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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
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 VTR/2022/37 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، މުސާރަ ނުލިބުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022 ޖަނަވަރީ 23 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 އޮކްޓޫބަރު 20 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ، ވ. ލަވްލީހައުސް، މާލެ ނަޖާތު ވަޙީދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A330878ނަންބަރު:  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ)

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ނަލްކޮކޯނާ އިންޓަރނޭަޝ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0639/2014)ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް      
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 ލާސާ: ހު މައްސަލައިގެ  

މައްސަލައަކީ މާލެ،    މި  ލަވްލީހައުސް،  ވަޙީދުވ.  ރަ)  ނަޖާތު  ކާޑުދިވެހި  އަންގައިދޭ   ( A330878ނަންބަރު:    އްޔިތެއްކަން 

ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އިން    2021މާރިޗު    02ގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭަޝނަލް

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ ހިލާފަށް   2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ގާ  ،ދަނިކޮށް

އެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި ދެފަރާތުގެ މެދުގައި   ،ވަކިކޮށްފައިވާތީއާއިގައި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން    2021ނޮވެންބަރު    22

ދީފައިނުވާތީއާއިވެފައި ކުރިއެރުން  މުސާރައިގެ  އެއްގޮތަށް  އެއްބަސްވުމާއި  ވަޒީފަގެ   11އިން    2021އޮކްޓޫބަރު    13  ،ވާ 

 ،ގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތުން ވަކި ހަމައެއް ނެތި ފައިސާ އުނިކޮށްފައިވާތީއާއި  2021ނޮވެންބަރު  

  ،ވާ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ދީފައިނުވާތީއެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އެފަރާތަށް ހައްގު

ނަންބަރު  އެފަރާތް   ގާނޫނު  އެއްބަސްވުމާއި،  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  މެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ   2008/2ވަޒީފާއިން 

ނެތިކަމަށް   ކުރުމެއް  ފުރިހަމަ  އިޖުރާއަތުތައް  ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އަދި  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

އެފަރާތް އަދާކުރަމުން   ، ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއިށަހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހު

ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައަށް  ނިމުމާ  މައްސަލަ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  އިއާދަކޮށްދިނުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ދިޔަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(   29ރާ ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ  އެކީ އެއްފަހަމުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތް  

ނަގައިދި ބަދަލު  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން  ވަޙީދުގެ އެދި  ނުމަށް  ގައި  އިންޓަރނޭަޝނަލް ފަރާތުން    ނަޖާތު  ޕްރައިވެޓް   ކޮކޯނާ 

 މުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  ޅު ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެ  2022 ޖަނަވަރީ 23ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ
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 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު  ގެ ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

  ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: މައްސަލައިގައި 

ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު )ނަޖާތު ވަޙީދު، ވ. ލަވްލީހައުސް، މާލެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ  .1

A330878)  ުމ ގޮތުގައި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ތަހާ)މީގެފަހުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބުކުރެވިފައި( 

ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،ށް ނަޒަރުކުރުމުން'މައްސަލަ  އަދާކުރަމުން ވަޒީފާ  މައްސަލަ 

އިންޓަރނޭަޝނަލް ގޮސްފައިވަނީ   ލިމިޓެޑު   ކޮކޯނާ  ނަންބަރު:    ޕްރައިވެޓް  ރެޖިސްޓްރޭަޝން   (C-0639/2014)ކުންފުނި 

މައްސަލަ   މު   ރައްދުވި )މީގެފަހުން  ގޮތުގައި  މައްސަލަ ، މުކަމަށާއިގާ މަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެގެ    ބުކުރެވިފައި(ތަހާފަރާތުގެ 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ތާރީ އަ ރައްދުވި    22ކަމަށާއި،    2021މާރިޗު    02ކީ  ހައްޔަންކުރެވިފައިވާ 

މަ  އެފަރާތްގައި    2021  ނޮވެންބަރު އަދާކުރަމުންދިޔަ  އިރު  ވަކިކުރެވުނު  ގޮތުގައި ގާ ވަޒީފާއިން  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  މުގެ 

ފައްސަތޭކަ)  ރ.4،500/-  މަހަކު ގޮތުގައި  ރުފިޔާ(    ހަތަރުހާސް  އިނާޔާތުގެ  ތިންސަތޭކަ 4،300/-އަދި  )ހަތަރުހާސް  ރ. 

 ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  ރުފިޔާ( 

ވަޒީފާއާބެހޭ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އަސާސަކީ،  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި    2021ނޮވެންބަރު    22 

ނަންބަރު   ގާނޫނު  އެއްބަސްވުމާއި،  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން    2008/2އެފަރާތް 

ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ހިލާފަށްކަމަށާއި،  އާ  ާޤނޫނު(  ފަރާތަށް )ވަޒީފާއާބެހޭ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނިންމާފައިވަނީ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖެގޭ  ގާނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްޗަށް  ފެނުމެއްގެ  ގަިޟއްޔާގައި   HC-A/24/2010ފެންނަ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފަށްކަމަށާއި، 
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)ތިނެއް( މަސް ދުވަސް ހަމަވުމުން އެފަރާތުގެ   03ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވަޒީފާގައި  3.1.4ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 

ބޮޑު 4،500/-މުސާރަ   އިތުރަށް  މުސާރަ  ކުރުމުން،  ސުވާލު  ނުދާތީ  ލިބެމުން  ރުފިޔާ(  ފަސްސަތޭކަ  )ހަތަރުހާސް  ރ. 

މުސާރައެ ފިކްސްޑް  އެއީ  ވަކިކުރުމާ ނުވާނެކަމަށާއި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވާކަމަށާއި،  އްކަމުގައި 

ލިބެމުން ގޮސްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް މަދުންކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން، މުސާރައިގެ މުސާރަ  ހަމައަށްވެސް އެފަރާތަށް  

ފަދަ  3.1.1ބަޔާނުގައާއި އެއްބަސްވުމުގެ   އިން މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑާއި، އެލަވަންސާއި، މުސާރައިން  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އިން    2021އޮކްޓޫބަރު    13އުނިކުރުމާ ގުޅޭ ތަފްސީލީ ލިޔުމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، އެގޮތުން  

އުނިކުރެވިފަ  2021ނޮވެންބަރު    11 ނެތި  ހަމައެއް  ވަކި  އިނާޔަތުން  މުސާރައާއި  ނިޔަލަށްވާ  މުސާރައިގެ    ، އިވާކަމަށާއިގެ 

 ، ބަޔާނުގައި މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ އަދަދު ހިސާބު ކުރެވިފައިވަނީ ކޮން އުސޫލަކުންކަން ސާފުކޮށް އެނގެން ނެތްކަމަށާއި 

  ،ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަށްކަމަށާއި 20މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 

އާ ހަމައަށް މަސައްކަތަށް ނުކުތް ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ   2021  ނޮވެންބަރު  21ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ފެށިގެން    2021ނޮވެންބަރު    22އިތުރުން   ލިބިފައިނުވާކަމަށް    14އިން  ފައިސާވެސް  ނޯޓިސްއަށްވާ    މައްސަލަދުވަހުގެ 

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފަރާތުން ހުށަހެޅި

އެދިފައިވަނީފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  .2 ވަޒީފާގެ    ،  ވެފައިވާ  މެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް 

ނަންބަރު   ގާނޫނު  ކުރަންޖެހޭ   2008/2އެއްބަސްވުމާއި،  ފުރިހަމަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އަދި  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   ނެތިކަމަށް  ކުރުމެއް  ފުރިހަމަ  ވަކިވެފައިވާ މައިޖުރާއަތުތައް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

މައްސަލަ   އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  އިއާދަކޮށްދިނުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  އެފަރާތް  ނުބެލުމަށާއި  ފަރާތެއްކަމުގައި 

އިނާ އެހެނިހެން  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައަށް  އެކީޔަނިމުމާ  ދިނުމަށް  އެއްފަހަރާ    ތް 

ނުމަށްކަން  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ބަދަލު ނަގައިދި  29ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  
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 ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .3

ގައި   2021މާރިޗު    02މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  އިރު،  ނަޒަރުކުރާ   އަށް'  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  މައްސަލައިގެ'  ހުށަހެޅި

  ގައި   2021ނޮވެންބަރު    22އެފަރާތް    ،ސަންގުޓީވީގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި 

ވަނަ މާއްދާއާ ވަޒީފާއާބެހޭ    19ވަނަ އަދި    17ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  

  ،ވަނަ ނަންބަރާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމަށާއި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  23ގާނޫނުގެ 

ގައި ސަންގުޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ކޯޕަރޭޓް ލީނާޒް ހުސައިނަށް ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި   2021ނޮވެންބަރު    10

 im looking for“އެފަރާތަށް ލިބޭ މުސާރަ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މާލީ ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވުމުން    ،ފަރާތަށް

a job”  ްމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން    ، ބަޔާންކޮށް މެސެޖުކޮށްފައިވާކަމަށާއި)ވަޒީފާއެއް ހޯދަނީ( ކަމަށ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަގާމަށް އިތުރު މުވައްޒަފެއް    ،އިތުރު ތަންތަނަށް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅިކަމަށް އެންގިކަމަށާއި

އަދި އެ މުވައްޒަފަކު ތަމްރީނު ކުރާނެކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ،ށާއިހޯދާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެނގޭނެކަމަ

ދީފައިވާކަމަށާއި ޔަގީންކަން  އެއިރު  ވަކިވުމަށް    ،ފަރާތުން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އަދި   11މައްސަލަ  ނޮވެންބަރު 

  ،ޖުން އަންގާފައިވާކަމަށާއިނޮވެންބަރު ގައިވެސް ނޯޓިސް ދޭނެކަން ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް މެސެ 17އެއަށްފަހު 

ފަރާ ހުށަހެޅި  އެ  މައްސަލަ  މަގާމަކަށްވުމުން  މުހިންމު  ވަރަށް  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަގާމަކީ  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ތް 

ބުރޫ ހިންގުމަށް  ތަނުގެ  ހުރުމަކީ  ނުކުރެވި  އައްޔަނު  މުވައްޒަފެއް  ފަރާތް   ،އަރާނެކަމެއްކަމަށާއިމަގާމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އިތުރު ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް އެކި އިދާރާތަކަށް ސިޓީ ބަދަލުކުރިކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އެންގުމުން އެފަރާތުގެވެސް 

 ދިޔަ  ރުހުމާއެކު އައު މުވައްޒަފަކަށް ޓްރެއިނިންގ ދޭނެކަމަށް އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން

އައްޔަނުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި މުވައްޒަފެއް  އިތުރު  ހުށަހެޅި   ،މަގާމަށް  މައްސަލަ  އައްޔަނުކުރުމާއެކު  މުވައްޒަފު  އެ  ނަމަވެސް 

  ، ތަފާތުވިކަމަށާއިއްތުގެ ވާހަކަތަފަރާ
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އޮފީހުގެ    ،އެގޮތުން ވަޒީފާއަށް ގަޑިއަށް ނައުމާއި  ،ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާއަށް ފަރުވާ ކުޑަ މުވައްޒަފެއްކަމަށާއިމައްސަ 

ގަވާއިދުން އެކަން  ހަވާލުވެއޮވެމެ  އެޑްމިންއާ  ބެލުން  ޒިންމާތައް  އަދި    ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ  އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށާއި  ނުކުރެވި 

 " އިންކޮޕިޓެންޓް" އަށް  ތް ވަޒީފާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި އެފަރާ

އެހެން  މަސައްކަތް  އެފަރާތުގެ  ސަބަބުން  ހެދުމުގެ  ނުބައިކޮށް  ީޝޓް  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންގެ  މަހަކުވެސް  ކޮންމެ  ކަމުން 

ށަހެޅި  މައްސަލަ ހު ކު ފަހަރައް އެކަން އިސްލާހުކުރުމަށް އެތަ ، މުވައްޒަފެއް ލައްވާ އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ކުރަންޖެހިފައިކަމަށާއި 

އެކަންކަން ރަނގަޅު ނުވެ  ، ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި ތަކުރާރުކޮށް  މައުލޫމަތު   " ކޮންފިޑެންަޝލް " ތަނުގެ    ،ނަމަވެސް 

އެކަން އެ މުވައްޒަފު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ   ،ކަމަށްވާ މުވައްޒަފުންގެ ސެލަރީ ީޝޓު މުވައްޒަފެއްގެ އީމެއިލަށް ގޮސް

އަދި ސިއްރު މައުލޫމާތުގެ ވާހަކަ މުވައްޒަފުން އެއްކޮށްގެން    ، ން މެނޭޖްމަންޓަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށާއިއެކަ  ، ހިއްސާކުރުމުން

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން އެކަން އެހެން ނުކުރުމަށާއި އެ މައުލޫމާތު މައްސަލަ ރައްދުވި   ،ދައްކަން ފެށުމުން

އެފަދައިން ކަން ނުކުރާނެކަމަށާއި އަދި ވެރިންނަށް އަމިއްލައަށް އެނގެންދެން  ،ނުމުންފަރާތުގެ މެނޭޖްމަންޓާ ހިއްދާކުރުމަށް ބު

މުވައްޒަފުން  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ  އެހެން  މައުލޫމާތު  އެ  ހިފަހައްޓާފައިވަނިކޮށް  މައުލޫމާތު  ބުނެ  ކަމަށް  ބަހައްޓާނީ 

އެއްބަސްވުމާ  ،ދީފައިވާކަމަށާއި ވެފައިވާ  މެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ކަމަށާއިމިއީ  ހިލާފުކަމެއް  ވަޒީފާއިން   ،  ވަގުތުން  މިއީ  އަދި 

  ،ވަކިނުކޮށްފިނަމަ ތަނަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގެއްލުން ލިބިދާނެފަދަ އަމަލެއްކަމަށާއި

އެތަ ފަދަ  ހިންއްއިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމެއް  މައްސަލަ    ،މިގޮތުން  ،ގާފައިކަމަށާއި 

ރައްދުވި ފަރާތުގައި މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފެއްގެ ރެފަރެންސް ސިޓީއަކަށް އެދި ރިޒޯޓަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

 ، އީމެއިލު މެދުވެރިކޮށް މުއާމަލާތްކޮށްފައިވާކަން އެފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން ގާތު ބުނެފައިވާކަމަށާއި

މުއެކަން   އެ  ނޫންކަމަށާއިހިއްސާކުރުމުން  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއީ  އެއީ ރަސްމީކޮށް   ،ވައްޒަފު 

ނުކުރާނެކަމަށް  އެގޮތަށް  އެކަން  ބުނުމުން  ހިއްސާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް  މެނޭޖްމަންޓާ  މަސައްކަތަކަށްވުމުން  ކުރަންޖެހޭ 

ފަ  ، ބުނެފައިވާކަމަށާއި ހުށަހެޅި  ހަފްތާގައި  މައްސަލަ  ފަހު  ކުރި  މަސައްކަތް  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ރާތް 

  ،މުގައި ހުރި މުހިންމު ފައިލްތަކެއް ޑިލީޓް ކޮށްލާފައިވާކަމަށާއިޓައެފަރާތުގެ އެޑްމިން މަސައްކަތްކުރާ ސިސް
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މުސާރަ ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ހިމެނޭއިރު  މައްސަލަ  ކުރުން  ތައްޔާރު    ،ީޝޓު 

އަދި މުސާރައާބެހޭ ަޝކުވާއެއްވާނަމަ މުސާރަ ލިބޭތާ   ،އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރައެއް އަމިއްލައަށް މަދުން ނުޖަހާނެކަމަށާއި

ަޝކުވާއެއްކޮށް  10 އެކަމުގެ  ތެރޭގައި  އެކަން  ،ދުވަސް  ދެވިފައިވާނަމަ  މިންވަރެއް  ނޫން  ހައްގު   މުވައްޒަފަކަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި  ސަރކިއުލަރއެއްގައި  އާންމު  އޮފީހުގެ  އެފަދަ    ،ރުޖޫއަކޮށްދިނުމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގަބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި ނެތުންކަމުގައި  މައްސަލައެއް  ދިނުމުގައި  މުސާރަ  ނެތުމަކީ  ކޮށްފައި  ހުށަހެޅި    ،ަޝކުވާއެއް  މައްސަލަ 

ދެ މަތިން  އެދުމުގެ  ދެވިފައިކަމަށާއިފަރާތުގެ  އިނާޔަތް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަނީ  އެއްބަސްވެ  މައްސަލަ    ،ފަރާތުން 

ހުންނައިރު  ފެންނަން  އާއްމުކޮށް  ސަރކިއުލަރއެއް  ގޮތުގެ  އިތުރުވާ  ގޮތާއި  ކެނޑޭނެ  މުސާރައިން  ފަރާތުގައި  ރައްދުވާ 

ހިއްސާކޮށްފަ މުވައްޒަފުންނާ  އެ  ފަރާތުންވަނީ  ހުށަހެޅި  މައުލޫމާތު    ،އިކަމަށާއިމައްސަލަ  އެކަމުގެ  ފަރާތަށް  އެ  އެހެންކަމުން 

  ،ނޭނގޭކަމަށް އެ ހަދަނީ ދޮގު ކަމަށާއި

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    22ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ  

އެފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި    ،ފަރާތަށް ހައްގުވާ ނޯޓިސް މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ

އަންގާފައިވާއިރު ތަކުރާރުކޮށް  ކުރެވޭނެކަމަށް  ހަވާލު  ދިނުމުން  އަމަލު   ،ފާސްތައް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެފަދައިން 

ކުރަމުންދާކަމަށް ކޮށްފަ ބޭނުން  ގޮތުގައި  ނަހަމަ  އެފަރާތުން  ފާސް  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  އޮފީހުގެ  އަދި  އިނުވާކަމަށާއި 

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ށްފައިވާކަންބަޔާންކޮ

ނިންމަން އެދިފައިވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4 ނިންމުމެއް  އިންސާފުވެރި  ބެލުމަށްފަހު  މައްސަލަ  އަވަހަށް  ވީހާވެސް   ،

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ގުޅިމި   .5 ދެވުނު  ގެމައްސަލައާ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ޝަފަހީ  ން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ތުގައި،  ސަފުރު

 ؛ އެފަރާތުގެ ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި
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ނަންބަރު:  .1 ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ހުޅުދޫ  ސ.  ނަންރީތިމާގެ،  ރަޝީދު،  ޙުސައިން  މާހަތު 

A279322) އަދި ؛ 

 (A334254އަޙްމަދު އަދުހަމް، މ. އިކްލީލްހައުސް، މާލެ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  .2

 އެވެ. އިވެގައި ނެގިފަ 2022ސެޕްޓެންބަރު  28ހުށަހެޅުމަށް އެދުމުން، މި ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް 

މައްސަލައެއް  .6 ހުށަހެޅޭ  ވަކިކޮށްގެން  ވަޒީފާއިން    އަދުލުވެރި   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފު   ،ގައިމުވައްޒަފަކު 

 މައުޫޟއީ   އެއީ  ،ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމާއި  އުންސުރެއް   ދެ  ބެލުމުގައި  އޮވެގެންތޯ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ނުވަތަ  ނިންމުމަކުންތޯ

  ގާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ  (procedural fairness)  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ   އަދި  (substantive fairness)  އަދުލުވެރިކަން

  ގަިޟއްޔާއިން   HC-A/134/2011  އާއި  HC-A/24/2010  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ބެލުންކަން

ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަކުން    ،އަދުލުވެރިކަމަކީ  މައުޫޟއީ  މިގޮތުން،  އެނގޭކަމާއި  ހިޔާރުކުރާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން 

އަސާސެއް އެއީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަކުރާ ފަދަ އަދުލުވެރި ސަބަބަކަށްވުމުގެ އިތުރުން އެ ހިޔާރުކުރާ  

  އިޖުރާއީ   ،އެނގޭކަމާއި  ބެލުންކަން  ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ  އުންސުރުތައް  އެންމެހައި  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  އަސާސެއްގެ

  ބަލަންޖެހޭ   ވާސިލުވުމަށްޓަކައި  ނިންމުމަކަށް  އަދުލުވެރި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ،ގާއިމުކުރުމަކީ  އަދުލުވެރިކަން

  އިސްވެ  ނިންމަވާފައިވާ  ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ފުރިހަމަކުރުންކަން  އިޖުރާއަތުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ބެލުމުގައި  ބެލުންތައް

 މައްސަލަތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  އެހެން މިބާވަތުގެ ނިންމަވާފައިވާ ކޯޓުން އެ ގަިޟއްޔާތަކުންނާއި  ދެންނެވުނު
 

ވާސިލުވުމަށްޓަކައި  ،ގައި މައްސަލައި   ހުށަހެޅިފައިމިވާ .7 ނިންމުމަކަށް  ވަޒީފާއިން    ،އަދުލުވެރި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

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

އޮވެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ   substantive)  އަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟއީގާއިމުކުރަންޖެހޭ   ،ވަޒީފާއިން 

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

އިއާދަކޮށް  ފަރާތް ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތުން  އެ  އިނާޔަތްތައް   އެދިފައިވާގޮތަށް  މުސާރައާއި  ލިބެންވާ  އެފަރާތަށް 

 ދެކެމެވެ.  ގައިތޯ ބަލަންޖެހޭކަމު ނެ ތަނެއް އޮތްދޭންޖެހޭ
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ  .8

ގާއިމުކުރަންޖެހޭ   ފަރާތުން    (substantive fairness)ލުވެރިކަން  ދު އަ  އީމައުޫޟކުރިން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މައުޫޟއީ   ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ބަލާއިރު،  ގާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ 

  ؛ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީ  (substantive fairness) އަދުލުވެރިކަން

ާޔރުުކާރ ައާސެސްއ ެއއީ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފއިން  ިހޭދ ަފާރުތން ުމަވްއޒުަފން ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމްަށ   ަވޒާީފ .1

 ؛ދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތރްުނައަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ  

؛ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ  ިހެއ   .2

 އިަދ

ޮކށަްފިއވާ  ތީުބުގާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދށްުނ ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކުުރުމަގިއ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ަތ ިހެއ   .3

 ؛ަހަމައީކ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމައކްަށ ާވަނަމަކްނ

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

 ވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ިންނާމ

ަވިކކޮށަްފިއވަނީ  .  8.1 ަފާރްތ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ހުށެަހޅަިފިއިމާވ 

ޮއްނަނަކާމިއޯނޓެިހްނ   ެއނެގްނ  ެނތަިކްނ  ަވިކުކެރޭވނީ    ، ިދުނެމއް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފކު  ިދުނަމާކނަުލިއ  ޯނޓިހްެއ 

ަންނަބުރ   ެގ    2/ 2008ާގޫނުނ  ާޤޫނުނ(  ހަާލުތަތުކަގެއެވ.    23)ަވޒާީފާއބޭެހ  ަބާޔްނުކެރވަިފިއާވ  ާމއާްދަގިއ  ަވަނ 

 ؛އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

  އެކަށީގެން   އަޚްލާޤު   މަސައްކަތުގެ   އޭނާގެ  ،ވަކިކުރެވޭނީ   ވަޒީފާއިން   އޭނާގެ   ފަރާތެއް   އަދާކުރާ   ވަޒީފާ  ،ދިނުމަކާނުލައި   ހެއް ނޯޓި ] 

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

 .[ ޙާލަތުތަކުގައެވެ   ނުފެންނަ 
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 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 23އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ    

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

 . ޙާލަތުތަކުގައެވެ   އަންނަނިވި 

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

 .[  ވެފައިވުން   ޚިޔާނާތެއް  (2)

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިފަދައިން 

ސަންގު ޓީވީގެ ނަންބަރު  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތަށް ދީފައިވާ   .9

STV/ADMIN/2021/03  "ްއަށް ބަލާއިރު "ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރި ކަމުގެ ލިޔުނ،  

ވީގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ގެ  ކޮކޯނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ސަންގުޓީ    ”

ވަނަ މާއްދާ    17( ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި އަދި ސަންގުޓީވީއާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  A330878މަގާމުން ނަޖާތް ވަހީދް ) 

ނޮވެމްބަރ އިން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވުނު ކަން އަންގަމެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވުނު    22ވަނަ މާއްދާއާއި ހަވާލާދީ    19އަދި  

 ދެ ސަބަބު ތިރީގައި ބަޔާން ކުރަމެވެ.  

ނޮވެމްބަރުގައި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކަށް މެނޭޖްމެންޓްއިން ފޮނުވި ސެލަރީ ސްލިޕްގެ ބަދަލުގައި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޝީޓް    10 -1

ނޮވެމްބަރުގައި އެ މުވައްޒަފު ނަޖާތް އާއި ވަކިން ހިއްސާކުރިއެވެ. މި ފަދަ ކަންކަން ވަގުތުން ރިޕޯޓް    21ފޮނުވި، އަދި އެވާހަކަ  

ގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެނޭޖްމެންޓް އާއި އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާނުކޮށް އޮފީހުގެ  ކުރުމަކީ ނަޖާތް 

އެއްކޮށްގެން   އޮފީހުގެ  މުވައްޒަފުން  އެވަގުތު  މުވައްޒަފު  އެހި  އަޑު  މައުލޫމާތު  މި  ހިއްސާކޮށްފައެވެ.  ވަނީ  މައުލޫމާތު  މި 

ކަން އަންގަން ވާނޭ ކަމަށް ނަޖާތް ކައިރީ އެދުމުން " މަށެއް ނުބުނާނަން، އެނގެންދެން ބަހައްޓާނީ"،  މެނޭޖްމެންޓަށް މި ފަދަ ކަން 

ކޮމިއުނިކޭޓް   ކަންކަމުގައި  އެކި  އާއި  ނަޖާތް  ވަނީ  މެނޭޖްމަންޓްއިން  ތަކުގައިވެސް  ވަގުތު  އެކި  އަދުގެ  މި  ބުންޏެވެ.  ކަމަށް 

މައުލޫ  އެއްވެސް  ފަދަ  މި  ނަމަވެސް  ނުވާކަން  ކޮށްފައެވެ.  ހިއްސާކޮށްފައިވާ  ނަޖާތް  މެނޭޖްމަންޓްއާއި  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  މާތެއް 

 ހިތާމަޔާއެކު ފާހަނގަކުރަމެވެ. 

ނޮވެމްބަރުގައި ނަޖާތް ވަހީދް ވަނީ މެނޭޖްމެންޓަށް ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް، މާލީ ދަތި ދިމާވެފައިވާތީ އެހެން ވަޒީފާއެއް ހޯދަށް    10 -2

 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށް ނަޖާތް އަށް   14ޖަވާބުގައި  އެޅޭނެ ކަން އަންގާފައެވެ.  

ގާނޫނީ   ލިބޭ  ކަމަށް މިތާ މުވައްޒަފުންގާތު ބުނެފައިވާތީ، މިއޮފީހަށް  އެނގުނެވެ. ނަމަވެސް، ނޯޓިސް ނުދީ، "ނޯޓިސް ނުދޭނަން' 

 ހައްގުގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމާއެކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުކަން އަންގަމެވެ.  
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ދުވަހުގެ މުސާރައާއި އަދި    14ދުވަހުގެ ނޯޓިސް،    14ނޮވެމްބަރ އިން ފެށިގެން    22ވީމާ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމަށް    

ނޮވެމްބަރާ ހަމަޔަށް މަސައްކަތަށް ނނުކުތް ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ސަންގުޓީބީގެ މުސާރަ ދޭ އުސޫލުން    21މީގެ އިތުރުން  

ޑިސެމްބަރުގައި މުސާރަ އާއި ހަވާލުވުމަށް އަންނަ އިރު    10ން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވުނު ކަން އަންގަމެވެ.  ދޭނެ ކަމާއި، އަދި މިއަދު 

ޑިސެމްބަރުގައި މުސާރަ އާއި ހަވާލުވުމަށް    10އޮފީހުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރެސް ކާޑްތަކާއި ޑޯރ އެކްސެސް ކާޑް ހަވާލުކުރުމަށް އަންގަމެވެ.  

 "  ހުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރެސް ކާޑްތަކާއި ޑޯރ އެކްސެސް ކާޑް ހަވާލުކުރުމަށް އަންގަމެވެ. އަންނަ އިރު އޮފީ 
 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 
 

 ، ިޟއްޔާގައިގަ  HC-A/280/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .10

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ    ، ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު "... ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި  

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

ބަ  ލިއުމުގައި  ފޮނުވި  ފަރާތުން  ވަކިކުރުމަށް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މެރިން  ޕްރިސިޝަން  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ޔާންކޮށްފައިވާ 

ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި އެސަބަބުތަކަށް  ލިއުމުގައި    ، ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުކަމަށް  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު 

ހުށަހަޅައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ގެއްލިގެން  ، ސަބަބު  ޙައްޤުތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ  އެސަބަބުތަކަށް 

 ، ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި 

ނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭ  ، މިމައްސަލާގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ  ، އެހެންކަމުން 

 "… ، އަދި އޮތްނަމަ އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯކަމާއި   ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެސަބަބު އޮތްތޯއާއި  ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 

ހުށެަހޅޭ   ަވިކކްޮށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަބާޔނޮްކށަްފިއާވތީ،  ޮގުތަގއި  މިފަަދިއްނ  ަސބުަބގެ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއން  ަމްއސަަލެއްއަގިއ 

ޭދ ިޗުޓަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަސަބބްަށަކްނ ެއނެގން ޮއުތުމން، ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ    ބަަލްނޖޭެހީނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކްޮށ 

ވާފަަދ ައމެަލްއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތުން  ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ދަީފިއާވ "ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރަކުމެގ ިލުޔްނ" ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއ

 ޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ ައްނަނިނވި ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރުވެނެވ. 
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ދެމެދު   .10.1 ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާގެ    2021މާރިޗު    2މައްސަލަ  ވެފައިވާ  ގައި 

 ؛ ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު 17އެއްބަސްވުމުގެ 

“17 CONFIDENTIAL INFORMATION 

 17.1 The Employee shall keep confidential and shall not except as authorised or required 

by his/her duties) use or disclose or attempt to use or disclose to any person, natural or 

legal, any of the secrets or confidential information of the Employer, which come to his/her 

knowledge during the period of employment. 

 17.2 The term “secrets” and “confidential information” extend to all knowledge and 

information relating to the trade, business activities, operations, organisation, financiers, 

process, dealings, specifications, methods, designs, formula and technology of and 

concerning Employer. 

  ... 

 17.4 All records (electronic or otherwise) documents drawings and other papers including 

private notes concerning the Employer and all copies and extracts of them made or 

acquired by the Employee in the course of his/her employment shall be used for the 

purposes of the Employer only and shall be the property of the Employer and shall be 

returned to it on demand at any time and without demand on the termination of the 

Employee’s employment. A failure to comply with this provision shall result in the 

immediate termination of this Agreement.” 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއި ފަރާތަކަށް މިފަދައިން  އެއްވެސް  މައުލޫމާތެއް  ސިއްރު  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ރު، 

 އޮންނަކަމާއި، އްސާކުރުން މަނާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ހި
 

 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު،  19އަދި  .10.2

“19 TERMINATION OF EMPLOYMENT 

 19.1 Should and Employee wish to terminate the contract of employment and submit one-

month’s written notice of the same to the Company, the Employee shall be terminated from 

employment at the expiry of the period of notice, provided always that such Employee does 

not owe to the Company, or has not settled with the Company repayment of, any amounts 

outstanding in respect of loans ، other credit schemed, damages to Company property or 

business.  

 … 

 19.4 Should the Company wish to terminate the contract of employment during its term, 

the Company shall, having given written notice of the same to the Employee as provided 
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for below, be entitled to terminate employment. A payment proportionate to the period of 

notice may be paid in its lieu in terminating employment.  

  19.4.1 Employees who have served between 06 months and 01 year shall be entitled 

to a termination notice of 02 weeks  

  19.4.2 Employees who have served between 01 year and 05 years shall be entitled 

to a termination notice of 01 month.  

  19.4.3 Employees who have served 05 years or more shall be entitled to a 

termination notice of 02 months. 

 …” 

)އެކެއް( މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް   01ތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދޭނަމަ ންކޮށްފައިވާޔާބަ

މައްސަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮންނައިރު،  އެދޭ  ދިނުމަށް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ލަ 

ކުރުމަށްފަހު  ހާލަތުގައި ރިއާޔަތް  މުއްދަތަށް  އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  )ދެއެއް(   02، 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ހަފްތާގެ ނޯޓިހެއް ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަން

ނަޒަރުކުރާއިރު،   .10.3 ހެކިބަހަށް  ހެކިވެރިންގެ  ހާޟިރުވި  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ފަރާތުގެ  މި  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަގާމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މުއްދަތުގައި، އެ މަގާމުގައި  

، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ީޝޓުތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމަށާއިހުރީ ހަމަ އެކަނި މައްސަލަ  

ފަރާތްކަމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ދިޔަ  ހިއްސާކުރަމުން  ީޝޓު  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންނަށް  ތައްޔާރުކޮށް 

މުވައްޒަފުންގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މުސާރަ ީޝޓު ތައްޔާރު ކުރިއިރު އެތަށް ފަހަރަކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

އިތުރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ީޝޓުތަކެއް  މުސާރަ ީޝޓުތަކުގައި މައްސަލަ ޖެހުނުކަމަށާއި،   އަދި މުވައްޒަފަކަށް 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އޮފީހުގެ  ވާހަކަ  އެކަމުގެ  ހިއްސާކުރުމުން،  ޒަރިއްޔާއިން  އީމެއިލުގެ 

މަ ދައްކާފައިވާއިރު،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  މައްސަލަ  ހިސާކުރުމަށް  އެކަން  މެނޭޖްމަންޓަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އްސަލަ 

ީޝޓު ތައްޔާރު  މުސާރަ  ތްމީގެ އިތުރުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  އުޅެފައިނުވާކަންފަރާތުން  

ޗެކްކުރާކަމަށާއި،    ކުރުމުން އެ  މައްސަލަ  މެނޭޖްމަންޓުން  މުވައްޒަފުން  ކަމަށް  އުޅޭ  މައްސަލައެއް  މުސާރައިގައި 

 ޖެއްސުމުން، އެކަން ހައްލުކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  
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ދެ  .10.4 ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މެނޭޖްމަންޓާއި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ވާހަކަތައްކަމަށް މައްސަލަ  ދެކެވިފައިވާ  މެދު 

ރައްދުވި  ބަޔާންކޮށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ބެލުމުން،  ސްކްރީންޮޝޓަށް  މެސެޖު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން 

އިހުމާލުން   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުޑަކޮށްފައިވާކަމާއި،  ފަރުވާ  އަދާކުރުމުގައި  ޒިންމާ  އެފަރާތުގެ  ފަރާތް 

 . މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ީޝޓު ނުބައިކޮށް ހަދާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮށްފައިވާ އަމަލަކީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ   .10.5

ކަމަށާއި،  ން"ކޮންފިޑެންޝަލް" މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓާފައިނުވު  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  17އެއްބަސްވުމުގެ  

އީ މުވައްޒަފަކަށް  އެހެން  ސްލިޕް  މުސާރަ  މައުލޫމާތެއް  -މުވައްޒަފެއްގެ  "ކޮންފިޑެންޝަލް"  މެއިލުކޮށްފައިވުމީ، 

ސް ފަރާތަކަށް ސިއްރު މައުލޫމާތެއް އެއްވެވަނަ މާއްދާގައި    17ހިއްސާކުރުންތޯ ބަލާއިރު، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

އެނގެން   މަނާކޮށްފައިވާކަން  މުވައްޒަހިއްސާކުރުން  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކު ފަ އޮންނަކަމާއި، 

މައްސަލަ   ހިމަނާފައިނުވާކަން  އިނާޔަތް  އާއި  މުސާރަ  ލިބޭނެ  މުވައްޒަފަކަށް  އިއުލާނުގައި،  ކުރާ  އައްޔަނުކުރުމަށް 

އިން އެނގޭތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ    1' ވަޒީފާގެ އިއުލާނު'ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  

މުވައްޒަފަށް އަނެއް  މުވައްޒަފު  އެއް  ކުޑަކަމުން،    މުވައްޒަފުންނަށް،  ވަރަށް  ފުރުސަތު  އެނގުމުގެ  މުސާރަ  ލިބޭ 

އެނގޭ މުސާރަ  ލިބޭ  އަނެކަކަށް  އެކަކު  މުވައްޒަފުންނަށް  އުޅޭ  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ކަމަށް މައްސަލަ 

 ބުރަނުވެވެއެވެ.  

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އޭގެ    އެހެންކަމުން،  އަދި  ނުބެހޭ  ކަމާ  ީޝޓްތަކެއް  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންގެ  އެހެން  ފަރާތުން 

 އްޒަފަކަށް ހިއްސާކުރުމަކީ 'ސިއްރު މައުލޫމާތު' ހިއްސާކުރީ ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. މައުލޫމާތު ނޭނގޭ މުވަ

ވާހަކަ   ('ކޮންފިޑެންަޝލް'ހިއްސާކުރެވުނު )  ހެކިބަހަށް ރިއާޔަތްކުރުމުން، ސެލަރީ ީޝޓްހެކިންގެ  މީގެ އިތުރުން،  

   ހެކިބަސް ދީފައިވެއެވެ.  ފައިވާކަމަށްއްކާމުވައްޒަފުންނާ ދަމުވައްޒަފުން 'އެއްކޮށްގެން' މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

 

 
 ގައި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ލިޔުން  2022އޮކްޓޫބަރު  13މައްސަލަ ރައްދުިވ ފަރާތުން  1
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ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ   .11 ަންނަބުރަގިއ   1  2ެގ ިލުޔުމަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  ފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ    ަވނަ 

ދިވިެހ ަސުރާކުރެގ ެއިކ ެއިކ ުމައްއަސާސަތުކްނ ުކާރ ަވޒާީފގެ  ެއނެގެއެވ.    ަފާރުތްނ ައމުަލޮކށަްފިއާވަކްނ ެހިކްނެގ ެހިކބުަހްނ

ިހަމނަާފިއީވަނަމެވްސ،  ިއާނަޔތަްތްއ  ުމާސަރާއިއ  ަމާގުމެގ  ުމާސަރާއއި    ިއއާުލުނަތުކަގިއ  އެފަަދިއްނ  ުކނުްފިނތުަކަގިއ  ާއްނުމ 

ފަާހަގުކެރޭވިއުރ ިހަމނަާފިއުނާވަކން  ިއާނަޔތް  ިއާނަޔްތ  ުމާސަރާއިއ  އެފަަދިއްނ  ަފާރުތްނެވްސ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ   ،

 ިހަމނަާފިއުނާވަކްނ ާސިބުތކޮށްދީފިައެވެއެވ.  

މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަކިއރީ  ުމަވްއޒުަފްނެގ ުމާސަރ ީޝުޓތްައ ިހްއާސުކެރުވުނ ަމއޫުލާމތު   ެމޭންޖަމްނާޓ ިހްއާސުކުރަމށް 

ުބިނަކމާަށިއ،  މަުވްއޒުަފްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ެއަކން    ަމްއސަަލ  ހާަދ  ެދޮކޅު  ަފާރްތ  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ެއަކަމްށ  ަނަމވްެސ 

ައމަަލ ިމ  ުކިރ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އަެފާރުތ  ީކިހްއާސޮކށަްފިއުނުވުމްނ،  ަކެމްއޫންނަކަމްށ  ެދޭކަކމަށް    ްނާމޮބުޑ 

ީއ  ަމއޫުލާމުތ  ިސްއރު  ިއުތުރްނ -ުބަރެވވިޭހނުދ،  ިހްއާސުކުމެގ  ަޒިރްއާޔއްިނ  ެއ   ެމއުިލެގ  ެއްއޮކްށގްެނ  ވާހަކަ    ުމަވްއޒުަފްނ 

ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމގެ    ަދްއކަާފިއާވަކަމްށ ެހިކބުަހން އެނޭގީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފރުާތެގ މި ައމަަލީކ ދަެފާރުތްނ 

ަމއޫުލާމުތ  17 ަބާޔްނކޮށަްފިއވާފަަދ ިސްއުރ  ާމއާްދަގިއ  ުހށެަހ  ަކަމްށާވީތ، ިހްއާސުކުރްނ  ަވަނ  ަވޒާީފިއން  ަމްއސަަލ  ަފާރްތ  ިޅ 

  ވަކިކުރެވޭނެ  ވަޒީފާއިން  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ގާނޫނު  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ

  ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،ސަބަބަށްޓަކައި  ކަމަށް ބުރަވެވޭހާލަތެއްގައި 

 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. ގާއިމު (substantive fairness)އަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟއީ

ާގިއުމުކެރވަިފިއޭވތޯ    procedural fairness))  ދުލުވެރިކަންއަަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ިއުޖާރީއ   .12

  ބާަލިއުރ ައްނަނިނިވ ކްަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ނަންބަރު   .12.1 ހައިކޯޓުގެ  ނަންބަރު    ،ގަިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2008/2ގާނޫނު 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް   ،ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަކިކުރުން"   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

  އަދި   (substantive fairness)މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަން  ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

އަދުލުވެރިކަން ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި  (procedural fairness)  އިޖުރާއީ  ނޯޓިސް  ،ގާއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި 

 
 "ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރި ކަމުެގ ލިޔުން"  STV/ADMIN/2021/03ސަންުގ ޓީީވެގ ނަްނބަރު  2
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އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ހާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ނެތި    (procedural fairness)ދިނުމެއް 

 ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، އާންމު ހާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:

މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުސީލަކާއެކު، އެ   .1

 ؛ދިނުމަށްފަހުމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން 

އެ   .2 އަދި އެފަދަ ފުރުސަތެއްގައި  އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު  ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު  އެ 

 ؛މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަހުގީގުކުރުމަށްފަހު .3

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ަޝރުތު ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެ ކުރެވޭ    23ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ   .4

ވަކިކުރި   ،ތަހުގީގަކަށް ފެނި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަން

 އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް 

އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ  އިޖުރާއަތުތައް   (procedural fairness)އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެގޮތ12.2ު އިޖުރާއީ.  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  އަދުުލެވިރަކން    ން 

(procedural fairness)  ބާަލިއުރ،  ގިާއުމ ހާލަތުގައި،  ޮކށަްފިއޭވޯތ  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  އަދި 

އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ  އިޖުރާއަތުތައް   (procedural fairness)އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަ

 ،މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު.  13

ގާނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މާއްދާގެ   23މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ވަނަ 

ހުރިގޮތުގެ  އަމަލުތައް  އެފަރާތުގެ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ދަށުންކަމަށް 

ފަރާތުންމައްސަބަބުން   ރައްދުވި  ތުހުމަތުތަކަށް   ސަލަ  ކުރެވިފައިވާ  މައްޗަށް  އެފަރާތުގެ  ހިއްސާކޮށް،  މައުލޫމާތު  އެ  އެފަރާތަށް 
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 | 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:  
 

 

، މި ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ  އެކަން ތަހުގީގުކޮށްފައިވާކަމަށް  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުގެ އިތުރުން

މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައިމައްސަލައިގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އަދުުލެވިރަކްނ        (procedural fairness)ިއުޖާރީއ 

  އެވެ.ގާއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެ 

މެދުގައި .  14 ދެފަރާތުގެ  މުއްދަތުގައި،  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ފަރާތުގައި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެފަރާތް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

-  ށްފަހު އެފަރާތުގެ މުސާރަ  )ތިނެއް( މަސް ދުވަހަ  03ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރީހުން  

ބަދަލުވެފައިނުވާކަމަށާއި،4،500/ އަށް  ރުފިޔާ(  ފަސްސަތޭކަ  )ހަތަރުހާސް  އުނިކުރުމާގުޅޭ   ރ.  އިނާޔަތްތަކުން  މުސާރައާއި 

ލިބި ލިޔެކިޔުމެއް  އަދި  ފައިނުވާކަމަށާތަފްސީލީ  ނިޔަލަށްވާ   2021ނޮވެންބަރު    11އިން    2021އޮކްޓޫބަރު    13އި،  މަހުގެ 

އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ފައިސާ  ނެތި  ހަމައެއް  ވަކި  އިނާޔަތުން  މެދުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،    މުސާރައާއި  މާރިޗު   2ދެފަރާތުގެ 

 ؛ ންބަރުގައިވަނަ ނަ 3ގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  2021

“3 JOB DESCRIPTION 

 … 

  3.1.4 Remuneration Scale and Breakdown 

           Basic Salary: MVR 4000 (for first three months)  

           MVR 4500 (After first three months)  

 …” 

ރާތުގެ މުސާރަ  )ތިނެއް( މަސް ދުވަސްވުމުން އެފަ  03ވަޒީފާގައި މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

އިން  4،000/- ރުފިޔާ(  )ހަތަރުހާސް  އެނގެން 4،500/-ރ.  ބަދަލުވާނެކަން  އަށް  ރުފިޔާ(  ފަސްސަތޭކަ  )ހަތަރުހާސް  ރ. 

 ވެއެވެ.  އޮ

 މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަނަ   54)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު . މީގެ އިތުރުން، 14.1

]މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދޭއިރު، އެމުސާރަޔާއެކު ތިރީގައިއެވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ވަޒީފާދޭފަރާތުން މުވައްޒަފުންނަށް  

 ދޭންވާނެއެވެ. 

 ؛މުސާރަދޭވޭ މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުޅި މުސާރައިގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު  (1)
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އެމު  (2) ޢަދަދެއް  ކަނޑަންޖެހުނު  އެއްވެސް  ޢަދަދު  އެ  ޢަދަދާއި  ކެނޑި  އެގޮތުން  ކަނޑާފައިވާނަމަ،  ޖުމްލައިން  ސާރައިގެ 

 ؛ސަބަބު 

 މުސާރަދެވޭ މުއްދަތުގައި، މުވައްޒަފަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އަސްލު ޢަދަދު. [ 

 

 މި އިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( ގައި،

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

ލިބޭ   މުސާރަ  މުވައްޒަފުންލައްވާ،  ދަފުތަރެއްގައި  މުސާރައިގެ  އިންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ހިމެނޭގޮތަށް  މަޢުލޫމާތު  ބުނެފައިވާ  ގައި 

 ރުވާ ގޮތަށްވެސް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.[ ވަގުތު ސޮއިކު 

މި އިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން، މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ބަޔާން ލިޔުމުން ދިނުމަކީ، ނުވަތަ މުސާރައިގެ  

މަ ހުންނަންވާ  މުވައްޒަފުންއުބަޔާނުގައި  އޭގައި  ތައްޔާރުކޮށް  ދަފްތަރެއް  ހިމެނޭ  މަހަށް   ލޫމާތުތައް  މަހުން  ލައްވާ 

ވަނަ މާއްދާގެ    54)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް  ވަޒީސޮއިކުރުވުމަކީ،  

އެފަރާތަށް ލާޒިމުކަމެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި  ދަށުން

އެފަރާތަށް ދީފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކުރާނަމަ، އެކަމާ    ނުލިބިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ މުސާރަ

ސާބިތުކޮ އެކަން  ހުށަހަޅައި  ލިޔެކިޔުން  ޒިންމާއެއްކަމުގައި  ގުޅޭ  އޮތް  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ށްދިނުމަކީ 

 ވެ.  ދެކެމެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،  50)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ނޫނު ނަންބަރު ގާ .14.2

މުވައްޒަފުންނަށްވެސް،   ހުރިހާ  އެހެން  ފިޔަވައި،  މުސާރަ  ލިބެންވާ  މުވައްޒަފަކަށް  މުސާރަ  މަދުވެގެން  ]ވަގުތީ  އެއްފަހަރު  މަހަކު 

 [ ދޭންވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ    55ނޫނުގެ  ގާބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، ވަޒީފާއާބެހޭ  އިމި  

 ބާރާތުންނެވެ. އިއަންނަނިވި 

  އަންނަނިވި  އުނިކުރެވޭނީ   އެއްޗެއް  އެއްވެސް   އުޖޫރައިން   މުސާރައާއި   ދޭ   މުވައްޒަފުންނަށް   އޭނާގެ  ފަރާތަކުން   އެއްވެސް  ")ށ( ވަޒީފާދޭ 

 .ޙާލަތުތަކުގައެވެ 
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 ؛އުނިކުރުން  އެއްޗެއް   އުނިކުރަންޖެހޭ   ގޮތުގެމަތިން   އެއްގޮތްވާ   އަމުރަކާ   ކޯޓު   ނުވަތަ   ގޮތުގެމަތިން   ޤާނޫނުގައިވާ  (1)

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

  ނުވަތަ  ލޯނަކާ  ދޫކުރާ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ   އޭނާ  ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން  ފައިސާއާ  ލިބެންވާ  މުދަލަކަށް   ވިއްކާ  އެމުވައްޒަފަކަށް  އޭނާ  ނުވަތަ 

  މުވައްޒަފުގެ   ގުޅޭގޮތުން   ޢަދަދަކާ   ދީފައިވާ   ގޮތުގައި   އެޑްވާންސްގެ   މުސާރައިގެ   ނުވަތަ   ލޯނަކާ   ހޯދައިދޭ   ގެރެންޓީކޮށްދީގެން   އޭނާ 

  ގިނަ   އެއްބަޔަށްވުރެ   ތިންބައިކުޅަ   އުޖޫރައިގެ   ލިބޭ   މުވައްޒަފަކަށް   ނުވަތަ   ޢަދަދަކަށް،   ހުއްދަދޭ   އެ   ލިބިގެން،   ލިޔުމަކުން   ހުއްދަ، 

 ؛އުނިކުރުން   އުނިކުރާ   ނުވާނޭހެން 

  ފަންޑަކަށް   ޕްރޮވިޑެންޓް   ނުވަތަ   ފަންޑަކަށް،   އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ   ނުވަތަ   ބޭސްފަރުވާއާގުޅޭ   ނުވަތަ   ގުޅޭ ޗުއްޓީއާ   އެމުވައްޒަފެއްގެ  (3)

 . [ އުނިކުރުން  އުނިކުރާ   ފައިސާއާގުޅޭގޮތުން   ލިބެންޖެހޭ   ދެއްކުމަށް 

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 57)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ނޫނު ނަންބަރު ގާ

ވަޒީފާއިން ވަކިވާއިރު ނުވަތަ އޭނާގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ނުވަތަ  "މުވައްޒަފަކު  

 އެވެ." ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ ހަތްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާދޭފަރާތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާ، ދީ ނިންމަންވާނެ

 އިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، މިފަދަ 

ހުށަހެޅި   ވަޒީފާގައި  ފަރާތްމައްސަލަ  ހައްގުވާ   03  ފަރާތަށް  އެ  ހަމަވުމުން،  ދުވަސް  މަސް          )ތިނެއް( 

)ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި  4،500/-   2021ނޮވެންބަރު    11އިން    2021އޮކްޓޫބަރު    13ރ. 

ނުވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  މުސާރައާއި އިނާޔަތުން ވަކި ހަމައެއް ނެތި ފައިސާ އުނިކޮށްފައިމަހުގެ ނިޔަލަށްވާ  

ހުށަހަޅާފައި ނެތަތީ،   ފައިސާ  އެވާ    ބަޔާންކުރެވިފާގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް 

މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    އެހެންނަމަވަވެސް، މި  ބުރަވެވެއެވެ.އެފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް  

ތީ، މި ފައިސާ އެފަރާތަށް ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ފައިސާ ލިބިދިނުމަށް އެދިފައިނުވާ  ނުލިބިވާއެފަރާތަށް  

 ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރާނެ ހަމައެއްނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެންމެހައި  އި .15 ރިއާޔަތްކޮށްސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަކިކުރުމުގައި  ،ކަންކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    ، މައްސަލަ 

ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން    (substantive fairness)  އަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟއީ  މުވައްޒަފަކު 

އެފަރާތް  ށްފައިވާގާއިމުކޮ އެހެންނަމަވެސް،  ކަނޑައަޅައި،  ގާއިމުކުރަންޖެހޭކަމަށް  ވަކިކުރުމުގައި    އިޖުރާއީ   ވަޒީފާއިން 

  ،ގާއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި (procedural fairness) އަދުލުވެރިކަން



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް      
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22 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ނަންބަރު  ގާއި  (procedural fairness)  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ ގާނޫނު  ސަބަބަށްޓަކައި،   2008/2މުކޮށްފައިނުވާ 

ާޤނޫނު ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  87(  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަޒީފާއިން  ވަނަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކުރެވުނުދަށުން    އިރު  

އެއް(  ދެ)  02. )ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ނިސްބަތުން  ރ4،500/-އެފަރާތަށް ހައްގުވާ މަހު މުސާރަކަމަށްވާ  

ކޮށް ށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރު ދިނުމަ  ހާސް ރުފިޔާ(ރ. )ނުވ9،000ަ/-މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ  

  މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 
 

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

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން )ނަޖާތު ވަޙީދު، ވ. ލަވްލީހައުސް، މާލެ    ،ތްކޮށް ބެލިއިރު ރިއާޔަ  އި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްދެއްކި ވާހަކަތަކަށާ

މާރިޗު   02ގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ނާ އިންޓަރނޭަޝނަލްކޮކޯ(  A330878ނަންބަރު:  އަންގައިދޭ ކާޑު  

ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް  2021 އެއްބަސްވުމާއި ގާ  ،އިން  ނޫނު ނަންބަރު ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ 

އެފަރާތް   ،އާއި ގައި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ  2021ނޮވެންބަރު    22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ ހިލާފަށް    2008/2

ވެފައި  މެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  މުއްދަތުގައި  އަދާކުރި  ވަޒީފާވަޒީފާ  ކުރިއެރުން ވާ  މުސާރައިގެ  އެއްގޮތަށް  އެއްބަސްވުމާ  ގެ 

ގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް ހައްގުވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތުން   2021ނޮވެންބަރު    11އިން    2021އޮކްޓޫބަރު    13  ،ދީފައިނުވާތީއާއި

ވާ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އެފަރާތަށް ހައްގު  ،ނެތި ފައިސާ އުނިކޮށްފައިވާތީއާއި  ވަކި ހަމައެއް

  ،ފައިސާ ދީފައިނުވާތީ

ނަންބަރު   ގާނޫނު  އެއްބަސްވުމާއި،  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  މެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން   2008/2އެފަރާތް 

ނެތިކަމަށް   ކުރުމެއް  ފުރިހަމަ  އިޖުރާއަތުތައް  ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އަދި  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި އެފަރާތް އަދާކުރަމުން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ
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22 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ވަޒީފާއަ ލިބެންޖެހޭ ދިޔަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައަށް  ނިމުމާ  މައްސަލަ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  އިއާދަކޮށްދިނުމަށް  ށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(   29އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ  މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތް  

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ނަގައިދިގައި  ބަދަލު  ވަޙީދުގެ އެދި  ނުމަށް    އިންޓަރނޭަޝނަލް ފަރާތުން    ނަޖާތު  ޕްރައިވެޓް   ކޮކޯނާ 

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި،   2022ޖަނަވަރީ  23ރައްދުވާގޮތަށް  ށްލިމިޓެޑަ

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އެއްބަސްވުމުގެ    ވަކިކުރެވިފައިވަނީމައްސަލަ  ވަޒީފާގެ  އެއްބަސްވެވިފައިވާ  މެދުގައި   17ދެފަރާތުގެ 

ވަނަ ނަންބަރާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ   1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    23ނުގެ  ނޫވަޒީފާއާބެހޭ ގާ  އިވަނަ މާއްދާއާ  19އަދި    މާއްދާ  ވަނަ

އަދާކުރި  ،މަތިންކަމަށާއި ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކުޑަކޮށްއި މައްސަލަ  ފަރުވާ  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  އެފަރާތުގެ    ، ރު 

ކަންކަން  އަންގަންޖެހޭ  މެނޭޖްމަންޓަށް  ހިއްސާކޮށް  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  މައުލޫމާތު  ސިއްރު  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އެފަރާތުގެ މުސާރަ އެފަރާތުން ،  ފަރާތަށްވާއިރު އެފަރާތަކީ މުސާރަ ީޝޓު ތައްޔާރު ކުރާ    ،މެނޭޖްމަންޓަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި

ނުޖަހާނެކަމަށާއި މަދުން  ދެވިފައިވާކަމަށާއި  ،އަމިއްލައަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުސާރަ  އެއްބަސްވެފައިވާ   ،ދެފަރާތުން 

ގާނޫނުގެ   ގެ    22ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(  މާއްދާގެ  މަ  1ވަނަ  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި  ހުށަހެޅި ވަނަ  މައްސަލަ  ތީން 

ފަރާތަށް ހައްގުވާ ނޯޓިސް މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ އެފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި 

އަންގާފައިވާއިރު ތަކުރާރުކޮށް  ކުރެވޭނެކަމަށް  ހަވާލު  ދިނުމުން  އަ  ،ފާސްތައް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަލު އެފަދައިން 

ބަޔާންކޮށް   ކުރަމުންދާކަމަށް  ބޭނުން  ގޮތުގައި  ނަހަމަ  އެފަރާތުން  ފާސް  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  އޮފީހުގެ  އަދި  ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި 

 ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު،  ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭަޝނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ

  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ގާނޫނުަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  

ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ    ހާލަތެއް  ވަކިކުރެވޭނެ   ވަޒީފާއިން  ދަށުން ރައްދުވި  މައްސަލަ   ،ސަބަބަށްޓަކައިމެދުވެރިވެގެންކަމަށް 

 substantive)އަދުލުވެރިކަން    މައުޫޟއީ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ޅި ހުށަހެ  މައްސަލަ

fairness) ުކަނޑައަޅައި،  ކޮށްފައިވާކަމަށްގާއިމ 
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ހުރިގޮތުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އެފަރާތުގެ އަމަލުތައް  އެހެންނަމަވެސް،  

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  ތަހުގީގުކޮށްފައިވާކަމަށް  އެކަން  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

 ކަނޑައަޅައި، ގާއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް  (procedural fairness)ިއުޖާރީއ އަދުުލެވިރަކްނ    ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި

ނަންބަރު  ގާއި  (procedural fairness)  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ ގާނޫނު  ސަބަބަށްޓަކައި،   2008/2މުކޮށްފައިނުވާ 

އެފަރާތަށް   އިރު ވަކިކުރެވުނު ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  87( ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު

މުސާރަކަމަށްވާ   މަހު  ނިސްބަތުން  ރ4،500/-ހައްގުވާ  ގެ  ރުފިޔާ(  ފަސްސަތޭކަ  )ހަތަރުހާސް  މަސްދުވަހުގެ ދެ)  02.  އެއް( 

 ށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް، ދިނުމަ ރ. )ނުވަހާސް ރުފިޔާ(9،000/-މުސާރައަށްވާ 

ދުވަހުގެ   )ތިރީސް(  30)ރަސްމީ ބަންދު ނޫން(  ( އިން ފެށިގެން  2022  އޮކްޓޫބަރު  20މިއަދު )،  ަފިއާސިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ  

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   03އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު އެކަން ހަމަޖެހޭތާ    ނަޖާތު ވަޙީދަށް  ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 މައްޗަށް   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭަޝނަލްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި  

 އަންގާ އަމުރުކޮށް، މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 
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 މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ މި 

            

          

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 
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