީވާ ޗުއްޓީގެ ފައިސާއަކީވެސް  

ވަކިކުރު ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ފައިސާއެއްކަމުގައި  ލިބެންޖެހޭ  މުގައި  އެފަރާތަށް 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން އެފަރާތަށް   މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްފައިވާނުވާތީ

 )ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ނަގައިދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،   06

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ އެނބުރި އިއާދަކޮށްދިނުމަށް ނިންމާ ހާލަތުގައި އެފަރާތް އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް  .2.1

ޒިންމާވާންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   އައުމަށް ހިނގާ އެންމެހައި ހަރަދަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުން އެފަރާތުގެ ކެރިއަރަށާއި ނަމަށް ލިބިފައިވާ  

( ގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން 



 

 

 އްދުވާގޮތަށް ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރަ        
  VTR/2021/272މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަ ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހު

                                            

 

27 ގެ 5 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:  
 

 

ިދުނުމެގ ޮގުތން ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަލަށް    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަޝުކާވައްށ ަރއުްދ .3

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާތް    ، ުރުކުރުމްނަޒަނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށުހށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' ަގިއ  

ްކޫރްޒ ެމޭނަޖުރެގ ަމާގުމ އާަދުކުރުމަގިއ ިޑުއީޓ ަވުގުތ ބަނުގާރ ޮބއެ    ަފާރުތެގަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  

ބުޯޓ ދްުއުވާމިއ ޯބުޓެގ ަނގިިލ ުލަމްށ    ުހެރ ޯބުޓެގ ެކޕަްޓންަށ  ަމްސުތެގ ހަާލުތަގިއ ަކްސަޓަމރްުނ ުކިރަމީތ ުއެޅ، ެއ ހާލުަތަގިއ 

ުޓ ަފުޅެވިރްނެގ ސާަލމާަތ ރްައާކެތިރަކަމްށ ެގއުްލްނވާފަަދ  ިއުރޝާދުދަީފިއާވީތ، ިމ ައމަަލީކ ޯބުޓަގިއ ިތބި ަކްސަޓަމުރްނ އަދި ޯބ

 ައމަަލަކްށވަެފިއ ަމްސުތެގ އަހުލާާގ ުނަބއްދުަލ ައމެަލްއަކުމަގިއ ދިެކަކަމާށިއ،  

ދަެފާރުތެގ މުެދަގިއ ޮސިއ ުކެރވަިފިއާވ ަވޒާީފެގ ަބާޔުނަގއި ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ތާަބާވންޖޭެހ ަމަސްއަކުތެގ އަހާުލީގ   .3.1

ަމްސުތވަާތެކތި  ިމ ަބނުގރާަލ  ާހްއަސޮކށް  ަބޔްާނޮކށަްފިއާވިއުރ،  ަތާބުވން  ާގޫނނަުތަކށް  ިދވިެހާރްއެޖޭގ  ްނަގނުޑަތުކަގއި 

   ަފާރަތްށ މިަތޮކށަްފއާިވ އްިލިތާމެޒްއަކްނ ސުާފ ާޅުނަތކްަށ ަތާބވަުމީކ ަވޒާީފެގ މަާހއުުލަގިއ ަމްއަސަލ ުހށަަހަމާނޮކށަްފިއާވ ާގޫނ

ަގީޑަގިއ ަބނުގާރ ޮބއެ  ަނަމެވްސ   ަމަސްއަކތެުގ މަާހއުުލަގިއ އިަދ ަމަސްއަކތު  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ ަތުކާރުރޮކށް 

 ަމްސުތެގ ހަާލުތަގިއ ުއޅަެފިއާވކަަމާށިއ، ިމއީ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސވާުމ ހިލުާފަކެމްއަކަމާށިއ، 
 

ަނނަްބުރ   .3.2 ާގޫނނު  ައމަަލީކ  މި  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ެގ    2/ 2008ަމްއސަަލ  ާޤޫނުނ(  ާމއާްދަގއި    23)ަވޒާީފާއބެހޭ  ަވނަ 

ަބާޔްނުކރާފަަދ ަމަސްއަކުތގެ އަހާްލާގ ެއަކީށެގްނުނވާފަަދ ައމެަލްއަކަމާށިއ، އެފަަދިއން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފއިން  

ހަުށ ަމްއސަަލ  ަފާރަތށް  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ބަަހއަްޓއިިފަނަމ  އުިތަރށް  ަވޒާީފަގިއ  ަފރްާތ  ެހިޅ 

 ެގއުްލްނވާެދނެފަަދަކެމްއަކަމްށ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމަތކްުނ ަގބުޫލުކރިެވެގްނަކަމާށިއ،  
 

 

ަވޒީފާާއބޭެހ .3.3 ފަަދިއްނ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވނު  ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަވނަ    23ާގޫނުނގެ    ަމްއސަަލ 

ިރާއޔްަތކްޮށަކން   ވިަކުކިރ  2021ޮއްކޓަޫބރު    05ާމއާްދައްށ  ަވޒާީފިއން  ދަީފިއާވ  ަފާރަތށް  އެ  ެއނެގން    ަގއި  ިލުޔުމން 

ޮއްނާނެނަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ ޯބޓު ުދްއުވުމެގ އުިރޝުާދ ިދުނަމްށ ުހިރ ަފާރަތށާްވިއުރ ެއ ަފާރްތ ަމސުްތގެ  

ުހެރ ޭދ ިއުރޝުާދަތުކެގ ަސަބުބްނ ޯބުޓަގިއ ިތޭބ އްެނެމްނެގ ސާަލަމަތްށ ުނަރްއާކވެާނަކްނ ެއަކީށެގްނާވަކމަށާއި    ހަާލުތަގިއ

ަޖއަުހީރ   ެއްއަބްސުވުމެގ  ަވޒާީފެގ  ިމީއ  ހިލުާފަކެމްއަކުމްނ  ައާސީސޮގތްުނ  އްިލިތާޒްމަތާކ  ަވޒާީފެގ  އަެފާރުތެގ  ިމީއ  އިަދ 

ޖަުލއި    31ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރުތގެ ިމ ައމުަލެގ ސަަބުބން ެއަކން ރަނަގުޅުކުރަމށް  ަޝުރަތާކ ހިލުާފ ައމެަލްއަކަމާށއި،  
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ަގިއ ައްނަގިއ ިއްނާޒރެުގ ިލުޔެމްއ ދަީފިއާވެނަކަމާށިއ، ިމ ިލުޔުމަގިއ އެފަަދ ައމެަލްއ ަތުކާރުރުނުކުރަމްށ ައްނގާ،    2021

ނަުލިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނަކަމްށ    ވާފަަދއްިނ ިއުތުރ ިއްނާޒަރާކަތުކާރުރެވްއެޖަނަމ ަވޒާީފެގ ެއްއބްަސުވުމަގިއ ަބާޔްނޮކށަްފިއ

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވެނަކަމާށިއ، އެހްެނަކުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމްށ މެދެުވިރިވ ަމިއަގނުޑ ަސބަަބކީ  

“Alcohol Abuse”  ެއނޭގެނަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތެުގ ައމުަލަތަކީކ ުކނުްފނީގެ  ިކުޔުމްނ  ަކްނ ަމއްސަަލިއެގ ިލެޔ

ަބާޔުނގައި   ަވޒާީފެގ  ަވިކުކެރޭވެނަކްނ  ަވޒާީފިއްނ  ނަުލިއ  ިއްނާޒަރާކ  ިއުތުރ  ައމެަލްއަކުމްނ  ބުަދާނުމާވނެފަަދ  ަންނ 

ަވ ަވޒާީފިއން  ފާަރްތ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  އެހްެނަކުމްނ  ބޮޑު  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވެނަކަމާށިއ،  ާފުޅަކން  އަެފާރތް  ިކޮކށަްފިއަވނީ، 

ާގޫނުނގެ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ައމެަލްއޮކށަްފިއުވުމްނ،  ސޫުލީކ  ަމުއޫޟއީ    23ަޣިއުރ  ޮގުތެގަމިތްނ  ެއްއޮގްތާވ  ާމއާްދާއ  ަވަނ 

 އަދުުލެވިރަކްނ ާގިއުމުކުރަމށްފުަހަކަމާށިއ، 
 

ިލުޔުމްނ ެދުވުނ  2021ޖަުލިއ    31 .3.4 ިއްނާޒުރަގިއ ބާަޔނޮްކށަްފިއވާފަަދިއްނ، ަމްއސަލަ    ަގިއ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް 

ަފާރުތގެ ައމުަލަތާކމެދު ޯބުޓގެ ުމަވްއޒުަފްނ އަދި ަކްސޓަަމުރްނެގ ބެަހއް ިލބަިފިއާވަކަމާށއި، އަެފާރތާ މުެދ ިއސްލާހި    ިޅުހށެަހ

ުޓެގ މަުވްއޒުަފްނާނ ިއްނަޓިވުއޮކށް  ިފަޔަވުޅ ެއުޅުމެގ ުކިރްނ، އަެފާރާތމުެދ ތުުހަމުތ ުކެރވަިފިއާވ ަކްނަކުމެގ ަމްއަޗްށ، ޯބ

ަފާރތަށް    އާިދީރ ުހށަހިެޅ  ަމްއސަލަ  އިަދ  ިހްނގަާފިއާވެނަކަމާށިއ،  ެދުވނީ    2021ޖަުލިއ    31ތުަހީގެގއް  ިއްނާޒރު  ަގއި 

ުވަމށް  ައނަގބުަހްނ އެތްަށ އްިނާޒެރްއ ެދިވ ަނސަޭހްތެތިރުވމަށްފުަހަކަމށިާއ، އަދި ިމަކާމ ުގޅޭ ގުޮތން އަެފާރަތށް ަޖާވބާުދީރ

ަމްއސަަލ  ުފުރަސުތ ިލބިދަީފިއާވިއުރ އަެފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ިއުޖާރީއ އަދުުލެވިރަކްނ ާގިއުމުކެރވަިފިއާވެނަކަމްށ  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ަބޔްާނޮކށަްފިއވަާކްނަރއުްދިވ ަފާރްތ  
 

 

ބަ .4 އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފަރާތް  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ވަޒީފާއިން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ހަލާތެއް މެދުވެރިވެ، އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

ރައްދުވި  ގާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް   މައްސަލަ  އަމުރެއް  އެދިފައިވާފަދަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

 ކުރެވެއެވެ. ފާހަގަ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުންކަންނެތް ނޫނީ ހަމައެއްފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރާނެ ގާ

 



 

 

 އްދުވާގޮތަށް ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރަ        
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ސޫްކާބްސާޕ .5 ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ިލިމެޓުޑ  ަމްއސަަލ  ާދިއމީ  ްޕަރިއެވޓް  ަފާރެތްއ  ެއްއެވްސ  ަވޒާީފައށް  އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ގިައ 

ުނުކުރަމާށއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ އެދަިފިއާވ ަކްނަކްނ ަތނީްފުޒުކުރަމްށ ުހަރްސައާޅ ެއްއެވްސަކެމްއ  ސަިފެއްއަގިއ ައްއަޔުނ

ުމރު ކޮށިްދުނަމްށއިެދ ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި ަފާރްތ ަވުގތީ ައުމަރަކށް  ުނުކުރަމްށ ްސޫކާބސާްޕ ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓުޑެގ ަމްއޗްަށ ައ

ދަެފާރުތން ފަާހަގުކިރ ަކްނަތްއަތކްަށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ެނރިެދުނަމްށ އުެދުނ ވުަގީތ ައުމާރ ުގިޅެގްނ  އެދަިފިއެވެއެވ.  

  ިމ ަމްއސަަލ ުކިރައްށ ިދޔަ ަމރުހާަލަގިއ   ުގތީ ައުމެރްއ ަވ  ަފިއާވ ފަަދިއްނަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރުާތން އިެދ  ިރާއަޔްތުކުރަމށްފުަހ، 

ތްަފ ިންނމުުމެގ  ިމ  ަނނަްބުރ  ީސެނރެދަީފިއާވެނެއެވ.  ްޓަރިއިބުއނުަލެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ        VTR/VA/2021/45-200ުލ 

ަމ2021ިޑެސނަްބުރ    30)  އުެދނު  ައުމަރްށ  'ަވުގީތ  ަގއި  (  ޮގްތ'  ިންނިމ  ްޓަރިއިބުއނުަލްނ  ްއސަަލިއަގިއ 

 ަބާޔްނުކެރވަިފިއާވެނެއެވ.  
 

ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފުރުސަތު  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   .6

ގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާފައެ ،ދެވިފައިވާއިރު

  ؛ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި

  ؛(EW1281312ނަންބަރު:  ޕާސްޕޯޓު) މާރިއޯ މައިކަލް ޕަޒިއެކް، ޕޮލެންޑް .1

  ؛(A252179)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  މުޙައްމަދު ޝިފާޢު، ހަވީރު، ގދ. ގައްދޫ .2

  ؛(N6220098ނަންބަރު:  ޕާސްޕޯޓު) ސާޖިވް ކުމާރަން ތަންގަވެލޫ، ސްރީލަންކާ .3

ގައްދޫ .4 ގދ.  އިރަމާގެ،  މުޙައްމަދު،  ރަީޝދު  ނަންބަރު:   ޢަލީ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A036743)؛  

ސެޕްޓެންބަރު    06ހުށަހަޅާފައިވުމުން، މި ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި  

އަދި  2022ސެޕްޓެންބަރު    14،  2022 ކުރިއަށް    2022އޮކްޓޫބަރު    09،  އަޑުއެހުގައި    ންތަކުގައި ގެންދެވުނު 

އެންމެހައި   ކުރެވުނު  ތާވަލު  ނެގުމަށް  ހެކިބަސް  ހެކިވެރިންގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  މައްސަލައިގައި  މި  ނަގާފައިވާނެއެވެ. 

ވީނަމަވެސް އެފަރާތުން ހާިޟރުވެފައެއް  ކަށް ހާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ޢަލީ ރަީޝދު މުޙައްމަދަށް ރައްދު ކުރެވިފައި ންތައަޑުއެހު
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ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ނޭދޭކަމަށް   2022އޮކްޓޫބަރު    09ވެއެވެ. އަދި  ނު

   އެވެ.ވެ ގާފައިބަޔާންކޮށްފައިވުމުން އެފަރާތުގެ ހެކިބަސް މި މައްސަލައިގައި ނަ 
 

ވާސިލުވުމަށްޓަކައި  ، ގައިއިމައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައިމިވާ .7 ނިންމުމަކަށް  ވަޒީފާއިން    ،އަދުލުވެރި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މުވައްޒަފަކު    ،ގެ ދަށުން  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

 substantive)  އަދުލުވެރިކަން  އީ މައުޫޟމުކުރަންޖެހޭ  ގާއި  ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެ 

fairness)  ިއަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދ  (procedural fairness)  ުމައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއިގާއިމ

އިއާދަކޮށް  ފަރާތް ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތުން  އެ  މުސާރައާއި،އެފަރާތަށް    އެދިފައިވާގޮތަށް  އެފަރާތަށް    ނުލިބިވާ 

  ގައި ބަލަންޖެހޭކަމު  ތޯނެ ތަނެއް އޮތްދޭންޖެހޭހައްގުވާ ޗުއްޓީގެ ފައިސާ އަދި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ ފައިސާ  

 ދެކެމެވެ. 
 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  .8

 

  އަދުލުވެރި   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ،ވަކިކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައިމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން   .8.1

  އެއީ   ،ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމާއި  އުންސުރެއް  ދެ  ބެލުމުގައި  އޮވެގެންތޯ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ނުވަތަ  ނިންމުމަކުންތޯ

 procedural)  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދި  (substantive fairness)  އަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟއީ

fairness)  ޯ2010  ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،ބެލުންކަން  ގާއިމުކުރެވިފައިވޭތ/HC-A/24   ިއާއ  

2011/HC-A/134  ްމުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން    ،އަދުލުވެރިކަމަކީ  މައުޫޟއީ  މިގޮތުން،  އެނގޭކަމާއި  ގަިޟއްޔާއިނ

ރާތަކުން ހިޔާރުކުރާ އަސާސެއް އެއީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަކުރާ  ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަ 

 އެންމެހައި  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  ފަދަ އަދުލުވެރި ސަބަބަކަށްވުމުގެ އިތުރުން އެ ހިޔާރުކުރާ އަސާސެއްގެ 

  މުވައްޒަފަކު   ،ގާއިމުކުރުމަކީ  އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ،އެނގޭކަމާއި  ބެލުންކަން  ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ   އުންސުރުތައް

  ބެލުމުގައި  ބެލުންތައް  ބަލަންޖެހޭ  ވާސިލުވުމަށްޓަކައި  ނިންމުމަކަށް  އަދުލުވެރި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން

  ދެންނެވުނު   އިސްވެ  ނިންމާފައިވާ   ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ފުރިހަމަކުރުންކަން  އިޖުރާއަތުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

 މައްސަލަތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  އެހެން މިބާވަތުގެ ނިންމާފައިވާ ކޯޓުން އެ  ިޟއްޔާތަކުންނާއިގަ
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 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުން   .8.2
 

 

  އީ މައުޫޟ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ގާއިމުކުރަންޖެހޭ .8.2.1

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ގާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، ވަޒީފާދޭ  (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން އަ

 substantive)  ފަރާތުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަން

fairness)  ީ؛ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  

ާޔުރކާުރ ައާސެސްއ ެއއީ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން  ިހޭދ ަފާރުތން ުމަވްއޒުަފން ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމްަށ   ަވޒާީފ .1

 ؛ދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތރްުނައަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ  

؛ ަމަކާމިއާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ދަށްުނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއާވަނިހެއ   .2

 އިަދ

ޮކށަްފއިވާ  ތީުބުގަފާރުތން ަތ ަވޒީފޭާދާޔުރުކާރ ައާސެސްއގެ ަދށްުނ ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއން ަވިކކުުރުމަގިއ ިހެއ  .3

 ؛ަހަމައީކ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމައކްަށ ާވަނަމަކްނ

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

   ިންނމަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެެހން ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއނަްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 
 

ދީފައިވާ   .8.2.2 އެފަރާތަށް  ގޮތުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި   1ލިޔުމަށް މި 

 ، ބަލާއިރު

“The purpose of this letter is to inform you of our decision to dismiss you from 

employment as a Cruise Manager with Scubaspa Pvt. Ltd under section 23 of the 

Employment Act of the Maldives, effective immediately.  

The cause for termination is persistent alcohol abuse whilst on duty as the Cruise 

Manager.  

 
 ( 2021އޮކްޓޫބަރު   05' ޮގތުގައި ހުށަހަޅާފައިާވ ސިޓީ )1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު 'އެްގޒިބިޓް  1



 

 

 އްދުވާގޮތަށް ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރަ        
  VTR/2021/272މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަ ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހު

                                            

 

27 ގެ  10 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:  
 

 

…” 

ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ    ތީ،އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި

ޯނޓެިހްނ ިދުނެމްއ ެނިތަކން    ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ  23ަވޒާީފާއބޭެހ ާގޫނުނެގ    ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ 

 ެވެއެވ.  ެއނެގްނ ޮއ

)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ(    2/ 2008ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކނަުލއި ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވނީ ގޫާނުނ ަނނަްބުރ   .8.2.3

 ؛އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީވަަނ ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނކެުރވަިފިއާވ ހަާލުތަތުކަގެއެވ.    23ެގ  

  އަޚްލާޤު   މަސައްކަތުގެ   އޭނާގެ  ،ވަކިކުރެވޭނީ   ވަޒީފާއިން   އޭނާގެ   ފަރާތެއް   އަދާކުރާ   ވަޒީފާ  ،ދިނުމަކާނުލައި   ނޯޓީހެއް ] 

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

 .[ ޙާލަތުތަކުގައެވެ   ނުފެންނަ   ވަޒީފާދޭފަރާތަށް 

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

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

 . ޙާލަތުތަކުގައެވެ   އަންނަނިވި   ބެލެވޭނީ 

  ލިބިދާނެކަމަށް   ގެއްލުންތަކެއް   ތަނަށް   އަދާކުރާ   ވަޒީފާ   ނުވަތަ   ފަރާތަށް   ވަޒީފާދޭ   ބެހެއްޓުމުން   އިތުރަށް   ވަޒީފާގައި  (1)

 ؛ފެނުން 

 .[  ވެފައިވުން   ޚިޔާނާތެއް  (2)

ގާނޫނުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  ކަމާއި،      މިފަދައިން 

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

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  އެ  ނިންމާފައިވާ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   SC-A/27/2014ތަފްސީލުކޮށްދެމުން 

ގިަޟއްޔާގެ ޝަރީއަތް   (ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް  ވ.   އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު ) 

 ؛ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 
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  ގައި (  ށ )   އާއި (  ހ )   މާއްދާގެ   ވަނަ   23  ޤާނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ވަކިކުރެވޭނީ   ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު   ޓިސްނުދީ ނޯ " 

.  ހާލަތެއްގައެވެ   ދެ   ބެލެވޭނީ   އޮތްކަމަށް   ސަބަބެއް   އަދުލުވެރި .  އޮވެގެންނެވެ   ސަބަބެއް   އަދުލުވެރި   ފަދައިން   ބުނެފައިވާ 

 : އެއީ 

(i)  ުކުރުން   އަމަލެއް   ޣައިރުސުލޫކީ   ފާޅުކަންބޮޑ . 

(ii)  ްވެފައިވުން   ޚިޔާނާތެއ . 

  ދިނުމެއްނެތި   ނޯޓިސް   މުވައްޒަފަކު   ސަބަބުން   ޢަމަލެއްގެ   އެ   (misconduct)  ޢަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ   ކޮންމެކޮންމެ 

.  ހިނގައިދާނެއެވެ   ނުވެ   ކަމަކަށް   ހުއްދަކުރާ   ދަށުން   މާއްދާގެ   ވަނަ   23  ޤާނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ   ވަކިކުރުން   ވަޒީފާއިން 

  ހުއްދަވާނީ   ވަކިކުރުން   ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު   ދިނުމެއްނެތި   ނޯޓިސް   ދަށުން   މާއްދާގެ   ވަނަ   23  ޤާނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ 

  އެ .  ވާނަމައެވެ   ކަމަށް   (gross misconduct)  އަމަލެއް   ޣައިރުސުލޫކީ   ފާޅުކަންބޮޑު   އަމަލަކީ   މުވައްޒަފުކުރި 

  އަލަމެއްކަމަށް   ޣައިރުސުލޫކީ   ބޮޑު   ފާޅުކަން   ހުއްދަވާފަދަ   ވަކިކުރުން   ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު   ދިނުމެއްނެތި   އަމަލަކީނޯޓިސް 

  މިންވަރުގެ   ކެނޑޭ   އެއްކޮށް   ގުޅުން   ވަޒީފާގެ   އޮންނަންޖެހޭ   ދެމެދުގައި   ފަރާތުގެ   ދެ   އަމަލަކީ   މުވައްޒަފުކުރި  ،ބެލެވޭނީ 

  ވަޒީފާގެ   ދެމެދުގައިވާ   ފަރާތުގެ   ދެ (  1)   އަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ   މުވައްޒަފުގެ .  ވާނަމައެވެ   ކަމަށް   އަމަލެއް   ސީރިއަސް 

  މުވައްޒަފާއި   ފަރާތާއި   ވަޒީފާދޭ   ކަމަކީ   އެ (  2)   ތަ ނުވަ ،  ވާނަމަ   ކަމަށް   ޚިލާފުކަމެއް   ޝަރުތަކާ   ޖައުހަރީ   އެއްބަސްވުމުގެ 

  އޮންނަންޖެހޭ   ދެމެދުގައި   ފަރާތުގެ   ދެ   ސިފަކަމަށްވާ   މައިގަނޑު   އޮންމެ   ހިމެނޭ   ގުޅުމުގައި   ވަޒީފާގެ   އޮންނަ  ދެމެދުގައި 

  ވަޒީފާދޭ   މުވައްޒަފަކު   އެ   ކަމަކީ   އެ (  3)   ނުވަތަ  ،ވާނަމަ   ކަމެއްކަމަށް   ގެއްލޭފަދަ   އަމާނާތްތެރިކަން   އަދި   އިތުބާރު 

 ،ވާނަމަ   ކަމަށް   ކަމެއް   ޚިލާފު   ސީދާގޮތެއްގައި   ނުވަތަ   އަސާސީގޮތުން   އިލްތިޒާމުތަކާ   ވަޒީފާގެ   އަދާކުރަންޖެހޭ   ފަރާތަށް 

  ކަމަށް   ޢަމަލެއް   ޣައިރުސުލޫކީ   ބޮޑު ފާޅުކަން   ހުއްދަވެދާނޭ   ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން   ދިނުމެއްނެތި   ނޯޓިސް   ޢަމަލަކީ   އެ 

 ." ބެލެވިދާނެއެވެ 

 ިމ ިއާބާރުތނެްނެވ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ .8.2.4 ގޮތުގައި  ސަބަބެއްގެ  ވަކިކޮށްފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ަފާރތް    ، މައްސަލަ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ، އެނގެން އޮންނައިރު  ުކުރްނަކުމަގިއ  ”persistent alcohol abuse“ަބނުގރުަލެގ ިއސްތުިއމުާލ  ަތުކާރުރޮކށް  

 ؛ިޟއްޔާގައިގަ  HC-A/280/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
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 ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު   ސަބަބު   ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން   އޭނާ   ސިޓީގައި   ފޮނުވި   ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު "...  

  މައްސަލަ   ޓްރައިބިއުނަލަށް   ވަޒީފާއާބެހޭ   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ، ވަކިކުރުމާގުޅިގެން   ވަޒީފާއިން   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

  އެހެން   ފިޔަވައި   ސަބަބު   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ލިއުމުގައި   ފޮނުވި   ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   ، ހުށަހެޅުމުން 

  އެސަބަބުތަކަށް   ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް   ފަރާތުން   ޓެޑްގެ ލިމި   ޕްރައިވެޓް   މެރިން   ޕްރިސިޝަން   ސަބަބުތަކެއް 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ލިއުމުގައި   ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން   ސަބަބުކަމަށް   ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފު   ، ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި 

  ގެއްލިގެން  ޙައްޤުތައް   މުވައްޒަފުންގެ   ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ   އެސަބަބުތަކަށް ، ހުށަހަޅައި   ސަބަބުތަކެއް   އެހެން   ފިޔަވައި   ސަބަބު 

 ، ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި 

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

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

 "… ،ސަބަބެއްތޯކަމާއި   އެކަށީގެންވާ   ވަކިކުރުމަށް 

ަމްއސަަލެއްއަގިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަސަބުބގެ   މިފަަދިއްނ ަބާޔްނޮކށަްފިއވީާތ، ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ހުށެަހޅޭ 

ަވިކ ަވޒާީފިއްނ  ބަަލްނޖޭެހީނ  މި    ުކިރޮގުތަގިއ  ޮއުތުމްނ،  ެއނެގން  ަސަބބްަށަކްނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ިޗުޓަގިއ 

ަވަނ ުނުކާތަގއި ަބޔްާނޮކށަްފއިވާ    10ިއްސވެ ިމ ިރޯޕުޓގެ    ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ދަީފިއާވ

މި މައްސަލައިގައި    ، ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އަމަލެއް މައްސަލަލިޔުމު

އަން  ރިއާޔަތްކުރާއިރު  ހެކިބަހަށް  ހެކިވެރިންގެ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކަންކަން  ނަދެފަރާތުން  ނިވި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުގެ   .8.2.5 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި   CONTRACT OF‘މައްސަލަ 

EMPLOYMENT’ (01   ްގެ 2021ޖޫނ )ވަނަ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު،   11ވަނަ ނަންބަރުގެ  2 

“2. DESCRIPTION OF DUTIES 

As a Cruise Manager you are expected to manage the vessel in keeping with the highest 

standards of safety, service and cleanliness.  

Your duties and responsibilities as a Cruise Manager include but are not limited to:  

…  
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Ensuring that the name and corporate image of Scubaspa Pvt. Ltd as a luxury brand of holiday 

destination is promoted, maintained and protected.” 

ފަރާތުގެ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ހިދުމަތާއި، ސާފުތާހިރުކަން    މިފަދައިން  ރައްކާތެރިކަމާއި،  އުޅަނދުގެ 

ބަލަހައްޓައި ފަންތީގައި  މަތީ  ރަނގަ  އެންމެ  ނަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ކުންފުނީގެ  ހިފަހައްޓަންވާނެކަމަށް  ގޮތުގައި  ޅު 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 ވަނަ ނަންބަރަށް ބަލާއިރު،  3މި އެއްބަސްވުމުގެ 

“3.1 ROTATION SYSTEM 

During your tenure with Scubaspa Pvt. Ltd you are required to work 13 consecutive weeks on 

board followed by 4 weeks of vacations, continued in 3 rounds to fulfil the 12-month contract. 

… 

3.2WORKING HOURS 

Due to the nature of Scubaspa business and the lead role of your position no fixed working 

hours can be set and flexibility is expected. The business needs of the company, the fulfilling of 

your responsibilities and the satisfaction of the guests are the factors dictating your individual 

working day.” 

އި، )ތޭރަ( ހަފްތާ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށާ  13 ޖެހިޖެހިގެން  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަކި   )ހަތަރެއް( ހަފްތާގެ ޗުއްޓީއަކަށްފަހު ހަމަ އެފަދައިން ކުރިއަށްދާނެކަމަށާއި، އަދި  04އެއަށްފަހު  

 ވަގުތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 ވަނަ ނަންބަރަށް ބަލާއިރު،  9މީގެ އިތުރުން، މި އެއްބަސްވުމުގެ 

“… You will be expected to rigidly adhere to all the laws and regulations binding upon those 

working and living in the Republic of Maldives.  

By signing this contract of employment, you are agreeing to honor and show respect for the 

local people and Maldivian culture. This includes but is not limited to, respecting their laws on 

alcohol, drugs and other forbidden practices. ..”  
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މައްސަލަ   ށް ބޯލަނބަން ޖެހޭނެކަމާއި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،

ކަމަށް އެއްބަސްވާހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތުގައި ދިވެހިންނަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފަތަށް އިހުތިރާމްކުރަން 

ފައިވާ އެހެނިހެން  މަނާކުރެވިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ބަނގުރާ ބުއިމާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި އަދި  އިބަޔާންކޮށްފަ

 އެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވެ މަށް އެއްބަސްވެވުނީކަމަށްއިހުތާރުމުކުރު  ގުޅިގެން ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކަށްކަންކަމާ

 އަށް ބަލާއިރު،  ”Code of Conduct“މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ އެފަރާތުގެ    .8.2.6

“Drugs / Illicit Substances 

 ... 

Alcohol consumption is allowed on special occasion with approval of the cruise manager only. 

Excessive consumption of alcohol is forbidden at all times. No staff member should be attending 

guests when under visible influence of alcohol.” 

ތަކުގައި ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ކްރޫޒް މެނޭޖަރުގެ ހުއްދައާއެކު ބައެއް ހާއްސަ މުނާސަބުމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  

ދީފައިވީނަމަވެސް،   ހުއްދަ  ގިނައިން ކުރުމުގެ  ހިލާފަށް  މަނާކަމެއްކަމާއި،  ލު ބަނގުރަ  އާދަޔާ  ކުރުމަކީ  އިސްތިއުމާލު  ގެ 

އެ ހުރެ  ހާލަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މަސްތުގެ  ނުވާނެކަން  ދީގެން  ހިދުމަށް  އަށް  'ގެސްޓުން'  މުވައްޒަފަކު  އްވެސް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

  2021ޖުލައި    31ގޮތުން    ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުމުގެމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   .8.2.7

 ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލާއިރު،  

“It has been brought to our attention that, despite several verbal warnings and friendly 

reminders, your conduct in regards to alcohol consumption while on duty has not changed. 

Multiple comments from the crew members and the guests, further compared with your 

monthly bar bills, leave us with no doubt that you have been regularly abusing alcohol, to an 

extent that will no longer be tolerated.  

…  
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We do hope you can change your conduct and be more mindful about your position onboard, 

role in the organization and responsibility it carries. …  

Please see this letter as official warning. Another breach of the Code of Conduct and our 

confident in your ability to restrain from excessive alcohol consumption when on duty, will be 

considered as negligent performance causing damage to the reputation of the company and, 

according your employment agreement, may result in termination of your employment without 

further warnings.” 

 ފަހަރަކު އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދެވުނުނަމަވެސް  އްމި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެތަ

އިސްތިއުމާލުކުރު  ގެއެފަރާތުވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާއިރު   ނުވާކަމަށާއި  މަށްބަނގުރަލުގެ  އުބަދަލުއައިސްފައި  ޅަދުނގެ  ، 

ލްތަކަށް ބެލުމުން އާއި, މަހުން މަހަށް ނެގޭ އެފަރާތުގެ ބާ ބި ލިބޭތީއްވެރިންގެ ފަރާތުން ަޝކުވާތަރު މުވައްޒަފުންނާއި ފަތު

،  އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން ކަމަށާއި  ،ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަކީ

އާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރާނަމަ އިތުރު އިންޒާރަކާ ނުލައި    ’Code of Conduct‘އިތުރަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

 ރެވެއެވެ.  ރެވޭނެކަން އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުވަޒީފާއިން ވަކިކު

ގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަހުގީގު ރިޕޯޓުކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  ތުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ .8.2.8

“Employee Misconduct Report” (01  ުއަށް ބަލާއިރ2021ުއޮކްޓޫބަރ )؛ 

“In September a final call between the Operations Manager, the Managing Director and 

Simon took place. During the call Simon was informed about serious allegations, supported 

by constantly increasing bar bills. Simon refused to admit he was abusing alcohol, stated 

that the crew members were not telling the truth and that the quantities of alcohol reflected 

in his bar bills were not high for him and quantities like these wouldn’t affect his 

performance.  

The above response from Simon, denying his clear misconduct and persistent alcohol 

abuse, leaves the management with no choice but to terminate his contract under section 

23 of the Employment Act. His work ethics are unacceptable and the management sees any 

further continuation of employment as detrimental to the company and the work place.”  
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރެވުނުއިރު އެކަމުގެ  ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  މި

ހިއްސާކު  އެފަރާތަށް  ކަމަށާއި،  ،  ރުމުންމައުލޫމާތު  ދޮގު  ހަދަނީ  މުވައްޒަފުން  މިންވަރަށް އުޅަނދުގެ  ބިލްތަކުގައިވާ  ބާ 

  23، ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ  ބަނގުރާ ބުއިނަމަވެސް އެފަރާތުގެ މަސައްކަތަށް އަސަރު ނުކުރާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

 ވެއެވެ.  ފާހަގަކުރެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެފަރާތް ވަޒީފައިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން

 

ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހުން އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުގެ ބަޔާނުން ފާހަގަވި   .8.2.9

 ކަންކަން

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ގިނަ އަދަދަކަށް    ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅިމާރިއޯ މައިކަލް ޕަޒިއެކްގެ ހެކިބަހުން،   .8.2.9.1

މިލިލީޓަރު ހުންނަ   15އުމާލު ކުރާތީކަމަށާއި، އާންމުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެފަރާތުން  ބަނގުރަލުގެ އިސްތި

އެކި ދުވަސްތައް މަތިން   މިލިލީޓަރު ބޯކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މި އަމަލު  200ބަނގުރަލުގެ  

ގެސްޓެއްގެ ފަރާތުންވެސް މައްސަލަ  ތް ވަޒީފާ އަދާކުރި އުޅަނދުގެ ކްރޫ މެންބަރުން ރިޕޯޓު ކުރިކަމަށާއި،  އެފަރާ

ަޝކުވާ ގުޅިގެން  ފަރާތާ  ފުރަތަމަ    2021  ހުށަހެޅި  ނުވަތަ    3ގެ  މަހު  4)ތިނެއް(  ވަނަ    )ހަތަރު( 

ނދަށް ގެންލުންވާފަދަ އަމަލުތައް ޅަހުރެ އުތުގައި  ލަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަސްތުގެ ހާ،  ލިބުނުކަމަށާއި

 އަދި ގެސްޓުންނަށް އެޓެންޑް ނުކުރާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށާއި،  ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ކުރަންޖެހުނުކަމަށާއި، ބާ ޓެންޑަރ  ންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް "އެވައިލަބަލް" ނުވުމުން ގެސްޓުންގެ ކަންކަ

ބަނގުރާ ހުސްކުރި  ޒަފުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކެބިންއިން ކުނި ބޭރުކުރާއިރު  ހައުސްކީޕިންގގެ މުވައް

 ފުޅި ނެރޭކަމަށާއި،  

، މާރިއޯ މައިކަލް ޕަޒިއެކް މާލެ އައިސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތަށްވެސް އެކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި

ފާހަގަވިކަންކަމާއި   ަޝކުވާތައެފަރާތަށް  މާރިޗު  އްމުވައްޒަފުންގެ  އެފަރާތް  ރާއްޖެއަށް    2021  ގައި 

ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،   ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ  އައިސްއުޅުނުއިރު  ގުޅިގެން  އެކަންކަމާ 

މުވައްޒަފުން  އަދި  ގެސްޓުން  ނުކުރާކަމަށާއި،  އިސްތިއުމާލު  ބަނގުރަލުގެ  އެފަރާތުން  ފަރާތް    ހުށަހެޅި 

 ކުރިމަތީގައިވެސް ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާކަމަށް ބުނިކަމަށާއި، 
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، އެފަރާތުން ނަމަވެސް އެފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަނގުރާ އިސްތިއުމާލު ކުރާތަން ފެނިފައިވާކަމަށާއި

ޅި ފަރާތް ހުރީ މަސްތުގެ މާލެ އައިސް އުޅަނދުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެ

ފަރާ ހުށަހެޅި  އަދި މައްސަލަ  ކަމަށާއި  ހާލަތަކު މާރިއޯ މައިކަލް  ތްހާލަތުގައި   މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ނޫން 

ފަރާތް މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ ގެސްޓުންނަށް ހިދުމަތް   މައްސަލަ ހުށަހެޅިޕަޒިއެކަށް ފެނިފައިނުވާކަމަށާއި،  

، އިށާގެ ވެރިފަރާތަށްވެސް ފެނިފައިވާކަމަދުކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި، އެކަން މާރިއޯ މައިކަލް ޕަޒިއެކް އަދި އުޅަނ

ރަތްކޮށް   އެފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސްތު ހާލަތުގައިކަން އެނގެނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ލޯ

 ހުރެ އަދި ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތުންކަމަށާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މާރިއޯ މައިކަލް ޕަޒިއެކް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

މިގޮތުން އެންމެ  ކަމަށާއި،  ފައިވާނެ"ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް" މަތިން ހަނދުމަކޮށްދީ، އަނގަބަހުން އިންޒާރު ދީ 

މާރިޗު   ދީފައިވާނީ  އިންޒާރެއް  އަނގަބަހުން  އަދި  2021ފުރަތަމަ  މާރިޗު    ގައިކަމަށާއި  ގެ   2021ހަމަ 

ފެށިގެން   ހަމައަށް  ންޓެސެޕްފަހުކޮޅުން  މަހާއި  ބިލްތައް  ބަރު  ބާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މޮނީޓަރ  މައްސަލަ 

ބި  ކުރިކަމަށާއި، ބާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުސާރައިން  އަދި  އެފަރާތުގެ  މަހަކު  ކޮންމެ  ލްތައް 

ގައި ލިޔުމުން    1ހުން އިންޒާރު ދިނުމުންވެސް ބަދަލެއް ނައުމުން އޮގަސްޓު  ދެފަހަރު އަނގަބަކަނޑާކަމަށާއި،  

ދީފައިވާނެ އިންޒާރެއް އެފަރާތުގެ    ކަމަށާއި،   ދީފައިވަނީ  އިންޒާރު  މިފަދައިން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އިސްލާހުކުރުމުގެ  އަމަލުތައް   އަމަލުތައް  އެފަރާތުގެ  ގަބޫލުކޮށް  އޮތްކަމަށް  ފުރުސަތު  އިސްލާހުވުމުގެ 

   ގޮތުންކަމަށާއި،

ސަބަބުން އަމަލުތަކުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޕަޒިއެކް  މައިކަލް  ފަހުކޮޅު    މާރިއޯ  ސެޕްޓެންބަރު 

"އެމްޕްލޯއީ މިސްކޮންޑަކްޓް ރިޕޯޓް" ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ފޯނުން ތައްޔާރުކުރި  

ން ޖަވާބުދިނީ އެއީ ތެދު ނޫންކަމަށާއި، އިންޓަވިއު ކުރެވުނުކަމަށާއި، އެމަރުހަލާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

އަމަލުތަކުގެ އިރަކު  ސަބަބުން    އެފަރާތުގެ  އެއްވެސް  އަދި  ބުރޫނާރާނެކަމަށާއި،  މަސައްކަތަށް  އެފަރާތުގެ 

 ، ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާކަމަށް ނުބުނާކަމަށާއިމައްސަލަ 
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ނޫންކަމަށާއި، ހާއްސަ  ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީއިން މުވައްޒަފުންނަށް ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ މަނާކަމެއް  

ވަގުތުގައި  ޑިއުޓީ  ނަމަވެސް  ކުރެވޭނެކަމަށާއި،  އިސްތިއުމާލު  ބަނގުރަލުގެ  ހުއްދައާއެކު  ހާލަތްތަކުގައި 

 ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއްކަމަށް
 

ރާތް ބަނގުރާ ފުޅި ގަނެ އަދި ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ  ން، މުޙައްމަދު ިޝފާއުގެ ހެކިބަހު .8.2.9.2

އެފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރާ އުޅަދުނގެ ބާ ކުރިމަތީގައިވެސް އަދި ގެސްޓުންގެ  އި،  ކުރާތަން ފެނިފައިވާކަމަށާ

ބޯން ހުންނަކަމަ ފަހުން އަދި ހާއްސަކޮށް   6، އާންމުކޮށް ދުވަހުގެ  އިށާކުރިމަތީގައިވެސް ރާ  )ހައެއް( ގެ 

ކުރާކަމަށާއި،   އިސްތިއުމާލު  ބަނގުރަލުގެ  ދުވަހު  ދާއިރުވެސް  "ބާރބެކިއު"  ގޮވައިގެން  ގެސްޓުން  ބީޗަށް 

އި  ރީގައި ހުންނަ ފްރިޖުގަ ޓަކޮ  އެފަރާތް ދިރިއުޅޭމަސްތުގައި ހާލަތުގައި ހުންނާތީ ރީއްޗަށް ނުހިނގޭ ކަމަށާއި،  

އުޅޭ   މެނޭޖަރުން  އެހެން  އަންނަ  ދިއުމުންވެސް  ޗުއްޓީއަށް  އެފަރާތް  ނަމަވެސް  ބަހައްޓާކަމަށާއި  ބަނގުރާ 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބުނެފައިވާ  ދުވަސްވަރުގައި އެފަދައިން ބަނގުރާ ނުބަހައްޓާކަމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެފަރާތުން މަސައްކަތް  ސާޖިވް ކުމާރަން ތަންގަވޭލަގެ ހެކިބަހަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،   .8.2.9.3

ނުންވެސް ބަނގުރާ ނަގާކަމަށާއި،  ގުދަކުރި އުޅަނދުގެ ބާ އިން ބަނގުރާ ގަންނަކަމަށާއި އަދި އުޅަނދުގެ  

އަށް ރުފިޔާ ދައްކާ ކަމަށާއި، ނުދައްކާނަމަ  ބާ އިން ބަނގުރާ ދޭ ކަމަށާއި އަދި ހަމަ އެއެފަރާތް އެދުމުން  

މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގައި ބަނގުރާ ބޮއެ ގެސްޓުން   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށާއި،  ށްއެނގޭނީ އެކައުންޓެންޓަ

ގެސްޓުންގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަޝކުވާ    ކުރިމަތީގައި އުޅެފައިވާތަން ފެނިފައިވާކަމަށާއި،

އަދި  ލިބިފަ ޒުވާބުކޮށް  ގެސްޓަކާ  އެފަރާތް  ކޮށްފައިވާތަން އިވާކަމަށާއި،  'ފައިޓް'  އަތްއިސްކޮށް  އެއްފަހަރު 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލުގައި ހުރެ މަސައްކަތް ކުރަން ގޮސް  ،  ފެނިފައިވާކަމަށާއި

ހާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތަށް ހާިޟރުނުވެ ސާޖިވް ކުމާރަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރާކަމަށާއި، އަދި ބައެއް  

 ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެފަރާތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާކަމަށް  މީހުންނަށްއިތުރު   އިތަންގަވޭލަ އާ

 



 

 

 އްދުވާގޮތަށް ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރަ        
  VTR/2021/272މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަ ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހު

                                            

 

27 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

މައްސަލަ    މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި، ޢަލީ ރަީޝދު މުޙައްމަދުގެ ބަޔާނުން، .8.2.9.4

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ބަނގުރަލުގެ އިސްތިއުމާލުކޮށް، އަބަދުމެ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި އުޅޭތަން 

އިރުޝާދުދީ ޢަލީ ރަީޝދު  ގެ ނަގިލި ލުމަށްވެސް  ތުގައި ހުރެ ބޯޓުދެކެފައިވާކަމަށާއި، އަދި މަސްތުގެ ހާލަ

 މުޙައްމަދުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ބުރޫއަރާނެހެން އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  
 

 

ިއްނާޒުރ ެދވަިފިއާވިއުރ،  ަގިއ    20212ޖަުލިއ    31ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަބނގުރުަލެގ ިއްސިތުއމުާލ ުކުރާމ ުގޅެިގްނ   .8.3

  ވަނަ   23  ގެ (  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ގާނޫނުއަެފާރުތްނ ަހަމ ެއ ައމުަލ ަތކާުރުރ ުކުރުމެގ ަސަބުބްނ  

ނަޒަރުކުރާއިރު،  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަކިކުރެވިދާނެތޯ  ވަޒީފާއިން  ިރޯޕުޓގެ    އެފަރާތް  ިމ  ަންނަބުރަގއި    8.2ިއްސެވ  ަވަނ 

ާހްއސަ   މަާހއުުލަގިއ،  ަމަސްއކުަތެގ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ިރާއަޔްތުކާރިއުރ،  ަކނަްތްއތަަކށް  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ 

ޮއްނނަަކްނ ެއނޭގަކާމިއ،  ހަާލްތަތުކަގިއ ަބނުގރުަލެގ ިއސިްތުއމުާލ ުކުރުމެގ ުހ ަނަމެވސް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާތް  އްދަ 

  ްށ ެގްސުޓްނަނ ުހެރ  ަމްސުތެގ ހަާލުތަގިއ  އަެފާރްތ  ިއ،  ަވޒާީފެގ މަާހއުުލަގިއ ިގަނަވުގުތ ަބނުގރުަލެގ ިއްސިތުއމުާލ ޮކށަްފިއާވަކާމ

ިއ، ަމްއސަލަ  ހުިދަމތީްދ، އިަދ އަެފާރުތގެ ަމްސއިޫލްއަޔުތ އާަދުކުރަމށް ުއަޅނުދެގ އެެހްނ ުމަވްއޒުަފްނާނ ަހވުާލޮކށަްފިއާވަކާމ

ެގ ުމަވްއޒުަފްނާނިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަކްސަޓަމުރްނގެ  ުތުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ައމުަލެގ ަސބަބްުނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރ

ަމްއ ިލބަިފިއާވަކަމަފާރުތްނ  ަޝުކާވ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހޅި  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރސަަލ  ަބނުގރަލުގެ    ، ށް  ަގިޑަގއި  ަމަސްއކުަތ 

ައމެަލށް  ުލިއްސިތުއާމ ަޣިއުރސޫުލކީ  ބުޮޑ  ާފުޅަކން  ުކުރަމކީ   (gross misconduct)    މިފަދަ    ޭވިއުރ، ުބަރެވޮގތަުގިއ

އަެފާރަތްށ   ެދިކ  ިއސްލުާހާވެނަކަމްށ  ަފާރެތްއ  އަެފާރުތެގ  ައމެަލްއޮކށަްފިއާވ  ެދުވަމށްފުަހެވްސ  ުފުރަސުތ  ިއސްލުާހުވަމްށ 

ަވނަ ާމއާްދެގ ދުަށްނ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވާިދނެފަދަ    23ަވޒާީފއާބޭެހ ާގޫނނެުގ  ައމުަލަތްއ ިއސްލުާހުނުކާރަކުމަގިއާވަނަމ، ެއީއ  

އަެފާރުތްނ ެއްއަބްސވަެފއާިވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވާމއި  ަގިއ ުބަރެވޭވިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ިމ އަމަަލީކ  ައމެަލްއަކުމ

ަޝުރތާަކ   ަޖއަުހީރ  ބާަޔްނޮކށަްފިއާވ  ަގިއ  ޮކްނަޑްކްޓ"  އްޮފ  "ޯކްޑ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ހިލުާފުވްނަކުމަގިއަކަމްށ  ަމްއސަަލ 

ަމްއސަަލއަށް   3ޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަން  މަސްޢޫދުއިސްމާޢީލް  ިއުރ، ިމީއ ުބަރެވޭވ

 
 ބަޔާންކޮށްފައިާވ އިންޒާރު . ގައި 8.2.7މި ރިޕޯޓުެގ  2
 ަގޟިއްޔާ  A/27-2014/SCދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަްނބަރު  3



 

 

 އްދުވާގޮތަށް ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރަ        
  VTR/2021/272މައްސަލަ ނަންބަރު:                                ށަހެޅި މައްސަލަ ސައިމަން ޓްރޫޑެލް ހު

                                            

 

27 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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ުމަވްއޒަަފުކ ަވިކުކެރވާިދނަެކަމްށ ަކނަޑައޅަާފިއވާފަދަ    23ިރާއަޔްތުކާރިއުރ، ަވޒާީފާއބެހޭ ާގޫނުނެގ   ަދުށން  ާމއާްދގެ  ަވނަ 

 ްއ ަކުމަގިއ ބަަލްނޖެެހެއެވ. ައމެަލ  (gross misconduct)ާފުޅަކްނ ޮބޑު ަޣިއުރސޫުލީކ  

ިއުތުރްނ،   ަބ ީމެގ   ިވޔާަފިރައްށ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ހުިދަމ  ާލިއުރަމްއސަަލ  ަފާރްތަތކަށް  ްތއަެފާރުތެގ  ައްނނަ  ހުޯދަމްށ   

،  ަކާމިއ، ެއަކްނ ަވޒާީފެގ ެއއަްބސުްވުމަގިއ ިހަމނަާފިއާވިއުރެހްއުޓަމީކ މިުހްނުމަކެމްއއަެފާރުތެގ ަންނ ަރނަގޅު ޮގުތގިައ ހެިފ

ހުިދަމ ިވޔާަފީރެގ  ަވޒާީފެގ  ްތމިފަަދ  ުމަވްއޒަަފކު  ަފާރެތްއެގ  ދޭ  އެ    ިއްސިތުއމުާލުކުރަމީކ  ަބނުގރުަލެގ  މަާހއުުލަގިއ 

އަެފާރތަކީ    ުމަވްއޒެަފްއެގ ަމްސއިޫލްއަޔުތ ުފރަިހަމ ޮގުތަގިއ އާަދުކުރަމްށ ުބޫރައާރނެފަަދ ައމެަލްއަކުމަގިއ ުބަރެވުވުމެގ ިއުތުރްނ

  ަމްސުތެގ ހަާލުތަގިއ   ހޭ ަފާރެތްއކާަމިއ، އެެހްނ ުމަވްއޒުަފްނންަށ ަނޫމާނައަކްށ ާވްނެޖ  ، ިއްސަމާގެމްއަގިއ ުހިރ ަފާރެތްއަކާމިއ

ަދނޫގ ައމުަލަތެކްއަކާމިއ، ހުށެަހޅަިފިއާވ ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ައނާްދާޒުކުރަމްށ ުއަފާރެތްއެގ ައމުަލަތަކީކ    ުހްނަނ

މާުއމާަލްތޮކްށ ެގްސުޓްނާނ  ުހެރ  ހަާލުތަގިއ  ަމސުްތެގ  ަފާރުތްނ  ުކނުފީނ  ، ުހށެަހިޅ  ފަަހުރަމިތްނ  ެއކި  ަނން  އިަދ  ެގ 

ބުަދާނުމވާފަަދ ަކްނަކން ިހނގަާފިއުވީމ ުކިރައްށއްޮތ ަތުނަގިއެވސް އަެފާރުތން ަބނގަުލުރެގ ިއސްތުިއމުާލ ުކާރަނަމ ުވން ާގތް  

   ، ައމުަލަތެކްއަކަމްށ ޮބޑްަށ ުބަރެވޭވިއުރ

 ، ގައި ”Employee Misconduct Report“4ޮއްކޫޓަބުރ މުަހ ަތްއާޔުރކޮށަްފިއވާ އަެފާރުތެގ  

quantities of alcohol reflected in his bar bills were not high for him and quantities like  “ …

”these wouldn’t affect his performance. 

 

  ، ަނަމެވސް ެއއީ "ަމީތ" އަދެަދްއ ންޫނަކަމާށިއ   ، އަެފާރތްުނ ާބ ބްިލަތކަށް ިއއިުތާރުޒ ނުކާުރަކާމިއ  ، މިފަަދިއްނ ުބނަެފިއވީާތ

ުބ ަމަސްއަކތްަށ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތޫރއަެފާރުތެގ  ިއްސިތުއމުާލުކުރަމ  ެގއަެފާރުތ  ، ނާާރެނަކަމްށ  ބަދެަލްއ    ްށަބނުގރާ  ެހޮޔ 

ެންތަކަމްށ ެގަނުއުމެގ ިވްސުނެމްއ  ިމ ަމްއސަަލިއަގއި    ، ުބަރވޭެވީތ  ައިއސަްފިއުނާވަކާމިއ، އަެފާރުތެގ ެއ ައމަަލްށ ބަދުަލ 

  ވަނަ  23  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ގާނޫނު  ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ

 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،ސަބަބަށްޓަކައި  ބުރަވެވޭ  ކަމަށްގައިހާލަތެއް  ވަކިކުރެވޭނެ  ވަޒީފާއިން  ދަށުން  މާއްދާގެ 

ކޮށްފައިވާކަމަށް  ގާއިމު  (substantive fairness)އަދުލުވެރިކަން    އީމައުޫޟ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި

 ބުރަވެވެއެވެ. 
 

 
 ”Employee Misconduct Report“ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  8.2.8މި ރިޕޯޓުެގ  4
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 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ިއުޖާރީއ އަދުުލެވިރަކްނ ާގިއުމުކުރްނ   .8.4
 

ާގިއުމުކެރވަިފިއޭވތޯ    procedural fairness))  ދުލުވެރިކަންއަަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކުރުމަގިއ ިއުޖާރއީ  

 ބާަލިއުރ ައްނަނިނިވ ކްަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ގާ  ،ިޟއްޔާގައިގަ   HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   .8.4.1

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި    ،ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަކިކުރުން"   23ާޤނޫނު( ގެ  

އިޖުރާ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މައުޟޫ   (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީމުވައްޒަފަކު   އީއަދި 

ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި  ،ފައިވާކަމާއިއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ގާ  (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ

އިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،  ގާ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީލަތުގައި، އިޖުރާހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ  

 ކުޑަމިނުން:ލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ހާ ންމު އާ

މަ  .1 ކަމާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  ތަފު އުމުވައްޒަފުގެ  ހުރިހާ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  އެ ސީލޫމާތު،  ލަކާއެކު، 

 ؛މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

ފުރު .2 ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  ފުރު ސައެ  އެފަދަ  އަދި  ދިނުމަށްފަހު  މުވައްޒަފަށް  އެ  އެ  ތެސަތު  އްގައި 

 ؛ތު ދިނުމަށްފަހުސަމުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރު 

 ؛ކުރުމަށްފަހުގުގީ ހުއެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަ .3

ަޝރު  23ނޫނުގެ  ގާވަޒީފާއާބެހޭ   .4 ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ  ކުރެވޭ    ތުވަނަ މާއްދާގެ  އެ  ފުރިހަމަވާކަމަށް، 

އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަންގަގީހުތަ ވަކިކުރި   ،ކަށް ފެނި، 

 އިވާނަމަކަމާއި، ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފަ

 (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ   އީފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާތުތައް  އަ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާ

 ވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފައި ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެގާ
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ވަކިކުރުމު  .8.4.2 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  އިޖުރާ އެގޮތުން  ދުުލެވިރަކްނ  ައ  އީގައި 

(procedural fairness)   މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހާޟިރުވި ހެކިވެރިއެއްކަމަށްވާ  ޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ،  ިއުމާގ

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެފަރާތުން  ހެކިބަހުން،  ޕަޒިއެކްގެ  މައިކަލް  ތަހުގީގު ތުމާރިއޯ  ސަބަބުން  އަމަލުތަކުގެ  ގެ 

އެކުލަވާލައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފަރާތާމެދު    5ރިޕޯޓު

ހެކިބަސް   ދިންކަމަށް  ފުރުސަތު  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އެފަރާތަށް  ދިނުމަށްފަހު  މައުލޫމާތު  ތުހުމަތުތަކުގެ  ކުރެވުނު 

، އެފަރާތް ވަޒީފާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޖަވާބާއި  ފަދައިން ބަޔާންކޮށްތަހުގީގު ރިޕޯޓުގައި އެއަދި    އިރު،ދީފައިވާ

މި ޅަދުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މުވައްޒަފުންގެ ބަޔާން ނަގައިފައިވާކަން އެނގެން އޮތަތީ،  އު  އަދާކުރަމުން ދިޔަ

ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރ  މައްސަލައިގައި   procedural)ީއ 

fairness) ެއެވެ. ގާއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވ 

 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިބިވާ ފައިސާއާއި ޗުއްޓީގެ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެތަނެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރު  .9
 

 ؛ގަިޟއްޔާގައި  SC-A/02/2010 ނަންބަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ  

  ފަރާތުގެ   ދަޢުާވކުރާ  އުފުލުމަކީ(  Onus probandi)  ބުރަ   ޘާބިތުކުރުމުެގ  ޚުޞޫމާތްތަކުަގއި  މަދަނީ  ޮގތުގައި  އުޞޫލެއްެގ  ޢާންމު"....  

  ވާ ރައްދު   ދަޢުާވ  އިތުރުން   އޭެގ  ނޫންކަމާއި  ފަރާތް  އުފުލާ  ކޯޓަށް  ދަޢުާވ  ހަމައެކަނި  ފަރާތަކީ  ދަޢުާވކުރާ  މާާނގައި  މި  މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި،

 އެއް   ދަޢުާވއެއްަގއި  އެހެންކަމުން،  ކަމާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  އެފަރާތުެގ  ޘާބިތުކުރުމަކީ  ދަޢުާވ  ދިފާޢީ  ކުރާ  ދިފާޢުގައި  ދަޢުާވެގ  ފަރާތުން

 ފަރާތްކަން   ކުރާ  ދަފްޢެއް   އެ  ފަރާތަކީ  އުފުލަްނޖެހޭ  މަސްޢޫލިއްޔަތު ޘާބިތުކުރުމުެގ(  Plea" )ދަފްޢު"  ކުރިމަތިކުރާ  ޚަސްމާ  އަެނއް  ޚަސްމު

 ." އޮތުމެެވ އޮްނނަ އެނެގން

އެފަރާތަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތް އަދި ޗުއްޓީގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ދަށުން،  އުސޫލުގެ  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  މިފަދައިން

އެ ބަޔާންކުރާނަމަ،  ލިބިފައިނުވާކަމަށް  ތަފްސީލުކޮށް ފައިސާ  ފައިސާ  ޗުއްޓީގެ  މުސާރައާއި  މަހު  ލިބިފައިނުވާ  ފަރާތަށް 

 ؛ އެގޮތުންސާފުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. 
 

 
 ”Employee Misconduct Report“ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  8.2.8މި ރިޕޯޓުެގ  5
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ލިބެންޖެހޭ  )ދެއެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެފަރާތަށް    02އަދާކުރި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެފަރާތް ވަޒީފާ   .9.1

އެފަރާތަށް ނުލިބިވާ ސީދާ މަހު މުސާރަ  ،  ނަމަވެސްމުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ

އަދި އިނާޔަތްތައް ބަޔާންކޮށްދީފައި ނެތުމުން، އެފަރާތަށް ފައިސާއެއް ލިބިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާނޭ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައި  

 ބުރަވެވެއެވެ. 

ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އީމެއިލު އަދި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،    2022އެޕްރީލް    24މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .9.2

ވަނަ އަހަރުވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިކަން   2022އަދި    2019މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަނީ  

 ސް، އެނގެން އޮތްނަމަވެ 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު،    8.2.5އިސްވެ ރިޕޯޓުގެ 

“This is to confirm the renewal of your employment contract with Scubaspqa Pvt. Ltd signed on 1st 

June 2020 for the position of Cruise Manager, working mainly on vessel Scubaspa Yang but with a 

temporary or permanent transfer and/or rotation to vessel Scubaspa Ying if the need arises.  

… 

1.1 COMMENCEMENT DATE: 01.06.2021” 

 

ޖޫން    01ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހު

 ފެށިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.   ގައި 2021
 

  03ފަރާތަށް ކޮންމެ   އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ .9.3

)އެކެއް( މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ލިބެންޖެހޭކަމަށާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   01)ތިނެއް( މަހަކަށް ފަހު  

ދީފައިވަނީ    02 އެފަރާތަށް  ހައްގުވާއިރު  ޗުއްޓީ  މަސްދުވަހުގެ  ޗުއްޓީއަށްވާ    01)ދެއެއް(  މަސްދުވަހުގެ  )އެކެއް( 

ފަރާތް  ފައިސާކަމަށާއި،   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ދުވަސް   07މައްސަލަ  މަސް  )ހަތެއް( 

ކުރާގޮތުގަ ގަބޫލު  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުސާރައިގެ  އި  ހޭދަކޮށްފައިވާތީ  ދުވަސްތަކަށް  ހޭދަވި   3/1އިތުރަށް 

 ، އިރުވާބަޔާންކޮށްފައިދެކޭކަމަށް ން ފަރާތުށް އެއިސާ ގޮތުގައި ހައްގުވާކަމަޗުއްޓީގެ ފަ)ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި( 

   ގައި،( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ  41 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ގާނޫނު

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

 ".އެ ފައިސާ އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ   ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު،  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ނުދީ އޮތްކަމަށްވާނަމަ، 



 

 

 އްދުވާގޮތަށް ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރަ        
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް  މިފަދައިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަހަރީ ތީ،  ހައްގުވާ  އެފަރާތަށް  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން 

އެ  ޗުއްޓީއަށްވާ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުން ހައްގުކަމަށް   ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންނުކޮށް އޮތްކަމުގައިވާނަމަ

 ދެކެމެވެ.  
 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެފަރާތަށް   ކުރިއަށް ދިޔަ މަރުހަލާގައި  މި މައްސަލައެހެންނަމަވެސް،   .9.4

އިން ފެށިގެން   2019ޖޫން    01އަކީ އެފަރާތް  )އެކެއް( މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ ފައިސާ  01ނުލިބިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ  

  މި ފައިސާ   ށްދީފައިނުވާތީ،އެފަރާތް ސާފުކޮވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށިފަހުން ވަކި ކޮން އަހަރެއްގެ ޗުއްޓީގެ ފައިސާއެއްކަން  

   . އެފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނެ ހާލަތެއް ނެތްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ

)ތިންބައިކުޅަ   3/1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ހޭދަވި ދުވަސްތަކަށް މުސާރައިގެ   .9.5

ގޮތުގައި  އެއްބައި(   ފައިސާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ކަމަށް  ހައްގުވާޗުއްޓީގެ  ރިޕޯޓުގެ  އިސްވެ  ދެކޭކަމަށް  ވަނަ    9.2މި 

ވަކިކުރެވުނު ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން،  ގޮސްފައިވާ    އިރުނުކުތާގައި  އަދާކުރަމުން 

ދެފަރާތުން ވެފައިވާ މި ވަޒީފާގެ ގައި ފަށާފައިވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު،    2021ޖޫން    01މަގާމުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  

  13ޖެހިޖެހިގެން    )ހަތަރެއް( ހަފްތާގެ ޗުއްޓީއެއް  04ށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،    6އެއްބަސްވުމުގައި 

ގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    2021ޖޫން    01،  ކުރުމުން ހައްގުވާނެކަމަށްވާއިރުތޭރަ( ހަފްތާ މަސައްކަތް  )

  18)ހަތަރެއް( ހަފްތާގެ ޗުއްޓީ ހައްގުވާއިރު އެފަރާތް    04ގައި އެފަރާތަށް އެފަރާތުގެ    2021އޮގަސްޓު    31  ދަށުން

އިތުރަށް    ގެ)ތޭރަ( ހަފްތާ  13ގޮސްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޖެހިޖިހެން  ގައި ޗުއްޓީ އަށް    2021ސެޕްޓެންބަރު  

)ދެއެއް( ހަފްތާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، އެފަރާތަށް ޗުއްޓީ ހައްގުވުމަށްފަހު، އެއަށްފަހު   02

)ތޭރަ( ހަފްތާ ޖެހިޖެހިގެން    13މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޖެހިގެން އަންނަ ޗުއްޓީ ހައްގުވުމާ ދޭތެރޭ ވަޒީފާ އަދާކުރަންވާނެކަ

ފައިސާއެއްކަމުގައި   ނަގައިދެވޭނެ  ގޮތުގައި  ފައިސާ  ޗުއްޓީގެ  އެފަރާތަށް  ފައިސާއަކީ  މި  ކޮށްފައިވާނުވާތީ،  މަސައްކަތް 

 . ބުރަނުވެވެއެވެ

 
 

 
 ގައި ފާހަަގކުރެިވފައި   8.2.5އިސްެވ މި ރިޕޯޓުެގ  6
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 ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ެއްނމަެހއި ަކްނަކަމށް ިރާއަޔްތުކާރިއުރ،   .10
 

އަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟއީުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ   .10.1

(substantive fairness)    ިިއުޖާރީއ އަދުުލެވިރަކްނ  އަދ(procedural fairness)     ްގާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށ

ބުރަވެވޭ ސަބަބައްޓަކައި، އެފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދޭނެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވޭނެ 

 ހާލަތެއް ނެތްކަމާއި،  
 

ނުލިބިވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ކޮން މަހެއްގެ މުސާރައިގެ ފައިސާކަމެއް  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެފާަރަތްށ ނުލިިބަވީނ   .10.2

އަހަރެއްގެ   ކޮން  ވަކި  ތެރެއިން  މުއްދަތުގެ  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  އެފަރާތް  ޗުއްޓީގެ    01އަދި  މަސްދުވަހުގެ  )އެކެއް( 

 ، ަފިއާސައީކ އަެފާރތްަށ ަނަގއެިދޭވެނ ަފިއާސެއްއޫންނަކާމިއިމ    ފައިސާއެއްކަން ސާފުކޮށްދީފައިނުވާތީ
 

 

)ހަަތރްެއ( ހްަފާތެގ ުޗއްޓީ    04)ޭތަރ( ހްަފތާ ޖިެހޖިެހެގްނ ަމަސްއަކްތ ުކުރަމށްފުަހ    13ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ   .10.3

ެއްއަބްސުވުމެގ ަދުށްނ އަެފާރތް  )ެދެއްއ( ހްަފާތ ަމަސްއަކްތ ޮކށަްފިއީވނަަމެވްސ، ަވޒާީފެގ    02ަހްއުގެވ، ިއުތަރށް  

ކަނޑައަޅައި މި   )ެދއްެއ( ހްަފާތ ައްށ ުޗްއީޓެގ ގުޮތގިައ ަފިއާސ ޭދެނ ހަާލެތްއ ެންތކަަމްށ  02ަމަސްއަކްތ ޮކށަްފިއާވ  

 މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.  

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 
 

ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، އަޑުއެހުމުގައި ދެފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ    ދެންފަހެ،

( AJ827366:  ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު) ސައިމަން ޓްރޫޑެލް، ކެނެޑާ    ،ށް ރިއާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހަ

ސްޕާ  ފެށިގެން  އިން    2019  ޖޫން  01 މެނޭޖަރެއްގެސްކޫބާ  ކްރޫޒް  ޔިންގގެ  ސްޕާ  ސްކޫބާ  ލިމިޓެޑުގެ  މަގާމު   ޕްރައިވެޓް 

ފަރާތުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައަކާ އިން ފެށިގެން އެފަރާތް އަހަރީ ޗުއްޓީގައިވަނިކޮށް، އެ  2021ސެޕްޓެންބަރު    18 ،އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް

ބޭއިންސާފުން، ގާނޫނު ނަންބަރު   ، ތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްދި ހަގީގަތާ ހިލާފު ކަންއަސާސެއް އަގުޅިގެންކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް  

މައްސަލަތަކުގައި   2008/2 ވަޒީފާގެ  ކޯޓުތަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޓްރައިބިއުނަލުންނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  އާއި،  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 
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އަ  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ  ހިލާފަށް  އުސޫލަތަކާ  ނެތިކަނޑައަޅާފައިވާ  ގާއިމުކުރުމެއް  ވަޒީފާއިން   ދުލުވެރިކަން 

އަދާކުރި    ވަކިކޮށްފައިވާތީއާއި، ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އަހަރު   02މައްސަލަ  )ދެއެއް( 

އާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި ވާތީދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިނު

އެފަރާތް ވަޒީފާއިން   އަދި  )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ ފައިސާ އެފަރާތަށް ދީފައިނުވާތީ،  01ހައްގުވާ    އެފަރާތަށްމުއްދަތުގައި  

 ދެކޭތީ، ހައްގުވާ ކަމަށް )ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި( 3/1ވަކިކުރިއިރު ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ހޭދަވި ދުވަސްތަކަށް މުސާރައިގެ 

ފަރާތް ހުށަހެޅި  އިއާމައްސަލަ  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ވަކިކޮށްފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  އެފަރާތަކީ  ދަކޮށްދިނުމަށާއި، 

 ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، އަދި އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކުރެވޭ ތާރީހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ދޭންޖެހޭނެކަމަށް  އެއްފަހަރާ  ފަރާތުން     އެކީ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނުދީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހިފަހައްޓާފައިވާ ފައިސާއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުދީވާ ޗުއްޓީގެ ފައިސާއަކީވެސް އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކަމުގައި 

އި މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގަ

އެފަރާތަށް    ގާއިމުކޮށްފައިވާނުވާތީ ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އިނާޔަތް    06މައްސަލަ  މުސާރައާއި  ދުވަހުގެ  މަސް  )ހައެއް( 

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާ އެނބުރި އިއާދަކޮށްދިނުމަށް ނިންމާ   ނަގައިދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،

ރައްދުވި ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ސަލަ  ހާލަތުގައި އެފަރާތް އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމަށް ހިނގާ އެންމެހައި ހަރަދަކީ މައް 

ގެ ފައިސާއެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުން އެފަރާތު 

ާޤނޫނު( ގެ  )ވަޒީފާއާބެ  2008/2  ގާނޫނު ނަންބަރު  ކެރިއަރަށާއި ނަމަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ވަނަ   29ހޭ 

ރައްދުވާ   ސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ގެ ފަރާތުން   ސައިމަން ޓްރޫޑެލްއެދިނަގައިދިނުމަށް  މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ބަދަލު  

 މައްސަލައިގައި، ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މި   2021 ޑިސެންބަރު 07ގޮތަށް 

އަދާކުރުމުގައި މަގާމު  މެނޭޖަރުގެ  ކްރޫޒް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   ، މައްސަލަ 

ވަޒީ ވެފައިވާ  މެދުގައި  ހާލަތުގައިދެފަރާތުގެ  މަސްތުގެ  ބޮއެ  ބަނގުރާ  ތަކުރާރުކޮށް  ވަގުތު  ޑިއުޓީ  ހިލާފަށް  އެއްބަސްވުމާ   ފާގެ 

 ، ކަސްޓަމަރުން ކުރިމަތީ އުޅެ
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ހާލަތުގައި ލުމަށް  ހުރެ  މަސްތުގެ  ނަގިލި  ބޯޓުގެ  ދުއްވުމާއި  ބޯޓު  ކެޕްޓަނަށް  ތިބޭ    ،އިރުޝާދުދީފައިވާތީ  ބޯޓުގެ  ބޯޓުގައި  އެއީ 

ނުރައްކާވާނެ ސަލާމަތަށް  އަމަލެއްކަމާއި،އެންމެންގެ  ހިލާފު  ފަދަ  އަސާސީގޮތުން  އިލްތިޒާމްތަކާ  ވަޒީފާގެ  އެފަރާތުގެ    އަދި  މިއީ 

އަމަލެއްކަމުން  އެފަރާތުގެ ހިލާފު  ަޝރުތަކާ  ޖައުހަރީ  އެއްބަސްވުމުގެ  ދީ   ،ވަޒީފާގެ  ފުރުސަތު  އިސްލާހުވުމަށް  އެފަރާތަށް 

   ،އިސްލާހުނުވާނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ އަންގައި

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމަލުތަކަކީ ކުންފުނީގެ ނަން ބަދުނާމުވާނެފަދަ އަމަލެއްކަމުން އިތުރު އިންޒާރަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  

 ، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ،ވަކިކުރެވޭނެކަން ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން   23ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ    ،ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރު ސުލޫކީ އަމަލެއްކޮށްފައިވުމުންއެފަރާތް  

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން   ސްކޫބާސްޕާ ބަޔާންކޮށް  މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް

 އިވާއިރު، ޖަވާބުދާރީވެފަ

ހުށަހެޅި   ވަކިކޮށްފައިފަރާތް  މައްސަލަ  މައުޫޟއީ ވަޒީފާއިން  ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ވަނީ 

ށްފަހުކަމަށް އިމުކުރުމަގާ  (procedural fairness)އަދި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)އަދުލުވެރިކަން  

 ކަނޑައަޅައި، 

ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާފަދައިން ވަޒީފާ އިއާދަކުރުމަށާއި، އެފަރާތަށް ނުދީވާ ފައިސާއާއި ޗުއްޓީގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަ

ކަނޑައަ ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  އަމުރުކުރާނެ  މައްޗަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ސްކޫބާސްޕާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޅައި،  މައްސަލަ  މި 

 ނިންމައިފީމެވެ. 
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   މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ

   
 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ                                                  


