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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 

 VTR/2022/70 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022މާރިޗު  22 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖުލައި  06 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 )ޔާޖީ، މާލެމ. ޕި( މަރްޔަމް ނިޝާނާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 A066703) :(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސިްބކޯ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 )C-0029/2016 :(ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންަބރު

  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

 A066703)  :(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު  )ޕިޔާޖީ، މާލެ  .މ(މަރްޔަމް ނިާޝނާ  މި މައްސަލައަކީ  

ޑިސެންަބރު    26ސިްބކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ސީނިއަރ އެޗްއާރު އެންޑް އެޑްމިން އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމު އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  މަރްޔަމް ނިޝާނާ  ގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުންކަމަށް ުބނެ    2021

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި، މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަކާއި ނުލައި    ރްޔަމް ނިާޝނާމަ

  މަރްޔަމް ނިާޝނާ ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،    ކަމަށްޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް
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ނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބު

ރ. (ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) -/50,000ތައް ހަމަޖެއްސުމަށް މީހުންގެ އަތުން ލޯނުގެގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ  ޚަރަދުދިރިއުޅުމުގެ  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ    ރްޔަމް ނިާޝނާދިނުމަށާއި، މަ  ރްޔަމް ނިާޝނާއަށްއެކީ އެއްފަހަރާ މަ 

އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަލުން އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށާއި،    ރްޔަމް ނިާޝނާމަޚިލާފަށް ކަމުގައިވާތީ  

ކަމާއި ނުލައި ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރި   ރްޔަމް ނިާޝނާމަ

ކަމުގައިވާތީ   ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ނިާޝނާމަ ާޤނޫނާއި  ވަކިވެފައިވާ  އަކީ    ރްޔަމް  ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން  މީހެއްކަމުގައި 

އް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަލުން އަނބުރާ އިޢާދަ ކުރުމާއި ހަމައަށް ލިބެންވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަ

ލިމިޓެޑަށް   ޕްރައިވެޓްސިބްކޯ  އެދި  އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް ސިބްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.   ގައި 2022މާރިޗު  22ރައްދުވާގޮތަށް 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   ގެ ޔަމް ރިޝްފާ މަރް 

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

 ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި( )ޖީ، މާލެޔާމ. ޕި(  މަރްޔަމް ނިާޝނާ  ކަމުގައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް .1

(މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް) މައްސަލަ  ،  A066703):  ނަންބަރު

ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް 

  އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކުރުމުންނަޒަރު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ދާއިމީ ވަޒީފާގައި ސީނިއަރ އެޗް.އާރު އެންޑް އެޑްމިން   1.1

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް    2020މާރިޗު    08އޮފިސަރ ގެ މަޤާމުގައި  

ފުން މަދުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބައެއް  ގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މުވައްޒަ   2021ޑިސެންބަރު    26
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މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެންގިކަމަށާއި، ދޫކޮށްލާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އްކަތަށް ފަރާތް ހިމެނޭކަމަށް އެންގި ކަމަށާއި، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ މަސަ

އެންގިކަމަށާއި،   ނޫންކަމަށް  ބޭނުންނުވާތީ  ކުންފުންޏަށް  ގޮތަކުން  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ފަރުވާކުޑަވެގެން 

 އެހެންނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތަށް ގެނެވުނު ބަދަލެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ބުނިކަމަށާއި، 

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ    03ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާތީވެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ސަލަ  މައް 1.2

މުސާރަވެސް  މުއްދަތުގެ  އެ  ކުރުމަށާއި  މަސައްކަތް  ކުންފުނީގައި  މުއްދަތަށް  އެ  ނޯޓިސްއެއްދޭނެކަމަށާއި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް   ކުންފުނިން ދޭނެކަމަށް އެންގިކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި ދުވަހު

ދިއުމުން ކުއްލިއަކަށް ދިނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ ލިޔުން ކަމަށާއި، އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން  

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިކަމަށާއި،    2021ޑިސެންބަރު    26މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

(ވަޒީފާއާބެހޭ    2/2008ގޮތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  މިފަދަ  

 ާޤނޫނު) އާއި ޚިލާފަށް ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަށާއި، 

ތަށް މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔައިރުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ 1.3

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ދިނުމަށް އެދުމުންވެސް ސޮއިނުކުރެވޭތީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  

ޢަމަލަކީވެސް  ނު މި  ކުންފުނީގެ  ގޮސްފައިވާކަމަށާއި،  ލަސްކުރަމުން  ދިނުން  އެއްބަސްވުން  ދެވެނީކަމަށްބުނެ 

ށްވެފައި މިފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ކުންފުނީގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކަ

މުވައްޒަފުންނަށް   ކުންފުނީގެ  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ަޤބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި،  އޮތްކަމަށް  ނިޔަތެއް  ނުރަގަޅު 

 މަށާއި، ނުދިނުމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުންޏާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދޭކަ

ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް  1.4

އުފަންނުވަނީސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޙައްުޤތަކަށް 

އޯ  ލޭބަރ  އިންޓަރނޭަޝނަލް  ލިބޭގޮތަށް  އޮފް އުނިކަން  ޓަރމިނޭަޝން  ގެ  (އައި.އެލް.އޯ)  ގަނައިޒޭަޝން 
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ކޮންވެންަޝން   އެމްޕްލޮއިމަންޓް 158(ނަންބަރު    1982އެމްޕްލޮއިމަންޓް  އޮފް  ޓަރމިނޭަޝން  އާއި   (

) ގައިވެސް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކުރާ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި 166(ނަންބަރު    1982ރެކޮމެންޑޭަޝން  

ޢަދުލުވެރިކަން   ވަޒީފާއިން  އިޖުރާއީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ކަމަށާއި،  ނުލައި  ޤާއިމުކުރުމަކާއި 

ޤަވާ ާޤނޫނާއި،  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކޯޓުތަކުން ވަކިކުރުމަކީ  މަރުޙަލާގެ  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ޚިލާފަށް  އިދާ 

 މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާވެސް ޚިލާފަށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަ 

އެދިފައިވަނީ،  މައްސަލަ .2 ފަރާތުން  އިޖުރާއީ    ހުށަހެޅި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި، މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަކާއި ނުލައި ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ  

ޚިލާފަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން   ާޤނޫނާއި ަޤވާއިދާ

ދިރިއުޅުމުގެ   ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިއަކަށް  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ތައް  ޚަރަދުލިބުނު 

ރ. (ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އެކީ އެއްފަހަރާ -/50,000ހަމަޖެއްސުމަށް މީހުންގެ އަތުން ލޯނުގެގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ 

ޚިލާފަށް ކަމުގައިވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަލުން އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް އަމުރު  

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އިޖުރާއީ  ކޮށްދިނުމަށާއި،  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫޢީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް   

ޢަދުލުވެރިކަމާއި ނުލައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމުގައިވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާއިން  

 ފެށިގެން ވަޒީފާ އަލުން އަނބުރާ އިޢާދަ  ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން

 ކުރުމާއި ހަމައަށް ލިބެންވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް ސިބްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް 

ން އެނގެން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމު  އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން

 އޮވެއެވެ.  

ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .3 ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ޝަކުވާއަށް  ފަރާތުގެ   

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

 ގަކުރެވެއެވެ. އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަ
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ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)، (ރ)   21މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   3.1

އަދި (ޅ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ  

ހުރިގޮތުންކަމަށާއި، އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މާލީ ހާލަތު  

ފަރާތަކީ ސީނިއަރ އެޗްއާރު އެންޑް އެޑްމިން އޮފިސަރ އަކަށް ހުރި ފަރާތަކަށްވާއިރު އެކަން އެނގޭނެކަން 

 ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، 

ވަކިކޮ 3.2 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ފަރާތް މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙާލަތެއްގައި  އެއްވެސް  ށްފައިވަނީ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ނޫންކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލެއްގެ  

މަޤާމެއް    2ރުން  ގޮތުން ކަމަށާއި، މިގޮތުން އެއިރު އުވާލެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެ މަޤާމު ނޫންކަމަށާއި، މީގެއިތު

 އުވާލެވުނުކަމަށާއި، 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން އުވާލެވުނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   3.3

މެނޭޖަރ އެސިސްޓެންޓް  މަޤާމާއި،  އެސިސްޓެންޓް  އެންޓްރީ  ޑޭޓާ  އިތުރުން  ގްރޯ   -މަޤާމުގެ  ސަރގެ  ފެމިލީ 

ފާހަގަކުރާކަ ރަގަޅު  މަޤާމުކަން  ހާލަތު  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ނިޔަތަކީ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަށާއި، 

 ކުރުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން އުވާލެވެން ހުރި މަޤާމުތައް އުވާލުންކަމަށާއި،

ގައި ކަމަށްވާތީ ވަޒީފާއާބެހޭ    2020މާރިޗު    08މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފަށާފައިވަނީ   3.4

މަތިން    21ާޤނޫނުގެ   ގޮތުގެ  ގައިވާ  (ޅ)  މާއްދާގެ  ފައިސާވަނީ    2ވަނަ  ނޯޓިސްއަށްވާ  މަސްދުވަހުގެ 

ކުންފުނީގެ ސީނިއަރ އެޗްއާރު އެންޑް    ދީފައިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔައީ

ސޮއިކުރުމުގެ   ތައްޔާރުކޮށް  އެއްބަސްވުން  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ  މަާޤމުކަމަށާއި،  އޮފިސަރުގެ  އެޑްމިން 

މައްސަލަ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

ޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ހަވާލުކޮށްފައިވާނޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަ

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ސޮއިނުކޮށްއޮތީ  އެއްބަސްވުމުގައި  އެ  ހަމައަށްވެސް  ދުވަހާ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 
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އިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ  ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ

ކަމަށްވާތީ   މަތިން  އަލުން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ބަދަލާއި  ގެއްލުމުގެ  ފަދައިން  އެދުނު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 އަނބުރާ ވަޒީފާ އިޢާދަކުރުމަށް އަންގާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ    އެދިފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4

ާޤނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދުނު ފަދައިން ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި އަދި  

 ނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. އަލުން އަނބުރާ ވަޒީފާ އިޢާދަކުރުމަށް އަންގާނެ ތަ

  ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،  ފައިަޞލާއަކަށް  ޢަދުލުވެރި   މައްސަލައިގައި  މި .5

 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކޮށްފައިވޭތޯއާއި، މައްސަލަޤާއިމު   ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދަލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި

  ވަކިކުރެވިފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ރުޖޫޢަކޮށް،  އަނބުރާ  އަލުން  މަޤާމަށް  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  އެދިފައިވާފަދައިން އެ

  މައްސަލަ   ދިނުމަށް  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ޙައްޤުވާ  ށްފަރާތަ  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  މުއްދަތަށް

 ވިދާނެތޯ ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަމުރުކުރެ މައްޗަށް ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ

ޯނޓްިސ ިދނަުމށްފުަހ ނުވަަތ ނޯޓްިސ ިދނުމާަކ ނުލިައނަމަވްެސ، މުވައްޒަފުަކ ވަޒީފިާއްނ ވަކޮިކށިްފނަަމ، ެއ ވަޒީފިާއްނ   .6

ަޤބޫލުކުރޭެވނަަމ މީހަާއްށ  ވަޒީފާއަދާކިުރ  ނެތިކަމުގިައ  ސަަބބްެއ  އަެކށެީގނާްވ  ވަކިކީުރ  ވަކިކިުރ  ،  ޭއާނ  ވަޒީފިާއްނ 

ތީާރުޚްނ ެފށިގްެނ ިތންމްަސ ދުވަހެުގ ތެރޭގިައ އެކަމެުގ ޝަކާުވ، ޓްރިައބުިއނަަލްށ ހުށެަހޅުމެުގ ޙައުްޤ ެއ މުވައްޒަފަަކްށ  

ަވަނ މާއްދެާގ (ހ) އްިނ ެއނެގްނ އޮވެއެެވ.    28(ވަޒީފާާއބޭެހ ާޤޫނނު) ެގ    2/ 2008ިލބެިގންވަާކްނ ާޤޫނުނ ަނންބުަރ  

ުހ އޮވެެގނަްކން  މިފަދިައްނ  ަސބަބްެއ  އަެކށީގެނާްވ  ވަކިކީުރ  ވަޒީފާއްިނ  މުވައްޒަފުަކ  ެއ  ޝަކުވާއެއްގިައ،  ށެަހޭޅ 

ާޤޫނނެުގ   ވަޒީފާާއބޭެހ  ޮގތުގައި  ިޒންމާއެއެްގ  ފާަރތެުގ  ވަޒީފޭާދ  މާއްދާގިައ    27ާސިބތުކޮށިްދނުމީަކ  ަވަނ 

ވަޒީފިާއްނ ވަކޮިކށްފައަިވީނ އަެކށެީގނާްވ ަސަބބެއް    ަކނޑަައޅާފައިވެއެެވ. އެެހންކުަމން ިމ މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ

 އޮވެެގނަްކްނ ވަޒީފާާއބޭެހ ޓްރައިބުިއނަލްގިައ ާސބިތުކުރުމެުގ ބުރަ ޮއީތ މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރތަށެެވ. 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސިބްކޯ   

ނަންބަރު:                                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މަރްޔަމް ނިޝާނާ  VTR/2022/70މައްސަލަ 
                                             

 

25 ގެ 7    ޞަފްޙާ   

 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  

 

ދުލުވިެރ މުވައްޒުަފ ވަޒީފިާއްނ ވަކޮިކށްފައަިވީނ ަޢ  ، މުވައްޒަފުަކ ވަޒީފިާއްނ ވަކޮިކށެްގްނ ުހށެަހޭޅ މައްސަލައެއްގިައ .7

ެދ ުއންސުރްެއ ފުރިހަމާަވންޖެހޭކަމިާއ ބެލުމުގިައ  އޮވެެގްނތޯ  އީެއ    ، ިނންމުމުަކްނޯތ ނަުވަތ އަެކށީގެނާްވ ަސަބބެއް 

 (procedural fairness)އިަދ އިޖުރީާއ ޢަދުލުވެރަިކްނ    (substantive fairness)މުައޟީޫޢ ޢަދުލުވެރަިކްނ  

 HC-A/134/2011އިާއ    HC-A/24/2010އްޖެޭގ ހައޯިކޓެުގ ަންނބުަރ  ދިވެހާިރ  ، ޤާއިމުކުރެވިފައޭިވޯތ ބުެލނަްކްނ

މުވައްޒުަފްނ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރަުމްށ    ، ަޤޟްިއޔިާއްނ ެއނގެއެެވ. މޮިގތްުނ މުައޟީޫޢ ޢަދުލުވެރަިކްނ ޤިާއމުވެފައިވުމީަކ

ވަކިކުރަުމްށ  ވަޒީފިާއްނ  މުވައްޒަފަކު  އެއީ  އަސާސްެއ  ިޚޔާރުކުރާ  ފާަރތަކްުނ  ޭދ  ޢަދުލެުވިރ    ވަޒާީފ  ހުއްދަކުރާފަަދ 

ެއންމެހިައ   ފުރިހަމަކަުރންޖޭެހ  ދުަށްނ  އަސާސެއެްގ  ިޚޔާރުކުރާ  އެ  އިތުުރްނ  ުރތައް  ުޢްނުޞަސަބބަކަށްވުމެުގ 

މުވައްޒަފުަކ ވަޒީފިާއން ވަކިކުރަުމްށ ޢަދުލުވިެރ    ، އިޖުރީާއ ޢަދުލުވެރަިކްނ ޤާއިމުވެފައިވުމީަކ  ، ފުރިހަމަވެފައުިވންކަމިާއ

އިޖުރަާއުތތައް  ިނންމުމަަކ ފުރިހަމަކަުރންޖޭެހ  ބެލުމުގައި  ބުެލންތައް  ބަަލންޖެހޭ  ާވޞިލުވަުމްށޓަކިައ  ށް 

ަޤޟްިއޔާތުަކްނނިާއ އެކުޯޓްނ  ަބާޔންކުރުެވުނ ދިވެހާިރއްޖެޭގ ހައޯިކުޓްނ ިނންމަވާފައިވާ އިސެްވ ، ފުރިހަމަވެފައުިވނަްކްނ

 ން އޮވެއެެވ. ިނންމަވާފައާިވ ިމބަާވތެުގ އެެހން މައްސަަލތުަކްނ ެއނެގ

ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން   .8 ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ 

މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރުތްނ    ) substantive fairness( މުައޟީޫޢ ޢަދުލުވެރަިކްނ  ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  

 ޤާއިމޮުކށްފައޭިވޯތ ބެލިއުިރ ައނަްނނިިވ ަކނަްކން ފާހަގަކުރުެވނެެވ. 

ޭދ ފާަރތުަކްނ    ، ޤާއިމުވެފައިވުމީަކ  ޢަދުލުވެރަިކްނ  މުައޟީޫޢ 8.1 ވަޒީފާ  މުވައްޒުަފްނ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރަުމށް 

ިޚޔާރުކާުރ އަސާސްެއ އީެއ މުވައްޒަފުަކ ވަޒީފިާއްނ ވަކިކުރަުމްށ ހުއްދަކުރާފަަދ ޢުަދލުވިެރ ަސަބބަަކށްވުމެުގ  

އުންސުުރތްައ   ެއންމެހިައ  ފުރިހަމަކަުރންޖޭެހ  ަދުށްނ  އަސާސެއެްގ  ޚިޔާރުކާުރ  އެ  ިއތުުރްނ 

-HC/2011    އިާއ  HC-A/24/2010ވެފައިވެފައުިވނަްކްނ ދެިވހިރާއްޖެޭގ ހައޯިކޓެުގ ަންނބުަރ  ފުރިހަަމ

A/134   .ަޤޟްިއޔިާއްނ ެއނގެއެެވ 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ ޙަީޤަޤތުގައިވެސް ރިޑަންޑަންޓްކުރަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް އޮވެގެން،     8.2

ޙާލަތްތަކުގައި  މިފަދަ  ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިޠުކޮށްދިނުމަކީ  ނިޔަތުގައިކަން  ހެޔޮ 
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ސް މުވައްޒަފަކު ރިޑަންޑަންޓު ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ހަމަ ޙަީޤަޤތުގައިވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  މެދުވެރިވެގެންތޯ 

 ަޤޟިއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   SC-A/44/2017ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ޒަފަކު ކުރަމުންދިޔަ ބާަވތުެގ މަސައްކަތްކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓުނީތޯ ުނަވތަ މަދުކުރީތޯ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަުނަގއި މުަވއް.  1"

 ؛ނުަވތަ މުސްތަޤުބަލުގައި ހުއްޓޭނެތޯ ނުަވތަ މަދުާވނެތޯ

 ؛ކޮށްފައިާވފަދަ ސަބަބެއް އޮެވެގންތޯން) ގައި ބަޔ1ާމުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ަވކިކޮށްފައިަވނީ (. 2

 " ދެފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި ެވފައިާވ އެއްބަސްުވން.. 3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ސީނިއަރ އެޗްއާރު އެންޑް އެޑްމިން އޮފިސަރު   8.3

ރ. (ފަނަރަހާސް ފަސްސަތޭކަ -/15,510ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

ރ. (ހަހާސް ރުފިޔާ)  -/6,000ދިޔަކަމާއި، އެހެނިހެން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު  މުންދިހަ ރުފިޔާ) ލިބެ

ބެލުމުން   އަށް  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބެމުންދިޔަކަން 

 އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ގައި   2021ޑިސެންބަރު    26  ށްއެ ފަރާތަ  ގޮތުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 8.4

 ސިޓީއަށް ބެލުމުން، ’Letter of Termination ދީފައިވާ

We regret to inform you that as of 26
th
 December, 2021 you will no longer be employed 

with SIBCO Private Limited in your position of Senior HR and Admin Officer 

(D.O.J:08.03.2020). SIBCO has been experiencing financial difficulties for the past several 

months and after reviewing our options, we have concluded to eliminate your position 

effective immediately. 

We shall be compensating you in payment in lieu of the one month notice period. You 

are entitled to your salary up until 24
th
 of January, 2021, which will be transferred to your 

bank account when salary is credited for this month. Please return all the company property 

that you may have in your possession.  



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސިބްކޯ   
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އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ނަންބަރު    މިފަދައިން  ހައިކޯޓުގެ   HC-A/280/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ަޤޟިއްޔާގައި، 

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

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

 ބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަން މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި 

ސަބަބުކަމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި   ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި 

އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް   ހަޅައި، ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަ 

 ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި، 

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

ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ސަބަބު   އެކަށީގެންވާ   ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  އެއީ  އޮތްނަމަ  އަދި  ތޯއާއި،  އޮތް  އެސަބަބު 

 "   … ސަބަބެއްތޯކަމާއި، 

ކަނޑައަޅާފައިވާތީ މައްސަލައިގައި ވެސް ބަލަންވާނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މި    ،މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ފަދައިން    އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ކުރެވިފައިވަނީވަޒީފާއިން ވަކި

  އާއި، ވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމުގަގައި ދީފައި  2021ޑިސެންބަރު    26ފަރާތަށް  

  މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ އެ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ބަދަލުގައި   8.5 ނޯޓިސްގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިޔުމުގައި  ދެންނެވުނު  އިސްވެ 

ބަލާއިރު،   ލިބިފައިވޭތޯ  ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ  ޓްރައިބިއުނަލުގައި    2022  މޭ   24ނޯޓިސް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

މައްސަލަ   މަޖިލީހުގައި  ޝަރީޢަތުގެ  ފަރާތުން  ބޭއްވުނު  އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅި  މައްސަލައިގަ  މި  "ދެން 

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޓަރމިނޭަޝން ސިޓީއާއި އެއްކޮށް ނޯޓިސްގެ ގޮތުގައި  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުންނާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  " ފައިސާވެސް ދީފަވާކަން 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  މަތިން    21ފަރާތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ  ގައި  (ޅ)  މާއްދާގެ  (ދޭއް)   02ވަނަ 

އި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގަ  2022ޖޫން    20  މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްދީފައިވާކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް  

ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި    2022ޖަނަވަރީ  19ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަށް ބެލުމުން ގެ   4-ޑޮކިއުމަންޓް
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(ތިރީސް ތިންހާސް ސާދަ ރުފިޔާ) ޖަމާކުރުމަށް    -/33,014ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖުމްލަ  

އޮންނަހިނދު އެނގެން  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާ    ،ނިންމާފައިވާކަން  ލިޔުމަށް  މި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފައިސާ    02ސަބަބަށްޓަކައި  މުއްދަތަށްވާ  ނޯޓިސް  ދުވަހުގެ  މަސް  (ދޭއް) 

 ވެއެވެ.  ލިބިފައިވާކަން ބުރަވެ

ގެ ގޮތުގައި   3-ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޑޮކިއުމަންޓް  2022ޖޫން    20މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   8.6

 Board resolution for the dissolution of One Bazar outlet under‘ހުށަހަޅާފައިވާ  

the Sibco Group of companies’  ،ްލިޔުމަށް ބެލުމުނ  

To overcome the stagnation of the overall business operations of Sibco since the 

opening of One Bazar outlet, and to modify the entire business model to minimize 

loss and to mitigate the risk faced by the Company. 

IT WAS RESOLVED THAT: 

1. One Bazar outlet shall be permanently closed by January 2022 its staff and 

inventory shall be moved to Sibco Private Limited. Inventory may as well be sold 

under a clearance sale. 

2. Review the organization structure of Sibco group companies and implement 

redundancy where necessary. 

It is hereby certified by the undersigned that the foregoing resolution was duly passed 

by the directors of the above-named Company on the 15
th
 December 2021 in accordance 

with the Articles of Association, Memorandum of Association and the laws governing 

the Companies and is in full force and effect. 

ބެލުމުން   ލިޔުމަށް  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ފަރާތުގެ  މިފަދައިން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ އެގޮތުން،    ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަކަމާއި، ންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތައް ރިޢާޔަތްކޮށްކު

މުވައްޒަފުން    ދާއިމީކޮށް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމާއި،  One Bazar Outletރައްދުވި ފަރާތުގެ  
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ށް ދީފައިވާކަން ވެސް ރިޑަންޑަންޓް ކުރަންޖެހޭނަމަ މުވައްޒަފުން ރިޑަންޓުކުރުމުގެ ހުއްދަ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރައްދު 8.7 މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  ފަރާތުން  މި  ޓްރައިބިއުނަލަށް   2022މޭ    10ވި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

ފަރާތަކަށް   ކިޔާ  ޔާމީން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި    2021ޑިސެންބަރު    26ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް ބެލުމުން، 

We regret to inform you that as of 26
th
 December, 2021 you will no longer be employed 

with SIBCO Private Limited in your position of Assistant Manager- Family Grocer 

(D.O.J:30.09.2019). SIBCO has been experiencing financial difficulties for the past several 

months and after reviewing our options, we have concluded to eliminate your position 

effective immediately. 

We shall be compensating you in payment in lieu of the one month notice period. You 

are entitled to your salary up until 24
th
 of January, 2021, which will be transferred to your 

bank account when salary is credited for this month. Please return all the company property 

that you may have in your possession.  

އޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން  ގައި    2022މޭ    10ފަރާތުން  ންނަކަމާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި  މިފަދައިން 

ޑިސެންބަރު    26ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފަޒްމާ ކިޔާ ފަރާތަކަށް  

 ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް ބެލުމުން، 2021

We regret to inform you that as of 26
th
 December, 2021 you will no longer be employed 

with SIBCO Private Limited in your position of Data Entry Assistant. SIBCO has been 

experiencing financial difficulties for the past several months and after reviewing our options, 

we have concluded to eliminate your position. 

You are entitled to your salary up until 26
th
 of December, 2021, which will be transferred 

to your bank account when salary is credited for this month.  

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އިސްވެ ދެންނެވުނު ލިޔުމަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 
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 ރިޑަންޑަންޓްވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ   ،އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން މުއްޢާ 8.8

ބެލެވޭނީ  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  މުވައްޒަފުން   ،ޢަދުލުވެރިކަން  ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް   ކުންފުނި 

އިްޤ ކުރިމަތިވެފައިވާ  ކުންފުންޏަށް  ޙަީޤަޤތުގައިވެސް  ނިންމުމަކީ  ނިންމި   ތިާޞދީ ރިޑަންޑަންޓްކުރުމަށް 

(Economic)  ިނިންމުމެއްކަމަށް   ،ސަބަބުތަކަށްޓަކައ ނިންމާފައިވާ  ހެޔޮނިޔަތުގައި   ކުންފުނިން 

ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ   ،އަދި ،  ވާނަމަކަމާއި ވަކިކުރުމުގައި  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތުގައި  ރާއީ  ޖުއި ރިޑަންޑަންސީގެ 

ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ޙާލަތްތަކުގައިއްޢާ  ،ޢަދުލުވެރިކަން  ކަނޑައެޅޭނީމު  ދިމާވެފައިވާ   ކުންފުންޏަށް  ، 

ރިޑަންޑަންޓްކޮށް ވަޒީފާއިން   ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންތަކެއް  ،އިްޤތިާޞދީ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ    ،އަންގާފައިވުމާއި  ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލާ  ،ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން   ތެރެއިން ބަޔަކު ރިޑަންޑަންޓް ވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ

އްޒަފުންނަށް ކުރިއާލާ  ވަކޮބައިކަން ކުންފުނީގެ މު  ތާއި އުޞޫލުތަކަކީވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަ

ރިޑަންޑަންސީއަކީ    ،ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރެވެނީ ންޓްވުމުގެ ސަބަބުންރިޑަންޑަ  ،އަންގާފައިވުމާއި 

މުވައްޒަފަކު ދަށުން  ާޤނޫނުގެ  ސަބަބެއްކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭފަދަ   ވަޒީފާއިން 

ވުމާއެކު ވަކިކުރު  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ،ބަލައިގެންކަމަށް  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވޭ  ކުރިންސަބަބުން   ، މުގެ 

ާޤނޫނުގެ   ދަށުން  21ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ   22އެާޤނޫނުގެ    ،ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ވަނަ މާއްދާގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސްގެ ބަދަލުގައި   25 މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެާޤނޫނުގެ

ދީފައިވާނަމަކަމާއި މުވައްޒަފުންނަށް   ،މީގެއިތުރުން  ،ފައިސާ  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްވެގެން 

ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ  ޚާއްަޞ ކުންފުނިން  ދިނުމަށް  ގޮތާއި   ،ޢިނާޔަތްތަކެއް  ލިބިދެވޭނެ  އެޢިނާޔަތް 

ކަނޑައެޅި  މިންގަނޑުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ،ކުރިން  އެނގިފައިވާނަމަކަމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީގެ 

 ަޤޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  HC-A/180/2011ގެ ނަންބަރ ހައިކޯޓު

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި، 1(ވަޒީފާއާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު) ގެ  R-63/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު  8.9

(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އަންނަިނިވ ކަންކަމާއި އުޞޫލުތައް    2/2008މިއީ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު  . (ހ)  1" 

 " ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދެެވ.



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސިބްކޯ   

ނަންބަރު:                                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މަރްޔަމް ނިޝާނާ  VTR/2022/70މައްސަލަ 
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ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހިްނާގ ިވޔަފާރިއެއް ުނަވތަ ދެމުްނެގްނދާ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓައިލަްނޖެހުމާ ުގޅިެގްނ، ުނަވތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ  )1(

ދަލަކާ ގުޅިެގން ުނަވތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ މާލީ ހާލަތު ދަށްވުމާ ގުޅިެގން މަޤާމެއް އުނިކުރަން ޖެހުމުެގ  ްނނަ ބަެގހިންުގމަށް 

 ؛ލަތެއްަގއި ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުންސަބަބުން ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނެ ހާ

 ) ގައި،ށވަނަ މާއްދާގެ ( 1 ކަމާއި، އެ ގަވާއިދުގެމި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަ

ަވނަ މާއްދާެގ    32(ބ) އާއި،  ަވނަ މާއްދާެގ    21(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު) ެގ    2/2008(ށ) މި ަގާވއިދަކީ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު "

 ަވނަ މާއްދާެގ (ށ) ެގ ދަށުން ހަދާފައިާވ ަގާވއިދެކެެވ."  58(ބ) އާއި، 

 ) ގައި، ހވަނަ މާއްދާގެ ( 4 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ގަވާއިދުގެމި ޢިބާރާތުން 

  . (ހ) ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ އިޤްތިޞާދީ ސަބަބުތަކާ ުގޅިެގން މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނީ، އަްނނަނިިވ ހާލަތްތަކުެގ ތެރެއިން 4

 އުނިކުރަން ޖެހުމުެގ ސަބަބުންެނެވ. ހާލަތެއް މެދުެވރިުވމާ ުގޅިެގން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ މަޤާމެއް 

 ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހިްނާގ ިވޔަފާރިއެއް ނުަވތަ ދެމުްނެގްނދާ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓައިލަން ޖެހުން )1(

 ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ހިންުގމަށް ބަދަލެއް ެގނައުން )2(

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ މާލީ ހާލަތު ދަށްުވން. )3(

  ، (ނ)، (ރ) އަދި (ބ) )ށވަނަ މާއްދާގެ (  4ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިސްވެދެންނެވުނު ގަވާއިދުގެ  މި ޢިބާރާތުން  

 ގައި،

ފަރާތުން)  1(ެގ    )ހ(މި މާއްދާެގ    (ށ)  ވަޒީފާދޭ  ުނަވތަ ދެމުްނެގްނދާ   ަވނަ ނަންބަރުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި،  ިވޔަފާރިއެއް  ހިންާގ 

ަވކިކުރުމުގައި،  ޒީފާދޭ ފަރާތުެގ މަޤާމެއް އުނިކުރަްނ ޖެހުމުެގ ސަބަބުން ވަޒީފާއިންަވ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓައިލަން ޖެހުމުެގ ސަބަބުން

 . އަންނަިނިވ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަާވްނާވެނއެެވ

ޚިދުމަތް ދިުނމުަގއި ސީދާޮގތުން ޝާމިލުާވ   އުނިކުރި ނުަވތަ އުނިކުރާ މަޤާމަކީ، ހުއްޓައިލަްނޖެހުނު ިވޔަފާރި ުނަވތަ)  1(

 ؛ ުވން މަޤާމެއް ކަމުަގއި

ިވޔަފާރި )2( ހުއްޓައިލަްނޖެހުނު  މަޤާމަކީ،  އުނިކުރާ  ުނަވތަ  ދިނުމުަގއި  އުނިކުރި  ޚިދުމަތް  ނުަވތަ  ހިްނުގމުަގއި 

 ދިެވހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓް R/2021-63ަގވާއިދު ނަްނބަރު:    146އަދަދު:    50ޮވލިއުމް:   ނުސީދާޮގތުން ޝާމިލުާވ

މަޤާމުެގ   އެ  %މަޤާމެއްަނމަ،  އިންސައްތ50ަޒިްނމާތަކުެގ  ފަންސާސް  ިނސްބަތެއް   )(  މަދުނޫން  އަށްވުރެ 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސިބްކޯ   

ނަންބަރު:                                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މަރްޔަމް ނިޝާނާ  VTR/2022/70މައްސަލަ 
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ހިްނގުމުގައި ނުަވތަ ޚިދުމަތް ދިުނމުގައި ޝާމިލުާވ މަޤާމެއް ކަމުަގއި  ހިމެޭނޮގތުން، ހުއްޓައިލަންޖެހުުނ ިވޔަފާރި

 . ުވން

ހިންާގ ިވޔަފާރިއެއް ުނަވތަ ދެމުްނެގްނދާ  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންަވނަ ނަންބަރުެގ ބޭުނމަށް ޓަކައި،  )  1(ެގ    (ހ)މި މާއްދާެގ    (ނ)

 ބަލާނީ، އެ ިވޔަފާރިއެއް ުނަވތަ ޚިދުމަތެއް، ހުއްޓައިލާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ކުރިޔަށް  ޚިދުމަތެއް ހުއްޓައިލަން ޖެހުނު ކަމަށް

 . މަސްދުަވހުެގ ތެރޭަގއި އަލުން ނުފަށާަނމައެެވ (ބާރަ) 12އޮންނަ 

ހިްނގުމަށް ބަދަލެއް ެގަނއުން ކަމަށް  ަވނަ ނަންބަރުެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ)  2(ެގ  ހ)  (މި މާއްދާެގ    (ރ)

މަޤާމު ނުަވތަ މަޤާމުތައް، އުނިކުރި ތާރީޚުން ފެށިެގން ކުރިޔަށް އޮްނަނ  ބަލާނީ، އެ ެގެނުވނު ބަދަލާ ުގޅިެގން އުނިކުރި

 އުފައްދައިފައި ނުާވނަމައެވެ މަސްދުަވހުެގ ތެރޭަގއި އަލުން  (ބާރަ)  12

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހިމެނޭ ޮގތުން ތަފާތު އެހެްނ   ެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި، އުނިކުރި މަޤާމުެގ ޒިްނމާތަކާއި  (ރ)މި މާއްދާެގ    (ބ) 

 .ބެލެޭވނެއެެވ އުފެއްދި ކަމުގައި ިވޔަސް، އެއީ އުނިކުރި މަޤާމު އަލުން އުފެއްދުން ކަމުަގއި ނަމެއްަގއި މަޤާމެއް

 ) ގައި،(ޅވަނަ މާއްދާގެ  4ގަވާއިދުގެ  އިރު، އިސްވެދެންނެވުނު ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާމި

) ަވނަ ނަްނބަރުެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ މާލީ ހާލަތު ދަށްުވން ކަމަށް ބަލާނީ،  3(ޅ) މި މާއްދާެގ (ހ) ެގ (  

 ފަރާތަށް ކުރިމަތިވުމުންެނެވ. އަންނަިނިވ ހާލަތްތަކުެގ ތެރެއިން ހާޅަތެއް، ަވޒީފާދޭ

 ؛(ހައެއް) މަސްދުަވހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތަކަށް ދަށްުވން  6ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބެމުންދާ އާމްދަނީ، ޭވތުެވދިޔަ  )1(

ަދށްާވެނ  (ހައެއް) މަސްދުަވހަށްވުރެ ކުރުނޫްނ މުއްދަތަކަށް    6ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބެމުންދާ އާމްދަީނ، ކުރިޔަށްއޮތް    )2(

 ކަމަށް ލަފާކުރެުވން. 

  )ކވަނަ މާއްދާގެ (  4ގަވާއިދުގެ    އެ  ވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި

 ގައި،  އަދި (އ)

(ކ) މި މާއްދާެގ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ހާލަތްތަކުެގ ތެރެއިން ހާލަތެއް ކުރިމަތިވުމުެގ ސަބަބުްނ، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ 

އްޒަފުްނނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ދަތިާވނެކަން ނުަވތަ ދަތިިވކަން، ކަމާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  މުވަ 

 ނުަވތަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްަގއި ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެެވ. 

ަވޒީފާއިން ަވކިކުރީ، ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ރިޑަންޑަންޓް ކުރަްނޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް،  (އ) މި މާއްދާެގ ދަށުން، މުަވއްޒަފަކު  

ަވޒީފާދޭ   ހެޔޮނިޔަތުގައިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮެވެގން،  ޮގތުެގ މަތިން  ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޤާނޫާނއި މި 

 ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެެވ. 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސިބްކޯ   

ނަންބަރު:                                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މަރްޔަމް ނިޝާނާ  VTR/2022/70މައްސަލަ 
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 ވަނަ މާއްދާގައި،  8އަދި  7، 6، 5އިސްވެ ދެންނެވުނު ގަވާއިދުގެ  އިރު،ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާމި 

ހާލަތެއް މެދުެވރިވުމުެގ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ހާލަތްތަކުެގ ތެރެއިން  (ހ)ަވނަ މާއްދާެގ    4މި ަގވާއިދުެގ  (ހ)  .  5 

މުވައްޒަފަކު ުނަވތަ މުަވއްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިްނ   ވަޒީފާއިން ަވކިކުރުމުެގ ކުރިން، ސަބަބުން މުަވއްޒަފަކު  

 .ަވކިކުރަން ނިންމާ ނިްނމުން، އެ މުަވއްޒަފުންަނށް އަންަގންާވނެއެެވ ަވކިކުރަން ޖެހިދާނެކަން ނުަވތަ

މެއްަގއި، އަންނަިނިވ  އެްނުގ ެގ ދަށުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުަވއްޒަފުްނނަށް އަންާގ  (ހ)މާއްދާެގ  (ށ) މި  

 .ކަންކަން ބަޔާންކުރަންާވނެއެެވ

ތެރެއިްނ، މުަވއްޒަފަކު ުނަވތަ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ހާލަތްތަކުެގ (ހ)ަވނަ މާއްދާެގ  4މި ަގވާއިދުެގ ) 1(

 ؛ހާލަތު ނުަވތަ ސަބަބު  މުަވއްޒަފުންތަކެއް ަވކިކުރުމަށް ިނންމާ

މު)  2( ކުރިން،  ަވކިކުރުމުެގ  ަވކިކުރުންމުވައްޒަފުން  ވަޒީފާއިން  ނުަވތަ   ަވއްޒަފުން  ހުއްޓުވިދާނެ 

މުވައްޒަފުން ަވކިކުރަްނޖެހޭ  ނުަވތަ  އެޅުމަށް  އެއްކިބާކުރެވިދާނެ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  މަދުކުރެިވދާނެ 

 ؛އެ ފިޔަވަޅުތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ނިންމައިފައިާވަނމަ،

ުގޅިެގން)  3( ހާލަތާ  ކުރިމަތިެވފައިާވ  ތެރެއިްނ،  މުވައްޒަފުްނެގ  ފަރާތުެގ  ނިްނމާ   ވަޒީފާދޭ  ަވކިކުރުމަށް 

 .މުަވއްޒަފުން ކަނޑައަޅާނެ އުސޫލު

މުަވއްޒަފުން ވަޒީފާއިްނ  ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ މަތިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ަވކިކުރުމުެގ ކުރިން،  މި.  6

ަވކިކުރަްނޖެހޭ މުވައްޒަފުން މަދުކުރެިވދާނެ ފިޔަަވޅުތަކެއް  އްޓުިވދާނެ ނުަވތަ އެއްކިބާކުރެިވދާނެ ނުަވތަަވކިކުރުން ހު 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އަޅަްނާވެނއެެވ. މިޮގތުން އަންނަިނިވ ފިޔަވަޅުތަކުެގ ތެރެއިން ފިޔަަވޅެއް  އެޅެން އޮތް މިްނވަރަކުްނ،

 .ފަރާތުން އަޅަްނާވެނއެެވ ެގ އެއްބަސްުވމާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގ މަތިން، ވަޒީފާދޭނުަވތަ ފިޔަަވޅުތަކެއް، ޤާޫނނާއި ަވޒީފާ

ދެމެދު އެއްބަސްެވޭވ   (ހ) އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން ަވކިވުމުެގ ފުރުޞަތު، ނުަވތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ

 . ފުރުޞަތު ދިުނން ަވކި ޮގތްތަކެއްެގ މަތިން އަމިއްލައަށް ަވޒީފާއިން ަވކިުވމުެގ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ނުަވތަ މަޤާމަކަށް ނުަވތަ އެހެން ޒިންމާތަކާއި(ށ)  

 އަދާކުރާ މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުރުން 

 .ންހުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދިނު (ނ) މުސާރައާއި އުޖޫރަ ުނހިނާގ ޮގތަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ަވކި މުއްދަތަކަށް

ރިޑަންޑަންސީެގ ހާލަތު 

 މުަވއްޒަފުްނނަށް އެްނުގން 

ަވކިކުރުމުެގ ކުރިން 

 އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް 
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 އިތުރު މުވައްޒަފުން ަވޒީފާއަށް ހޮުވން މަދުކުރުން ުނަވތަ ހުއްޓައިލުން (ރ) 

 .ަވުގތީ މުަވއްޒަފުްނެގ ޮގތުަގއި ހޮަވއިފައިާވ މުވައްޒަފުްނެގ އަދަދު މަދުކުރުން(ބ) 

މުސާރަ ުނަވތަ އެލަަވްނސް   ސުމާއެކު، އެ ިނސްބަތުންވަޒީފާ އަދާކުރުމުަގއި ލުއިފަސޭހަ ޮގތްތަކެއް ހަމަޖެއް (ޅ)  

 .ފަދަ ޢިނާޔަތްތައް ކުޑަކުރުން

ަވކިކުރުމަށް ނިންމާ މުވައްޒަފުްނ  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ މުަވއްޒަފުްނެގ ތެރެއިން، ކުރިމަތިެވފައިާވ ހާލަތާ ުގޅިެގން. (ހ)  7

ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ   5ކަނޑައަޅައި، މި ަގާވއިދުެގ   އުސޫލެއް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުންކަނޑައަޅާނެ  

 .މުވައްޒަފުންނަށް އަްނަގްނާވެނއެެވ ޮގތުެގ މަތިން

އަްނނަިނިވ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް   (ށ) މި މާއްދާެގ (ހ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުސޫލުަގއި، އެންމެ މަދުެވެގްނެވސް،

 .ކުރަންާވނެއެެވ

 ؛މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތު) 1(

ހުަނރ2ު( ތަޖުރިބާއާއި،  ތަޢުލީމާއި،  ބޭނުންާވ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް  ވަޒީފާެގ  ލިބިފައިާވ  )  މުަވއްޒަފުންަނށް 

 ؛މިންަވރު

 ؛މުވައްޒަފުްނެގ ހާޒިރީެގ ރެކޯޑާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ ރެކޯޑު  ) 3(

 އެޕްރެއިޒަލް. ނޑު ުނަވތަ ސްޓާފް) ވަޒީފާެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާ މިްނަގ4(

ގުޅިެގން ހާލަތާ  ކުރިމަތިެވފައިާވ  ތެރެއިން،  މުަވއްޒަފުްނެގ  ފަރާތުެގ  ވަޒީފާދޭ  މުަވއްޒަފުްނ  (ނ)  ިނންމާ  ަވކިކުރުމަށް 

ގައި (ހ)  މާއްދާެގ  މި  ނިޔަތުަގއި،   ކަނޑައަޅަްނާވނީ،  ހެޔޮ  މަތިން،  ޮގތުެގ  އެއްޮގތްާވ  އުސޫލާ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

 އިންސާފުެވރިކަމާއެކުަގއެވެ  މަކަމާއިހަމަހަ

(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުސޫލުެގ   (ރ) މި މާއްދާެގ (ނ) ެގ ދަށުން ަވކިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މުަވއްޒަފުންަނށް، މި މާއްދާެގ

 .ހިއްސާކުރަންާވނެއެެވއެ މުަވއްޒަފާ  ދަށުން އެ މުަވއްޒަފު ކަނޑައެޅުނު ޮގތް، 

ަވނަ މާއްދާެގ (ޅ)  21 މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ މަތިން މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާއިރު، ޤާނޫުނެގ .8

 .ނޯޓިހުެގ މުއްދަތަށްާވ ފައިސާ ދޭންާވނެއެެވ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ މަތިން މުަވއްޒަފަށް ނޯޓިސް، ނުަވތަ

ަވކިކުރެޭވނެ މުވައްޒަފުން  

 ކަނޑައެޅުން 

ަވކިކުރުމުެގ ކުރިން 

 ނޯޓިސް ދިނުން 
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 ޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިފަދައިން ބަ

ރާިޢޔަތްކުރާއުިރ،  8.10 ކްަނތައްތަަކްށ  ވަޒީފާާއބޭެހ    އިސެްވަބާޔންކުރުެވުނ  ފާަރުތްނ  ރައްދިުވ  މައްސަަލ 

 Board resolution for the dissolution of One Bazar‘ޓްރިައބުިއނަަލށް ހުށަަހޅާފައާިވ  

outlet under the Sibco group of companies.’  މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރތެުގ   އްަށ ބެލުުމްނ

ަދށެްވ ިވޔާަފ ހަާލުތ  މީާލ  ސަލަާމތްވަުމްށެގްނރެީގ  ުއނދަގޫތުަކން  ކުރަިމތާިވ  އެޅުމަށް     ފިޔަވަޅުތަކެއް 

އަންނަ  ކަމާއި،  ކަނޑައަޅާފައިވާ ހިންގަމުން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   One Bazarއެގޮތުން، 

Outlet  ،ިނިންމާފައިވާކަމާއ މުވައްޒަފުން    ބަންދުކުރުމަށް  ކުރަންޖެހޭނަމަ  ރިޑަންޑަންޓް  މުވައްޒަފުން 

ރާތުގެ  ކަމާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ  ރިޑަންޓުކުރުމުގެ ހުއްދަ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު

ކުންފުނީގެ އެސިސްޓެންޓް   އިތުރުން  ގެވިޔަފާރީގެ ހާލަތު ދަށްވެގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމު

  މުވައްޒަފުން   އަދާކުރާ  ޑާޓާ އެންޓްރީ އެސިސްޓަންޓް ގެ މަޤާމުފެމިލީ ގްރޯސަރ ގެ މަޤާމާއި،    –މެނޭޖަރ  

އިން   ’Letter of Termination‘ދީފައިވާ    ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެފަރާތްތަކަށް

އޮތް މަޤާމުން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ    ނަމަވެސް،އެނގެން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 Board resolution for the dissolution of One Bazar‘  ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  

outlet under the Sibco group of companies.’   ެގިައ މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރތުގOne 

Bazar Outlet    އެއްކޮށް ަބންދުކުރަުމްށ ިނންމާފައިިވނަމަވެސް، މައްސަަލ ހުށެަހޅި ފާަރތަކީ މައްސަަލ

މުވައްޒަފަކަށްވެފިައ   މަސައަްކތްކާުރ  ެއޗްއާރުގިައ  ފާަރތެުގ   Oneބަންދުކުރުެވުނ  އެފާަރތީަކ  ރައްދިުވ 

Bazar Outlet   ުހ މައްސަަލ  ނަެތތީ،  ެއނގްެނ  މުވައްޒަފެއަްކން  މަސައަްކތްކާުރ  ފާަރްތ  ގިައ  ށެަހޅި 

ވަޒީފިާއްނ   ަބންދުކަުރްނ  އެފާަރްތ  އަދާކިުރ  ިވޔަފާރިއްެއ  ފާަރތެުގ  ރައުްދިވ  މައްސަަލ  ވަކިކުރުެވީނ 

މައްސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ ވަކިކުރުެވުނ ަމޤާމީަކ ުކނުްފނެީގ ިހންގަުމްށ    ޖެހެިގންކަަމްށ ބުރަވެެވްނ ނަެތތީއިާއ، 

ަމާޤ އުވާލުެވުނ  ެގނައަުމށް  ބަދަލްެއ  ފާަރުތްނ  މެއަްކްނ  ެހޮޔ  ރައްދިުވ  ނަމަވްެސ،  މައްސަަލ  ަބޔާންކިުރ 

ނިންމާފައިވާކަން   ކުރުމަށް  ރީސްޓްރަކްޗަރ  ކުންފުނި  ގެނައުމަށް  ބަދަލެއް  ހެޔޮ  ހިންގުމަށް  ކުންފުނީގެ 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސިބްކޯ   

ނަންބަރު:                                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މަރްޔަމް ނިޝާނާ  VTR/2022/70މައްސަލަ 
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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:  

 

އެނގެން ނެތަތީއާއި، އަދި ކުންފުނި ރީސްޓަރކްޗަރ ކުރުމުގެ ގޮތުން އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮންކޮން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ ކުންފުނީގެ  މުތަކެއްކަން އެނގެން ނެތަތީ،  މަާޤ

ބުރަ ގެނައުމަށްކަމަށް  ބަދަލެއް  ހެޔޮ  ހަާލުތ  ނުވެވޭކަމާއި،  ހިންގުމަށް  ާމީލ  ފާަރތެުގ  ރައްދިުވ  މައްސަަލ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ  ވްެސ،  ަދށްވެފައިވަާކްނ މައްސަަލ ރައްދިުވ ފާަރުތްނ ބާަޔންކިުރނަަމ

 06(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަށްވެފައިވާކަން ނުވަތަ ކުރިއަށް އޮތް    06ވޭތުވެދިޔަ  މާލީ ހާލަތު  

ބޭނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްވެސް  ގެ  ސާބިތުކުރުމު(ހައެއް) މަސްދުވަހަށް ދަށްވެދާނެކަން  

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ރިޑަންޑަންޓް ކުރެވޭހިނދު ކުންފުންޏަށް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި،  

ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް އެފަދަ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދޭން 

(ވަޒީފާއާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު) އަށް ބެލުމުން އެނގެން    R-63/2021  ން ގަވައިދު ނަންބަރު  ޖެހޭކަ

ފަދައިން   ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އޮތްނަމަވެސް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

ކުންފުނި  ޙާލަތު ދަށްވެ،    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށް ކުންފުނީގެ މާލީ

މެދުވެރިވެގެންކަމަށް  ޙާލަތު  ރިޑަންޑަންސީގެ  ވެސް  ޙަީޤަޤތުގައި  ތެރެއިން  ކުރުމުގެ  ރީސްޓްރަކްޗަރ 

ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،   ފަރާތަށް  ރައްދުވި  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  ރިޑަންޑަންސީގެ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން   ،ވެވަކިކޮށްފައިވާނީ ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތު މެދުވެރި 

ޤާއިމުކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް    (substantive fairness)ވަކިކުރި ކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

 ވެވެއެވެ. ނުބުރަ

އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން    ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .9

(procedural fairness)  ޯއަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަލާއިރު ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތ  

ގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން    (redundancy)  ރިޑަންޑަންސީ 9.1

މު  އްޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ޢާ  (procedural fairness)ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ޙާލަތްތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ އަންނަނިވި އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސިބްކޯ   

ނަންބަރު:                                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މަރްޔަމް ނިޝާނާ  VTR/2022/70މައްސަލަ 
                                             

 

25 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:  

 

ވަނަ ނަންބަރުގެ (ށ) އިން    3ަޤޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ    HC-A/180/2011ނަންބަރު  

 އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ އިްޤތިޞާދީ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން، ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންތަކެއް  .1

ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަ ވަޒީފާއިން  ކުރިއާލައި  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީގެ  ން، 

 ؛އަންގާފައިވުން

ވަޒީ  .2 ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ބަޔަކު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ފާއިން  ކުންފުނީގެ 

ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި އުޫޞލުތަކަކީ ކޮބައިކަން 

 ؛ންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުންކު

ވަޒީފާއާބެހޭ   .3 ރިޑަންޑަންސީއަކީ  ވަކިކުރެވޭނީ،  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ 

ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ 

ކުރީންބަލައިގެންކަމަށްވުމާއެކު ވަކިކުރުމުގެ  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ   ،  ،

ވަނަ   22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް، އެ ާޤނޫނުގެ    21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމު  25މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ ާޤނޫނުގެ  

 ؛ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވުން

ރިޑަންޑަންޓްވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްަޞ ޢިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް ކުންފުނިން   .4

ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭނެގޮތާއި މިންގަނޑުތައް ކުރިން ކަނޑައެޅި، ކުންފުނީގެ  

 އިވުން. މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިފަ 

 އެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެ



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސިބްކޯ   

ނަންބަރު:                                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މަރްޔަމް ނިޝާނާ  VTR/2022/70މައްސަލަ 
                                             

 

25 ގެ  20   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:  

 

ލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަ  ކުރިން،  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  9.2

ވަކިކުރެވުނުއިރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ،  ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނުވޭތޯ ނަޒަރުކޮށް ބަލާއިރު

ާޤނޫނުގެ   ދީފައިވާކަން    21ވަޒީފާއާބެހޭ  ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ  ނޯޓިސް  ބަޔާންކުރާ  ގައި  (ޅ)  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުންނާއި    4-ޑޮކިއުމަންޓް  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

ނޯ ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އެނގެން މައްސަލަ  ބަހުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަން  ފައިސާ  ޓިސްގެ 

ފަރާތުގެ    އޮތްނަމަވެސް، ރައްދުވި  ޙާލަތެމައްސަލަ  އިްޤތިާޞދީ  ދިމާވެފައިވާ  ސަބަބުން،   އްގެކުންފުންޏަށް 

ހިފައިވާކަން، ކުންފުނީގެ  ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންތަކެއް ރިޑަންޑަންޓްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެ 

ވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްވެސް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައި

ހުށަހަޅާފައިނުވާ ސަބަބުން    ތީއާއި، ހެއްކެއް  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ބަޔަކު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ 

ވަޒީ އިޖުރާއަތުތަކާއި  ކުންފުނީގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ފާއިން 

ރައްދުވި ފަރާތަށް ކަން މައްސަލަ  އުޞޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވާ

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްަޞ ޢިނާޔަތްތަކެއް ރިޑަންޑަންޓްވެގެންސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި،  

ދިނުމަށް ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭނެގޮތާއި މިންގަނޑުތައް ކުރިން ކަނޑައެޅި، 

ވި ފަރާތުން އެއްވެސް  ވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިފައި

  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ މި މައްސަލައިގައި    ،ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި

  ޤާއިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި   ) procedural fairness(  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ

 .  ބުރަނުވެވެއެވެ

  މައުޟޫޢީ   ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 10

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

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

(unfair dismissal)  .ެއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވ 
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ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުތޯ ބަލާއިރު،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނުވޭ 11

ކަމަށް  ހަވާލުކުރެވުނު  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސޮއިކުރުމަށްފަހު  އެއްބަސްވުމެއްގައި  ވަޒީފާގެ  އެފަރާތް 

ފަރާތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   ހުށަހަޅާފައިވާ    2022މޭ    10މައްސަލަ ރައްދުވި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ އެޗްއާރު އެންޑް އެޑްމިން އޮފިސަރެއް ކަމަށްވެފައި،  'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ފޯމު' ގައި މައްސަލަ

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކުރުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި،  

ސޮ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ސޮއިކުރުމަށް  މައްސަލަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިކުރުމަށްފަހު 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަހިނދު،  ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ވާކަން އެނގެން  މި މައްސަލައިގައި 

އެއްބަސްވުމުގައި މައްސަލަ    ހުށަހެޅި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވީނާމަވެސް، އެ

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މި އެއްބަސްވުމާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކޮށް 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަފާތުކަމަށް  އެއްބަސްވުމާ  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ކަންތައްމައްސަ  އެއް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  އެތަލަ  ވަޒީފާގެ  ހިމެނޭ  އްބަސްވުމެއްގައި  ކެއް 

އޮތަތީސޮއިކޮށްފައިވާ އެނގެން  ފަރާތާ  ކަން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާގެ  ،  ދެމެދު 

ބުރަވެވޭވެއެއްބަސްވުމެއް މައްސަ  ،ތީފައިވާކަމަށް  ާޤނޫނުގެ  މި  ވަޒީފާއާބެހޭ  އަށް   13ލައިގައި  (ފ)  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޙާލަތެއް އޮތްކަމަށް  ފަދަކަނޑައަޅަންޖެހޭ ށް ކަމަހާލަތެއް އޮތް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެ

 ނުދެކެމެވެ.  

  2/ 2008  ަނންބުަރ  ާޤޫނުނ  ، ަނޡަރުކުރާއުިރ  ިލބިިދނަުމްށ   ފާަރތްަށ   ެއ  ފަރާުވ  ާޤޫނީނ  އެދިފައާިވ  ފާަރުތްނ   ުހށެަހިޅ  މައްސަަލ 12

  ަސބުަބްނ   ވަކިކުރުމެުގ  ވަޒީފާއްިނ  ެނިތ   ސަަބބްެއ   އެކަށެީގނާްވ  ަދުށްނ   ެގ )  ހ (   މާއްދެާގ  ަވަނ  29  ެގ )  ާޤޫނުނ   ވަޒީފާާއބޭެހ( 

 HC-A/555/2016  ދިވެހިރާއްޖެޭގ ހައޯިކޓެުގ ަނންބުަރ  ، ެއ ޙައުްލތަކާ ުގޅޭގުޮތްނޙައުްލތަަކށިާއ  ާޤޫނީނ  ިލޭބ   މުވައްޒަަފްށ

 ަޤޟްިއޔާގައި 

ްއޓަުމްށ ނުަވތަ  ... އަމުރުނެރުުމގިައ ވީަޒފާއެާބޭހ ޓްރިައބިއުނަލުން ފަުރތަަމ ަބލަންވާނީ އުެމވައަްޒަފުކ ަވކިކުރިއުިރ ހިުރ ވީަޒާފގިައ ައލުން ެބެހ"

 "... ، ެއަކީށގެންާވ ވީަޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއެއވީަޒފާާއުގޭޅ ނުަވަތ އެނޫންވްެސ  



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސިބްކޯ   

ނަންބަރު:                                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މަރްޔަމް ނިޝާނާ  VTR/2022/70މައްސަލަ 
                                             

 

25 ގެ  22   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:  

 

މައުޟޫޢީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ،ންއޮތަތީއާއިމި ޢިބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެ

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

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

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

ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ    ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސްއެފަރާތް 

ަޤޟިއްޔާގެ    HC-A/111/2018ކަނޑައަޅައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    ނުބެލުމަށް  ފަރާތެއްކަމުގައި

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  15

މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިނުން ލާޒިމް  ކި ކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު ހިނާގ މުޅި'މުަވއްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ަވ

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

ކަނޑައެޅުމުަގއި ބޭއިންޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ޮގތަށް އަމުރު ކުރުމަކީ އިންޞާފުެވރި ޮގތެއް  ޭވ ބަދަލުކަމަށާއި، މުަވއްޒަފަށް ދެ 

ުނަވތަ ޮގތަކަށް  ނޫންކަމަށާއި، މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްަގއި ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ ނަމަ  އެޫނން 

 SC-A/36/2019ަނންބަރު   މަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނެ ކަމަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގއާމްދަީނއެއް ހޯދާފައިާވ ނަމަ އެކަ

އިސްތިއުނާފު ޤަޟިއްޔާަގއި ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ނުކުތާއަށް  ޮގތަށް   ފާހަަގކޮށްފައިާވ  ކަންހިާގފައިާވ  މައްސަލައިގައި،  ކުރެިވފައިާވ 

ވަޒީފާއިން ަވކިކުރި ދުަވހުން ފެށިެގން، އޭނާއަށް އަބުރާ ވަޒީފާ ދިން ދުަވހާއި   ނިޝާނާބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެޭވނީ، ޢާއިޝަތު  

ިނޝާނާއަށް ޢާއިޝަތު  ފެނަކަ  ހަމައަށް  ލިބިފައިާވކަން  އާމްދަނީއެއް  ޮގތަކަށް  އެނޫްނެވސް  ުނަވތަ  އަދާކޮށްެގން  ވަޒީފާއެއް 

 ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނަވރެއް އެކަންޏެެވ.'  ކޯޕަރޭޝަްނއަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން، އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް ބާރާތުން ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މި ޢި

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

 ފެނެއެވެ. ކަނޑައަޅަން ފައިސާނަގައިދިނުމަށް  ށްވާޢިނާޔަތްތަކަ

ގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ  ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު   ވަޒީފާއިން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 13

މިހާތަނަށް ހޯދައި  ލޯނުގެގޮތުގައި  އަތުން  މީހުންގެ  ހަމަޖެއްސުމަށް  ޚަރަދުތައް  ދިރިއުޅުމުގެ  ޚަރަދުވެފައިވާ  ސަބަބުން   

ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވީނަމަވެސް، އެފަރާތަށް   ރ. (ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ)-/50,000



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސިބްކޯ   

ނަންބަރު:                                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މަރްޔަމް ނިޝާނާ  VTR/2022/70މައްސަލަ 
                                             

 

25 ގެ  23   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:  

 

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަން  ގެއްލުމެއް  ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާތީއާއި،  ކޮބައިކަން  ގެއްލުމަކީ  ލިބިފައިވާ 

އަނބުރާ  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނު ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  ވާތީއާއި، 

ނަގައިދެވޭ   ހަމައަށް  އިޢާދަކުރުމާ  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ރުޖޫޢަކުރެވިގެންދާއިރު 

މަ މުއްދަތުގައި   ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޢިނާޔަތްތަކަކީ  ގެއްލުމުގެ  މުސާރައާއި  ލިބުނު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

 .ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށް ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސިބްކޯ   

ނަންބަރު:                                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މަރްޔަމް ނިޝާނާ  VTR/2022/70މައްސަލަ 
                                             

 

25 ގެ  24   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:  

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

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

ބެލިއިރު ރިޢާޔަތްކޮށް  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކި  ދެފަރާތުން  ނިާޝނާ    ،މަޖިލީހުގައި  މާލެ  .މ(މަރްޔަމް  (ދިވެހި   )ޕިޔާޖީ، 

ސިްބކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ސީނިއަރ އެޗްއާރު އެންޑް އެޑްމިން    A066703)  :ނަންަބރުރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  

ގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ    2021ޑިސެންަބރު    26އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމު އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއީ  މަރްޔަމް ނިާޝނާ  ތީ،  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާމަރްޔަމް ނިާޝނާ  ދަށުންކަމަށް ބުނެ  

ޢަދުލުވެރިކަމާއި، މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަކާއި ނުލައި ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ  މަރްޔަމް ނިާޝނާ  ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  

ދިރިއުޅުމުގެ   ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ކުއްލިއަކަށް  އަތުން ޚަރަދުގޮތުގައި  މީހުންގެ  ހަމަޖެއްސުމަށް  ތައް 

ދިނުމަށާއި،  އަށް  ާޝނާމަރްޔަމް ނިރ. (ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އެކީ އެއްފަހަރާ  -/50,000ލޯނުގެގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ  

އަދާކުރަމުންދިޔަ  މަރްޔަމް ނިާޝނާ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމުގައިވާތީ  މަރްޔަމް ނިާޝނާ  

 ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟޢީމަރްޔަމް ނިާޝނާ  ވަޒީފާ އަލުން އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށާއި،  

މަރްޔަމް ނިާޝނާ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމާއިނުލައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމުގައިވާތީ  

މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަލުން އަނބުރާ  ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ  އަކީ  

އަށް ލިބެންވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް ސިބްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އިޢާދަ ކުރުމާއި ހަމަ

އެދި   ފަރާތުން  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  ނިާޝނާގެ  ރައްދުވާގޮތަށް    ޕްރައިވެޓް  ސިބްކޯމަރްޔަމް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ލިމިޓެޑަށް 

 މައްސަލައިގައި،  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި

އަދި  (substantive fairness) ޢަދުލުވެރިކަން   ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ  މަރްޔަމް ނިާޝނާ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ   ސިބްކޯ   ކަނޑައަޅައި،ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް  (procedural fairness)  އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން

(ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތް، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ވަކިކުރުމަކީ އެކަ  ވަކިކުރި  މަރްޔަމް ނިާޝނާވަޒީފާއިން  

 ކަނޑައަޅައި،އެއް ކަމުގައި   (unfair dismissal) ޚިލާފު، އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  ާޤނޫނު) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަކާ



 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސިބްކޯ   

ނަންބަރު:                                              ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މަރްޔަމް ނިޝާނާ  VTR/2022/70މައްސަލަ 
                                             

 

25 ގެ  25   ޞަފްޙާ   
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މަރްޔަމް ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން    1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ    29ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު) ގެ  (  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރ  

  އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން އަކީ    މަރްޔަމް ނިާޝނާއަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،    ނިާޝނާ

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން، އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ  މަރްޔަމް ނިާޝނާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި،    ވަކިވެފައިވާ

ހަ ތާރީޚާ  ހަމަޖެހޭ  އަލުން  ނިާޝނާމައަށް،  ކަންތައްތައް  މުސާރައާއި   މަރްޔަމް  މަާޤމުގެ  އަދާކުރި  ވަކިކުރިއިރު   ވަޒީފާއިން 

  އެއްފަހަރާ ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،އެކީ ތައް ޢިނާޔަތް

(  ރެވުނުއިސްވެބަޔާންކު މިއަދު  ކަންކަން  ފެށިގެން  2022  ޖުލައި   06އެންމެހައި  އިން  ތެރޭގައި ސާދަ(  14)  ދުވަހުގެ   ( 

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

 .ށް އަންގާ އަމުރުކޮށް، މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެލިމިޓެޑަޕްރައިވެޓް  ސިބްކޯއެންގުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި  

 1443 ޛުލްޙިއްޖާ 07

 2022 ޖުލައި 06

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

  މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
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