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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ނައިލޯނުގެ  )  ޙަބީބް  މުޙައްމަދު  މައްސަލައަކީ  މި :  ނަންބަރު   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  މާލެ(  /މއ. 

A053148)  18    ްނީސެގ ޗްީފ ެއްގެޒެކިޓްވ އިޮފަސރ ެޖަޝންަލ ްޑަރްގ ޭއަވަނ ުދވުަހްނ ެފިށެގްނ ޭނ  2021ަޖަނަވީރ  

  2021ޭމ    16ަކަމްށ ުބނެ  ްޕރޭޮބަޝްނެގ ުމއަްދުތ ަހަމުވާމ ުގިޅެގްނ    ، ަދިނޮކްށުމްނއާަދުކަރ  ަގިއ ަވޒާީފެގ ަމާޤުމ  )ީސ.ީއ.ޯއ( 

ަވިކޮކށަްފިއާވަގިއ   ޚިލާފަށްކަމަށް ޙަބީބް    މުޙައްމަދުތީ،  ަވޒާީފިއްނ  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާގައި   ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ 

 

 VTR/2021/132 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ކުރުން ވަޒީފާއިން ވަކި މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021 ޖޫން 07 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 ޖޫން 19 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 މާލެ /  ނައިލޯނުގެ. މއ/  ޙަބީބް މުޙައްމަދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A053148: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 (  ްނީސަޝންަލ ްޑަރްގ ޭއެޖނޭ) ދައުލަތް  ދިވެހި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2021/132މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޙަބީބް 
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އްވަރުގެ ބަދަލަކާއި، އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ  ނާޔަތްތަކާ އެއި ޢިދެމިހުރެވުނު ނަމަ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް ލިބޭނެ މުސާރައާ 

 އެދި  ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށްޙަބީބަށް    މުޙައްމަދުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޙައްުޤވާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް    29ާޤނޫނުގެ  

  ގައި   2021  ޖޫން  07  ރައްދުވާގޮތަށްއަށް  (  ަޝންަލ ްޑަރްގ ޭއެޖްނީސނޭދިވެހި ދައުލަތް )ފަރާތުން  ޙަބީބްގެ    މުޙައްމަދު

  .މައްސަލައެކެވެ ބަލާފައިވާ ހުށަހަޅެމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

ޔު މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމްގެ ރައު   

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  މާލެ(  /މއ. ނައިލޯނުގެ  )  ޙަބީބް  މުޙައްމަދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ބުކުރެވޭ ފަރާތް( މައްސަލަ  ޚާޠަ)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މު  (A053148:  ނަންބަރު  ކާޑު

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

  ްނީސ ޭއެޖޝަންަލ ްޑަރްގ  ޭނަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ަވަނ ުދވުަހްނ ފިެށެގްނ    2021ަޖަނަވީރ    18ނަޒަރުކުރުމުން،  

ެގ ޗްީފ    ބުކުރެވޭ ފަރާތް(ޠަގެ ގޮތުގައި މުޚާނުވަތަ "ދިވެހި ދައުލަތް"  ފަރާތް"    ރައްދުވި)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ  

އިޮފަސރ  އާަދުކަރ)ީސ.ީއ.ޯއ(    ެއްގެޒެކިޓްވ  ަމާޤުމ  ެއްއަބްސުވުމގިައާށންފިެށކަަމެގ  ަވޒާީފގެ  ުމއަްދުތ    ިއ،  ަވޒާީފެގ 

ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ   ަކމަށިާއ،  )ިތެނއް(    3ަކުމަގިއ  ުދަވްސ  ެއްއަބްސުވުމެގ  އަަހުރ  ާމއާްދަގިއ،    11ަވޒާީފެގ  ަވަނ 

ގުޮތގެ   ެއްއގްޮތާވ  ާޤނާޫނ  ަވޒާީފއާބޭެހ  ައާޅނީ  ިފޔަަވުޅ  ުގޭޅގުޮތން  ައޚާްލާޤ  ަވޒާީފެގ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ަވަނ ުދވުަހްނ ެފިށެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ    2021ޭމ    16ަމިތްނަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއވިާހނުދ،  

އި، ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ޯނިޓްސަގއި ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ،  ާށުތްނ ައްނގަާފިއާވަކަމަވިކޮކށަްފިއާވަކްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2021/132މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޙަބީބް 
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ްޕޮރްގެރސް   އްެޕެރިއްސޮކްށ  ަފރުާތްނ  ޯބުޑެގ  ެއްނ.ީޑ.ޭއ  ުގިޅެގްނ  ަހަމުވާމިއ  ުމއަްދުތ  ްޕޮރޭބަޝްނެގ  ީސ.ީއ.ޯއެގ 

ެފނަްނަކަމށް ިންނމަާފިއަވނީ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤނާޫނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފަގިއ ބެެހްއުޓމްަށ ުނިރިވުއުކުރަމށްފުަހ  

ައކްަށ ރާިޢަޔތޮްކށް ޯނިޓްސެގ ބަދުަލަގިއ ުމާސރޭަދޮގަތށް    3ަވނަ ާމއާްދެގ    13ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ މިަތްނ އެ ާޤނުޫނެގ  

ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަމުއޫޟީއ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ، ިއުޖާރީއ    ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކާރަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ

ިމޮގުތން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވނީ ެއަކީށެގްނވާ ަސބެަބްއ  ިއ،  ާށ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުނޮކްށަކަމ

ިކކޮށަްފިއަވީނ ްޕޮރޭބަޝްނ ުމއްދުަތ ހަަމުވާމ ުގިޅެގްނަކަމށް  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވ  އި، އެެހީނ ާށެނިތަކަމ

ުގިޅެގްނ ަވޒާީފިއން   ްޕރޭޮބަޝްނާއަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ، ަވޒީފާާއބޭެހ ާޤޫނާނިއ ަވޒާީފެގ ެއއްބްަސުވަމްށ ބާަލިއުރ، 

، އެެހްނަނަމވްެސ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ަވިކުކާރަނަމ، ްޕޮރޭބަޝްނގެ ުމއަްދުތެގ ެތޭރަގިއ ަވޒާީފިއން ަވިކކަުރްނޖޭެހެނަކާމިއ

ިއ، މަތީ ަމރުހާަލ ޯކުޓަތކްުނ ންިނމަާފިއާވ  ާށަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކޮކށަްފިއވީަނ ްޕރޭޮބަޝްނެގ ުމއްދުަތ ަހމަވިފުަހްނަކަމ

ަވޒާީފިއްނ  ިންނުމްނަތކްަށ ބާަލިއުރ ްޕރޮބަޭޝްނާއ ުގިޅެގްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކާރަނަމ ްޕޮރޭބަޝްނެގ ުމއަްދުތެގ ެތޭރަގިއ 

ަފާރުތެގ ާޕރޯފަމްންސ ެއޕެްރިއްސޮކށަްފިއާވަކަމށް  ާށަވިކުކަރްނޖޭެހެނަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކަމ ިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ 

ދަީފިއުނާވަކަމ ުފުރަސެތއް  ޖާަވބާުދީރުވުމެގ  ުގިޅެގން  ެއަކމާ  ަފާރުތގެ  ާށުބާނިއުރ،  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  އަދި  ިއ، 

ްށ ަމްއސަަލ  ަކަމީކ ޮކަބިއަކްނ ބާަޔްނކޮށްދަީފިއުނާވަކަމ  ަޕރޯފަމްންސަގިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކަރްނޖެހޭފަަދ ަކަމަކްށ ިދާމިވ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންުހށެަހިޅ ަފާރުތން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،   .2

ވަޒީފާއިން  ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް 

ނު ނަމަ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް ލިބޭނެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާ އެއްވަރުގެ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ވަޒީފާގައި ދެމިހުރެވު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޙައްުޤވާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    29ބަދަލަކާއި، އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 މަށެވެ. ފަރާތަށް ދެއްކުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނު



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2021/132މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޙަބީބް 

                                             

 

21 ގެ 4 ޞަފްޙާ       
 

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

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

 

ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .3 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުން  ރައްދުދިނުމުގެ  ަޝކުވާއަށް  ތުގެ 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން،

ުބނަެފިއަވީނ، ަމ ޖުމަުލޮގެތްއަގިއ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަވިކޮކށަްފިއަވނީ    ްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ 

ޭއާނ ީވަނަމެވްސ،  ޚިލަާފްށކަަމްށ  ާޤޫނާނިއ  ިއާނަޔތަްތާކިއ،  ަވޒާީފާއބޭެހ  ުމާސަރާއިއ  ަޙްއުޤާވ  ޮގުތަގިއ  ބަދުަލެގ  އްަށ 

ޮގ ބަދުަލެގ  ަކނަޑައޅަާފިއވާ  ެގއުްލުމެގ  ޯކުޓްނ  ުސްޕީރްމ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަނަގއެިދޭވީނ  ިމްނަވެރްއ  ެއްއެވްސ  ުތަގިއ 

ުއސުޫލަތާކިއ ެއްއޮގްތާވގުޮތެގ މިަތްނ ަކުމަގިއވަެފިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ުމާސަރާއިއ ޢާިނަޔތަްތާކިއ ެގއުްލުމެގ  

ިއ، ޭނަޝންަލ ްޑަރްގ ޭއެޖްނީސގެ ޗީފް ެއގެްޒެކިޓްވ އިޮފަސަރކީ  ާށބަދަަލށް އެދަިފިއަވީނ އެ ުއސުޫލަތާކއި ޚިލަާފްށަކަމ 

ެއ ޭއެޖްނީސެގ  ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ ދުަށްނ    28ެއ ޭއެޖްނީސ ިހްނުގަމްށަޓަކއި، ަމްސުތާވަތެކްއޗާބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ަބާޔނޮްކށްފިައާވޮގުތްނ ޭނަޝންަލ ްޑަރްގ އެޭޖްނީސ ިހްނާގީނ، އެ  ިއ، މި ާމއާްދަގިއ  ާށޯބުޑްނ ަޢްއަޔނުުކާރ ަމާޤެމްއަކަމ

ޭއެޖްނީސެގ ޯބުޑެގ ލަަފާޔއި ިއރުޝާާދ ެއްއޮގްތާވ ޮގުތގެ ަމިތން ެއ ޭއެޖްނީސެގ ބުޯޑްނ ަޢްއަޔުނކާުރ ޗްީފ ެއްގެޒެކިޓވް  

ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ ޗީފް  ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ(    11ޯބުޑެގ ިހްނާގ ަގާވއުިދެގ    ިއ، ެއ ޭއެޖނީްސެގާށަކަމ  އިޮފަސރ 

ާމއާްދެގ )ރ( ަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއަވީނ، ޗީފް    ެއއި، އިަދ  ާށެއްގެޒެކިޓްވ އިޮފަސރ ަޢްއަޔުނޮކްށ ަވިކުކާރީނ ބުޯޑްނަކަމ

ޭއނާ  އި، މި ުމއަްދތު ަހަމުވުމެގ ުކިރްނ  ާށއަަހުރ ދުވަަހްށ ަކަމ  3ެއްގެޒެކިޓްވ އިޮފަސރ ަޢްއަޔނުުކާރީނ މުަދެވެގްނ  

ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ  ާށާޤުމްނ ަވިކުކުރަމްށ ޯބުޑްނ ންިނުމަމްށ ެއ ަގާވއުިދ ުހަރްސާނާޅ ަކަމަމ ިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި 

ަގއި ޮސިއކޮށަްފިއާވިއުރ، މި ެއްއަބްސުވުމގެ    2021ަޖަނަވރީ    18ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ެދމެދު ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމަގއި  

  5ިއ، ިމ ެއްއަބްސުވުމގެ  ާށއަަހުރެގ ުމއަްދތަަކްށަކަމ   3ަފާރތް ަމާޤަމށް ަޢްއަޔުނކޮށަްފިއަވީނ  ަދުށްނ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި  

ިއ، ެއ ުމއަްދުތެގ ެތރަޭގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ާށަމސުްދވަަހީކ ްޕޮރޭބަޝްނެގ ުމއަްދުތަކަމ  3، ުފރަަތަމ  ަގިއަވަނ ަންނަބުރ

ަލާޔަޤާތިއ ާޤބުިލަކްނ ުހިރ މެީހްއަކްނ ުނަވަތ  އިޫލްއަޔުތ އުފުލޭފަަދ  ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ ަވޒާީފެގ ަމްސ

ޭއްޕރިލް    18އި، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ްޕޮރޭބަޝްނ ުމއަްދުތ  ާށޫންނަކްނ ަކނަޑައަޅްނވެާނަކްނ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކަމ

ޭއެޖްނީސެގ ޯބުޑެގ  ަގިއ ޭބްއުވނު ޭނަޝ  2021ްލ  ްޕީރެއ  19ަވނަ ުދވުަހ ަހަމވަެފިއަވިނޮކްށ،    2021 ންަލ ްޑަރގް 

ަމަސްއަކުތގެ   ޭއާނެގ  ންިނުމަމށަްޓަކިއ  ޮގެތްއ  ބެެހއްޓާުމމުެދ  ަވޒާީފަގިއ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަބއްދުަލުވުމަގިއ، 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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ެމްނބުަރްނެގ ޮކިމީޓެއއް ެއކަުލވަާލިއ، ިމ ޮކމީިޓގެ ަފާރުތން    5ެފްނަވުރ ަވަޒްނުކުރަމށް ބުޯޑ މްެނަބުރްނެގ ެތެރިއން  

ޭދެތރޭ ބުޯޑެގ    ާއިރައްށ ެގނެްދުވނު ެއެސްސަމނުްޓްނ ލުިބނު ްސޯކައާށއި، ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތގެ ަޕރޯފމްަންސުކ

ަބއްދުަލުވުމަގިއ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް    2021ޭމ    11ަބުރްނ ެދޭކޮގތްަށ ރާިޢޔްަތކްޮށ،  ެމްނ ޭބއުްވުނ ޯބޑު  ަގއި 

 ިއ،  ާށންިނަމިއ، ެއަކްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތްަށ ެއްނިގަކަމ ްށ ބުޯޑްނ  ަމާޤުމްނ ަވިކުކުރަމ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ެއަކށެީގްނާވ ިމްނަވަރްށ ެއްއެވްސ ަމަސްއަކެތްއ ުކިރައްށ ުނެގނިްދުއމިާއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  

ޭއެޖ ްޑަރްގ  ޭނަޝންަލ  ސަަބބްުނ  އާަދުނުކެރުވުމެގ  ަރނަގަޅްށ  ިޒްނާމ  ަމާޤުމެގ  ެއކި  ަފާރުތެގ  ެއެތޭރެގ  ނީްސެގ 

ެއސްެސަމްންޓަތުކެގ ަމރްކްސިއްނ ދްައަކީނ 'ެސިޓސެްފްކްޓރީ'  ިއ،  ާށެތެރއްަށ ބުޯޑްނ ވްަނަންނޖެހަިފިއާވަކަމަކްނަތއަްތުކެގ  

ަކާމިއ،   ިއ  50% ެލވްެލެއްއ  ެއަކީށެގްނވާ  ްނަސްއތަ(  )ފްަނާސްސ  ަމާޤަމްށ  އިޮފަސެރްއެގ  ެއްގެޒެކިޓްވ  ޗްީފ  ައކީ 

އާ  )ަހތްދަިހ ިއްނަސްއަތ(    70އިަދ % )ަފސޮްދަޅްސ ފެަހްއ ިއްނަސްއަތ(    65ިއ، މުަދެވެގން % ާށޢަދެަދްއޫންނަކަމ

ާގްތުކާރ ަވުރެގ ާމކެުހްއ ނެުނެރޭވ ަކަމްށ ާވަނމަ ެއީއ ަރނަގޅު ާމކެުހްއ ަކަމްށ ނެުފނަްނަކަމްށވްެސ ޯބުޑެގ ެމނަްބުރން  

ުކަރުމިއ،  ާށފަާހަގޮކށަްފިއާވަކަމ ޮބޑްަށ  ޯބޑުން  އާެހ  ަފާރތަށް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ެތެރއަށް  ަމަސްއަކތަްތކެުގ  ިދޔަ  ން 

ަވަރަކްށ ވަދެވަިފިއ ެންތަކަމާށވެަދުވުނަކަމަކްށ ފަާހަގުނުކެރޭވަކަމ އި،  ާށިއ ަބެއއް ަމަސްއަކތަްތުކެގ ެތެރައްށ ެއްއެވސް 

ަފާރާތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ  ުއޅިެދުނަމްށ  ިމަކާމ  ެގންދުިޔުމަގިއ  ުކިރއްަށ  ަމަސްއަކްތަތްއ  ެއ  ަބއްދުަލޮކށް 

ިއ، ޗްީފ ެއްގެޒަކިޓވް  ާށ ވަދަެފިއުނާވަކަމ  އުެދުމްނެވްސ އެެދޭވ ިމްނަވަރްށ ެއަކްނަކުމެގ ެތެރައްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ

 އިޮފަސެރްއ ުހެރ ަމަސްއަކތް ުކިރައށާްދ ސީްޕަޑށް  އިޮފަސެރްއ ެނިތ ަމަސްއކްަތ ުކރަިއްށ ިދަޔ ސީްޕާޑިއ ޗްީފ ެއްގެޒކިަޓްވ

މި ަކްނަކުމެގ އުިތުރްނ،  އި،  ާށފަާހަގޮކށަްފިއާވަކަމބާަލިއުރ ެއްއެވްސ ުކިރެއުރެމއް ނެުފްނަނަކމްަށ ޯބުޑގެ ެމްނަބރްުނ  

ްއަތުކެގ ޕޭްލެންއ ޯބާޑއި  ުމަވްއޒުަފްނެގ ުހިރ ަދިތަތާކިއ ްސޓްާފ ެކޭޕިސީޓ މޭެންޖުކުރާމިއ ެކޭޕިސީޓ ބްިލްޑ ުކުރުމެގ ަކނަްތ 

ިޓްވ އިޮފަސރެގ ިޒްނމާ އާަދޮކށަްފިއުނާވަކުމެގ ެހްއެކްއ ަކމްަށ ޯބުޑެގ ެޗައރަމން  ިހްއާސޮކށަްފިއުނުވަމީކ ޗްީފ ެއގެްޒެކ

ާގުތާށފަާހަގޮކށަްފިއާވަކަމ ެއްކްސަޕރެޓްއ  ދިާއާރެގ  އިަދ  ުހށެަހިޅ  ިއ،  ަމްއސަަލ  ަވަރްށ  ަދްއަކްނުނޖޭެހ  ަފާރުތެގ  ަގއި 

ފަާހގޮަކށަްފިއާވަކަމާގ ެޗައރަމްނ  ޯބުޑެގ  ަދްއކަާފިއާވެނަކމަށެްވްސ  ވަާހަކ  ަރނަގުޅުކރަުމްށ  ަކްނކްަނ  ިމ  ާށުތަގިއ  ިއ، 

ުގިޅގްެނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ަކްނަކަމްށ ރާިޢޔްަތޮކށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރަމްށ ބުޯޑްނ ންިނުމާމ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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ަވޒާީފ ެއްއަބްސުވުމެގ  ަފާރުތެގ  ޭދްނޖޭެހ    13.2ެގ  ޮގުތްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ފަަދިއްނ،  ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ  ަގިއ 

  2021ޭމ    16ަމސުްދވުަހެގ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔތަްތްއ ިދުނަމްށ ިނނަްމިއ،  )ޭދްއ(    02ޯނިޓްސ ިދުނުމެގ ބަދުަލަގިއ،  

 ިއ،  ާށަވޒާީފިއްނ ަވކޮިކށަްފިއާވަކްނ ޭއާނއްަށ ައްނގާފިައާވަކަމަވަނ ުދވުަހްނ ެފިށެގްނ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  

ުއސުޫލަތަކކަށް   ަނަގއިިދުނުމަގިއ  ބަދުަލ  ެގއުްލުމެގ  އެދަިފިއާވ  ަނަގއިިދުނަމށް  ަފާރތަށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ާއއި ިއާނަޔތަްތްއ ިދުނަމށް  ިއ، އޮެގުތްނ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ ާބީކ ޮއްތ ުމއަްދތްަށ ުމާސަރާށރާިޢަޔްތުކަރްނޖޭެހެނަކަމ

ައުމުރުކުރުމަގިއ ެއ ުމަވްއޒަަފަކްށ ޭބިއްނސުާފ ުމްއަސނިދަކެމްއ ިލޭބޮގަތްށ އެފަަދ ައުމެރްއ ުކުރަމީކ ިއްނސުާފެވިރ  

ްއަސކޮށް ެއމަީހުކ އެެހްނ ަވޒާީފެއްއ އަދޮާކްށ ުނވަަތ އެ ޫންނެވްސ ގަޮތކްަށ ާއމަްދީނ ހަޯދުމން  ާޚިއ، ާށޮގެތްއ ޫންނަކަމ 

ަކްނަކަމށް   ެއ  ަކނަޑެއުޅުމަގިއ  ިމްނަވުރ  ިއާނަޔްތަތކެުގ  ުމާސަރާއިއ  ަނަގއޭިދެނ  ޮގސަްފިއާވަނަމ 

  ްށ ިދވިެހާރްއޭޖަގިއ އެެހްނ ަވޒާީފެއްއ ހުޯދަމްށާޢްނުމޮކއި، ަނގައޭިދެނ ިމްނަވެރްއ ަކނަޑެއުޅުމަގިއ  ާށރާިޢަޔްތުކަރްނާވެނަކަމ

-SC/2019ހަޭދާވެނ ަކަމށް ަޤބުޫލުކެރވޭ ުމއަްދަތްއ ރާިޢޔްަތުކަރްނާވެނަކމްަށ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ ޯކުޓގެ ަންނަބރު  

A/36  ަކނަޑައާޅިއުރ، ަމްއސަލަ  ، ެއގުޮތްނ އެ ަމއްސަަލިއަގިއ ެގއުްލުމެގ ބަދުަލ  ިއާށަފިއާވަކަމްށ ަޤިޟްއާޔަގިއ ފަާހަގޮކ

ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އެެހން ަވޒާީފެއްއ އާަދޮކްށެގްނ ުނވަަތ ެއންޫނެވްސ ޮގަތަކށް ާއމަްދީނ ހަޯދުމްނ ޮގސަްފިއާވަކްނ ުނަވތަ  

ަކަށަވުރުކަރްނޖޭެހެނކަަމ ުމއަްދަތްށެވސް  ާށޫންނަކްނ  ހަޭދާވެނ  ހުޯދަމްށ  ަވޒާީފެއްއ  ިދވިެހާރްއޭޖަގިއ  ާއްނުމކްޮށ  ިއ، 

އަހުަރ ުދވުަހެގ ުމއަްދަތކީ  )ެއެކއް(    01ިއ، އޮެގުތްނ ިދވިެހާރްއޭޖަގިއ ަވޒާީފއްެއ ހުޯދަމްށ  ާށްތުކަރްނޖޭެހެނަކަމރާިޢަޔ

ަޤިޟްއާޔގިައ ަކނަޑައޅަާފިއާވތީ    HC-A/70/2017ެއަކީށެގްނާވ ުމއަްދެތްއަކމްަށ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބރު:  

ިއ، ީމެގ ިއުތުރން  ާށރާިޢަޔްތުކަރްނާވެނކަަމ ބަދުަލ ަނަގއިިދުނުމަގިއ ިމ ުއސަޫލްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ެގއުްލުމެގ

ަނނަްބުރ   ޯކުޓގެ  ިބނޮާކްށ،    SC-A/36/2019ުސްޕީރްމ  ަމްއަޗށް  ަކްނަކުމގެ  ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ  ަޤިޟްއާޔަގިއ 

ިދވެހި   ވ.  ަނސުީރ  ަޝްމޫއން  ުމަޙްއމުަދ  ޯކުޓގެ  ުސްޕީރްމ  ޤިަޟްއާޔަގިއިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަމުއޟީޫޢ    ، ަދއަުލްތ 

ަމސުްދވުަހގެ  )ިތެންއ(  03ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމވަެފިއ ޮއެވެމ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުނާވީތ ަނަގއިދަީފިއަވީނ 

ިރަކްނ  ިއ، ިމ ޢަދުަދ ަކނަޑައޅަާފއާިވ ަސބަަބީކ އެ ުމއަްދަތކީ ިއޖުރީާޢ ޢަދުުލެވާށުމާސަރާއިއ ެއްއަވުރެގ ޢަދެަދްއަކަމ

ުމއަްދތްަށ   ެއ  ެފނާްނީތ  ުމއަްދެތްއަކަމްށ  ެއކީަށެގްނާވ  ބެެލޭވ  ހަޭދާވެނަކަމްށ  ަމަސްއަކްތުކުރަމްށ  ާޤިއުމުކުރުމެގ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2021/132މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޙަބީބް 

                                             

 

21 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:  
 

 

އި، އިަދ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ  ާށަވަނ ަނނަްބުރަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކަމ  30ިންސަބްތކްޮށ ަކމްަށ ެއ ަޤިޟްއާޔެގ  

ަޤިޟްއާޔައށް ބާަލިއުރ، އެ ަމްއސަަލިއަގިއ ައްނޖީަލްނ މީޭރ ާނިޒުއ ަވޒާީފިއން    SC-A/44/2017ޯކުޓެގ ންަނަބރު  

ޮގުތަގިއ   ބަދުަލެގ  ެގއުްލުމެގ  ުނަވަތ  ާޤިއުމވަެފިއުނާވީތ،  ަޢދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  )ހަަތުރ(    04ަވިކުކުރުމަގިއ 

ިއުޖާރ ުމާސަރާއިއ،  ޮގުތަގިއ    ީއަމސުްދވުަހެގ  ބަދުަލެގ  ެގއުްލުމެގ  ާޤިއުމވަެފިއުނާވީތ  )ޭދްއ(    02ޢަދުުލެވިރަކްނ 

ަނަގއިދަީފިއާވަކަމ ުމާސަރ  ުމާސަރާއއި  ިއ،  ާށަމސުްދވަަހްށާވ  ަމްއސަަލިއަގިއ  މި  ގުޮތަގިއ  ިޢެއގުޮތން  ާނޔުަތެގ 

 ިއ،  ަމާށާއިއ ިއާނޔްަތ ަނަގއިދަީފިއާވަކަމސުްދވަަހްށާވ ުމާސަރ(  )ަހެއްއ  06ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ ޯކުޓްނ ުޖމަްލ  

ންަނަބުރ   ޯކުޓގެ  ުސްޕީރމް  ބާަލިއުރ،  ަކްނަކަމށް  ަވޒާީފަގިއ    SC-A/36/2019ިއްސެވ ފަާހަގުކިރ  ޤިަޟްއާޔަގިއ، 

ުމަވްއޒަަފކަށް  ަދުތެގ ެތޭރަގިއ ެގއްލަިފިއާވ ުމާސަރާއިއ ިއާނަޔތަްތއް ިދުނުމަގިއ، ުމޅި ުމއަްދުތެގ ެތރަޭގިއ ެއ  ހަޭދާވެނ ުމްއ

ޫންނަކމްަށ   ލިާޒުމަކެމްއ  ކްޮނމެެހްނ  ެއީއ  ނަަގއިިދުންނ  ެއުކަގއި  ިއާނޔްަތަތއް  ުމާސަރާއިއ  ެއްނމަެހިއ  ެގއްލަިފިއާވ 

 SC-A/44/2017ިއ، އެެހން ަކުމްނ ިމ ަޤީޟްއާޔާއިއ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ ކުޯޓެގ ންަނބުަރ  ަކަމާށފަާހަގޮކށަްފިއާވ

ަރނަގަޅްށ ޫންނަކމަށް  ނަޑައޅަާފިއާވ ުއސުޫލެގ ަނީތާޖައީކ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަޤިޟްއާޔިއްނ ަކ

ަކނަޑެއޭޅ ޙަާލުތަގިއެވްސ، ކޯޓްުނ ުނަވަތ ްޓަރިއިބއުނުަލްނ ެއ ުމަވްއޒަަފުކ ެއ ުމއަްދުތެގ ެތޭރަގިއ ަވޒާީފަގިއ ުހިރަނަމ  

ސްުޕީރމް    ަހަމެއާއިއެއުކ  ިއ،  ާށަނަގއެިދޭވެނ ާޤނީޫނ ަހަމެއްއ ންެތަކަމ   ިލޭބ ުމާސަރާއިއ ިޢާނޔަތަްތްއ މިުޅ ުމއަްދތްަށ 

ަޤިޟްއާޔަގިއ، ފަާހަގޮކށަްފއާިވޮގުތަގިއ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކިރ ުމއަްދުތެގ    SC-A/36/2019ޯކުޓެގ ަނނަްބުރ  

ަކނަޑައާޅނީ   ިމނަްވެރްއ  ަނަގއޭިދެނ  ެތެރިއން  ިޢާނޔްަތތަކެުގ  ުމާސަރާއިއ  ިލޭބެނ  ުހިރަނަމ  ަވޒާީފަގިއ  ެތޭރަގިއ 

ުކަޑުކ ެގއުްލން  ިލބޭ  ަކުމަގިއާވިއުރ،  ކުޯޓން  ުނަވތަ  ްކްންޓެރކާްޓ ޚިލުާފިވ  ްޓަރިއިބުއނުަލން  ުރުމެގ ަމސްޢިޫލްއަޔަތކީ 

  24ޫންނ ޮކްންޓެރކްްޓެގ އެަންއ ަބިއެވިރާޔެގ ަމްއަޗްށ އޮތް ަމްސއިޫލްއަޔެތްއަކްނ ޮކްންޓރްެކާޓބޭެހ ާޤޫނުނެގ    ަފާރްތ

ަބާޔްނކޮށްފިައާވީތ،   ޮއްތަކަމްށ  ެއނެގްނ  ސުާފޮކްށ  ާމއާްދިއްނ  ިމްނަވަނ  ބަދުަލެގ  ަމްއސަަލިއަގިއެވްސ  ަވުރ  ިމ 

ަކނަޑެއުޅުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރުތްނ ެގއުްލން ުކަޑުކުރަމށް ެއަކީށެގްނާވ ަމަސްއކެަތްއކޮށަްފިއ ޮއްތަކމްަށ ަމްއސަލަ  

ރާިޢަޔްތުކަރްނާވނަެކަމ ިމްނަވަރށް  ިއ، ީމެގ އުިތުރްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް  ާށުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ސިާބތޮުކށެްދވޭ 

ަނަގއެިދޭވ ިމްނަވުރ ަކނަޑައާޅިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ޯނިޓްސެގ    ބަދުަލެގ ޮގުތަގިއ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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ިއ، އެެހްނަކުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ާށބަދުަލަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ދަީފިއާވ ަފިއާސ އުނުިކަރްނޖޭެހެނަކަމ

ަނަގއިިދުނުމަގިއ ޭއާނެގ ަވޒާީފެގ ެއްއބްަސުވުމެގ ުމއަްދަތްށ ިލެބްނާވ އްެނމަެހިއ ުމާސަރާއިއ  ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ބަދުަލ  

 ެވ. ެށ ިއާނަޔތަްތްއ ަނަގިއނެުދޭވެނަކަމ 

އެދިފައިވަނީ،   .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މަާޤމުން  މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމުގައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޫޞލުތަކާ ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާ 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޙައްުޤވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ މިންވަރާއި  

ޑައަޅައިދީ   ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ މިންވަރު ކަނގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި

 ނިންމައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   މައްސަލަމި 

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

ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ    ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެާޤނޫނު( ގައި  

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

 27ާޤނޫނުގެ    ގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާ

ވަޒީފާއިން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި  ހުށަ  ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން

ކަން  ޒިންމާއެއްފަރާތުގެ  އްސަލަ ރައްދުވި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މަ

 އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ަމްއސަަލެއްއަގިއުހ  ަވިކޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .6 ޢަދުުލެވިރ   ، ށެަހޭޅ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފިރ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  އަެކީށގްެނާވ  ުނަވަތ  ެއީއ    ، ަހަމާވްނޖޭެހަކާމިއިންނުމަމުކްނޯތ 

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

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

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



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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21 ގެ 9 ޞަފްޙާ       
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ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމގެ   ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ްއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސ 

ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިންނުމަމަކށް    ، ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރމްަށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރނަްކްނާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހ

ެއ  ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  ެދްނެނުވނު  ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  އެެހން   ަހިއޯކުޓްނ  ިމާބވުަތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

ޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މި މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާޞިލުވުމަށް .7

މުއްދަތުގައި   ޕްރޮބޭަޝން  ދޫކޮށްލާފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުއްދަތުގަތޯއާއި،  ޕްރޮބޭަޝން 

ޢަދުލުވެރި އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  ކަން  ނޫންނަމަ، 

ފަރާތު ހުށަހެޅި  އޭނާއަށް ނަގައިދެވިދާނެ ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުތޯއާއި، މައްސަލަ  ބަދަލަކީ    ން ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ 

 ބަދަލެއްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ.  

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، ނޭަޝނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ނަންބަރ:    3މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޑޮކިއުމަންޓް   .8

(MEMO)434-SB/434/2021/352  (16    ޭލިޔުމަށް ބެލުމުން، މިއީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  2021މ )

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ މެމޯއެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި މެމޯގައ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ސްކޮށް ޕްރޮގްރެސް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު،  ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތު ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން، އެން.ޑީ.އޭގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން އެޕްރެއި

ވަޒީފާގައި    2021މޭ    11 އިތުރަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބައްދަލަވުމުގައި،  ބޯޑުގެ  ބޭއްވި  ދުވަހު  ވަނަ 

ނުބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، 

ސްގެ މުއްދަތު ފެށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ނިމޭ ދުވަހާ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި  އެނޯޓި

ދޭގޮތަށް،   ވަކިކުރެވުނުކަން،    2021މޭ    16އިނާޔަތްތައް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހު  ވަނަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2021/132މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޙަބީބް 
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ގަކުރެވުނު ލިޔުމަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި އިސްވެ ފާހަ  .9

މަސްދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  )ތިނެއް(    03ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ ވަގުތީ މުއްދަތު ކަމަށްވާ ވަޒީފާގެ ފުރަތަމަ  

ރަށް ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ނޭަޝނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ  ބެލުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިތު

 . ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމުމުންކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު، އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

ާޤނޫނުގެ   9.1 މުއްދަތު  14ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަގުތީ  ގެންގުޅޭ  ވަޒީފާގައި  ވަގުތީގޮތުން  މާއްދާގައި،  ކަމުގައި  ވަނަ   3  

އަދި  )ތިނެއް(   ކަނޑައެޅިދާނެކަމާއި،  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  މުއްދަތެއް  ދިގުނޫން  އެ  މަސްދުވަހަށްވުރެ 

އެ އެއްބަސްވުން އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ބާޠިލް   މުއްދަތުގައި

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންވާކަމަށްމުގެ އިޚްތިޔާރު ދެ  ކުރު

ވަކިމުއްދަތެއް   9.2 ވަޒީފާގެ  އެއްބަސްވުމަކީ،  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ވަޒީފާދިން  އޭނާއަށް  މުވައްޒަފަކާ 

އްަޞކޮށްފައިވާ  ޚާވާ ނުވަތަ ވަކި މަސައްކަތަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައި 

ވަނަ މާއްދާގައި    14އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މުއްދަތު   ވަގުތީ  މުއްދަތުގެ    (probation period)ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  އެއްބަސްވުމުގެ  އެ  ހަމަވުމަށްފަހު، 

މުވައްޒަފަކު  ތެރޭ އެ  ވަކިކުރެވޭނީ،  ވަޒީފާއިން  މުއްޒަފަކު  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  އެ  ގައި، 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޮވެގެންކަމަށް،  ސަބަބެއް  ާޤނޫނީ  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭފަދަ  ވަޒީފާއިން 

2013/HC-A/251   ަހިނދު، ަޤިޟއްޔާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނ 

 18މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި ދެމެދު   9.3

، ކީގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތަ  2021ޖަނަވަރީ  

އަހަރު    03ހުން ފެށިގެން  ވަނަ ދުވަ  2021ޖަނަވަރީ    18   ތާރީޚްކަމަށްވާ،މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނު

)ތިނެއް(   3  ދުވަސްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ    ނަހިނދު،މަސްދުވަހަކީ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތުކަން އެނގެން އޮން

ނިމުމަކަ މުއްދަތު  ޕްރޮބޭަޝން  ނުވަތަ  އަންނާނީ  ވަގުތީ  ދުވަހުކަމަށް   2021  އޭޕްރިލް  17ށް  ވަނަ 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2021/132މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޙަބީބް 

                                             

 

21 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ ތާރީޚުގެ ކުރިން،    2021  އޭޕްރިލް  17ަޤބޫލުކުރެވޭކަމާއި، އެހެންކަމުން  

ދި ނޯޓިހެއް  ދޫކޮށްލުމުގެ އިތުރު  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  ގެނެސް  ނިމުމަކަށް  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ނުމަކާނުލައި، 

 ދެކެމެވެ. ލިބިގެންވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  އިޚްތިޔާރު

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   9.4 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅިފައިވާ    2021  މޭ  16މައްސަލަ  ދުވަހުކަން  ވަނަ 

މައްސަލަ    ލިޔެކިޔުމުންނާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތުމުން،

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ޕްރޮބޭަޝންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނޫންކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި،  

  އި ގަ  2021އޭޕްރިލް    17  ތުއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަމަ

ވަނަ ދުވަހުކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،    2021މޭ    16ދުވަސްތަކެއް ފަހުން،  ނިމުމަކަށް އައި ފަހުން އޭގެ  

މުއްދަތުގެ   ޕްރޮބޭަޝން  ވަޒީފާގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ވަޒީފާއިން މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ތެރޭގައި މައްސަލަ 

ވަކިކޮށްފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އޭނާގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތު ނިމުމަކަށް އައި ފަހުން ވަޒީފާއިން  

ގް  ނޭަޝނަލް ޑްރަ އޭނާ    ތްވަކިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ވަކިކުރެވޭނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭފަދަ  އޭޖެންސީގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ   ވަޒީފާއިން 

 އެކަށީގެންވާ ާޤނޫނީ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  

ދަށުން .10 ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އަދާކުރަމުންދާ  ސަބަބެއް    ވަޒީފާ  އެކަށީގެންވާ 

އޮންނަކަމާއި،   ބަދަލުގައި  އޮވެގެންކަން އެނގެން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ ނޯޓިސްގެ  ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކަށް ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަ ފައިސާ ދިނުމަށްފަހުކަން އެނގެން އޮތުމުން،  

  21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެ ާޤނޫނުގެ    22ފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެ ާޤނޫނުގެ  ވަޒީމުވައްޒަފެއް  

ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން އެނގެން އޮންނަ ހިނދު، މައްސަލަ  

ވަޒީފާއާބެހޭ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ސަބަބެއް  ހުށަހެޅި  އެކަށީގެންވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ާޤނޫނުގައި 

 އޮވެގެންތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2021/132މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޙަބީބް 

                                             

 

21 ގެ  12 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:  
 

 

ަވނަ ާމއާްދެގ ދުަށން ުމަވްއޒަަފަކށް ޭދްނޖޭެހ ނިޯޓސް ިދުނަމށްފަހު އެ ުމަވްއޒެަފްއ    22ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނގެ   10.1

ާޤޫނުނެގ   ެއ  ަވިކުކެރޭވީނ  ެއނގްެނޮއްނަނަކާމިއ   21ަވޒާީފިއްނ  މިަތްނަކްނ  އްެއޮގްތާވޮގުތެގ  ާމއާްދާއ  ، ަވަނ 

، މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު  އަށް ބެލުމުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުވެސް އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާާޤއި ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން  ރަނގަޅު

ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިންގުމާ ގުޅިފައިވާ އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާލައިގެން މެނުވީ،  

ނުވާނެކަމަ ވަކިކޮށްގެން  ވަޒީފާއިން  އޭނާގެ  އެނގެން  މުވައްޒަފަކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މާއްދާގައި  އެ  ށް 

 އޮންނަކަމާއި،  

ާޤނޫނުގެ   10.2 ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މާއްދާ    21އެގޮތުން  ވަނަ 

ވަ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  މެދުވެރިވެގެންތޯ  ޙާލަތެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ޒީފާއިން  މާއްދާގައި 

ފުރަތަމަ   ވަޒީފާގެ  ކަމަށްވާ  މުއްދަތު  ވަގުތީ  ވަޒީފާގެ  އޭނާގެ  މަސްދުވަހުގެ  )ތިނެއް(    3ވަކިކޮށްފައިވަނީ، 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހުކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތުގައި ނޫންކަމާއި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އޭނާ

އޭނާގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތު ނިމުމަކަށް އައި ފަހުންކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   21ވަޒީފާއިން  މާއްދާގައި  ޙާލަތެއް ވަނަ  ފަދަ 

ހުށަހަޅާފައި ނެތަތީއެއްވެސް  މެދުވެރިވެގެންކަން އެނގޭނެ   އަދި    ،އާއިހެއްކެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

 ، މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދޭ ގޮތުގެ ބައިގައި

އޭޖެންސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  'މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމުގައިވާތީ...' 

ފަރާތުން  މިފަދައިން   ރައްދުވި  އިތުރުން،  މައްސަލަ  ވުމުގެ  ފަރާތުން  ބަޔާންކޮށްފައި  ރައްދުވި    13މައްސަލަ 

 އެފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގައި، ވަނަ ދުވަހު ހުށަހެޅި  2021އޮކްޓޫބަރު 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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21 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
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'މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމުގައި ދައުލަތުގެ ޖަވާބުގައިވެސް ދައުލަތުން  

 އިންކާރުކޮށްފައިނުވާނެއެވެ'  

ވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،  

ތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟއީ ޢަދުލުވެރިކަން  އޮވެގެން ނޫންކަމަށް ބުރަވެވޭ

    ާޤއިމުކުރުމަކާ ނުލައި ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި    ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .11

 . ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ      ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  މުވައްޒަފަކު 11.1

-HC/2010ލަން ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަ  ޢަދުލުވެރިކަން

A/209  ުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ    ،ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދ

ޒިމުވާކަމުގައި ބުރަވެވެން  ރުކޮށް ކަނޑައެޅުން ލާޒަރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަ

ލުވުމަށްޓަކައި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއީ  ސިފުވެރި އަދި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާސާނެތްނަމަވެސް، އިން

 .މުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ ންރުކުރުން މުހިޒަކޮށްނަމަވެސް ނަސާޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާ

ާޤނޫނުގެ   11.2 ފަރާތަކުން    21ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ 

އެންމެ  ފަރާތުން،  ވަޒީފާދޭ  ކަނޑައެޅޭނީ،  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖްރާއީ  ނިންމުމުގައި، 

ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަ މަތިން  އަންނަނިވިގޮތެއްގެ  ވަކިކުރުމުގެ  ކުޑަމިނުން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެއީ  ކަމާއި، 

 ؛ކުރިން



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ފެންނަ   (1

ގައި، އެކަންކަމާމެދު  ސަބަބު )އޭރަކު ދެވެން ހުންނަ ހުރިހާ ތަފްސީލަކާއެކު( ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް އަން

 ؛ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށްފަހު

ކުރެވިދާނެ   (2 ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  މިންގަނޑު  އަޚްލާީޤ  ނުވަތަ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  އެމުވައްޒަފެއްގެ 

 ؛މަށްފަހުކަންތައްތަކަކީ ނުވަތަ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެމުވައްޒަފަކަށް އެންގު 

މުއްދަތަކާއި،   (3 އެކަނޑައެޅި  ކަނޑައަޅައި،  މުއްދަތެއް  ދެވޭނެ  އެމުވައްޒަފަކަށް  ރަނގަޅުކުރުމަށް  އެކަންކަން 

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ފުރުަޞތު އޮތްކަން 

 ؛އެމުވައްޒަފަކަށް އެންގުމަށްފަހު

މުވައްޒަފަކު ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް ވަޒީފާދޭފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް، ކަނޑައެޅިފައިވާ އެ (4

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ ކަމާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އިތުރު ފުރުަޞތެއް އެމުވައްޒަފަކަށް 

 ؛ ދިނުމަށްފަހު

 ؛ބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެމުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމުމަށްފަހުއެމުވައްޒަފަކު ދޭ ޖަވާ (5

ސަބަބުތަކާއެކު  (6 ވަކިކުރި  ވަކިކޮށްފައިވާކަން،  އެމުވައްޒަފަކު  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  އެމުވައްޒަފަކު 

 ؛އެމުވައްޒަފަކަށް އަނގާފައިވުން

އަދި އެމުވައްޒަފަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވޭ ފުރުަޞތުތަކުގައި، އެމުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެނަމަ، އެމުވައްޒަފަކު ،  ކަމާއި

ހައިކޯޓުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދޭންވާނެކަން  އެމުވައްފަކަށް  ފުރުަޞތުވެސް  ހޯދުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ 

 . އެނގެއެވެ ކުންމައްސަލަތަ އެހެން  މިބާވަތުގެ ނިންމަވާފައިވާ

 

އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު،  .  11.3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅުނޫންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގިކަން ނުވަތަ އެކަންކަމާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ފަރާތަށް ފެންނަ ސަބަބުތައް މައްސަ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2021/132މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޙަބީބް 

                                             

 

21 ގެ  15 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:  
 

 

ފުރުސަތު އޭނާއަށް ދިންކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ 

ނުވަތަ   ކަންތައްތަކަކީ  ކުރެވިދާނެ  ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  މިންގަނޑު  ކޮބައިކަން  އަޚްލާީޤ  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  އެޅިދާނެ 

އޭނާއަށް އެންގިކަން އެނގެން ނެތުމުންނާއި، އަދި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އޭނާއަށް މުއްދަތެއް ދީ އެމުއްދަތުގެ 

އެނގެން   އެންގިކަން  އޭނާއަށް  އޮތްކަން  ފުރުަޞތު  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ  ތެރޭގައި 

ޢަދުލުވެރިކަން    ނެތުމުން، އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ. 

 ،ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފއްިނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ، ރާިޢަޔތޮްކްށ  ުނުކތަާތކްަށެއްނމަެހިއ    ފަާހަގުކެރުވުނިއްސެވ   .12

 ކަމަށް  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތިމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  ޢަދުލުވެރިކަ   އުޫޟޢީމަ  ޚިލާފަށްކަމަށް  އިާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ

 މުވައްޒަފެއް   އެ  ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ ،ފެންނަކަމާއި  ކަނޑައަޅަން

  މާއްދާގައި  ވަނަ  29  ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ   ކުރެވިދާނެކަމަށް  އަމުރެއް   ބެހެއްޓުމަށް  ވަޒީފާގައި  ދިޔަ   އަދާކުރަމުން  ކުރިން

  ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބޭނުންވާކަމަށް  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ،މައްސަލައިގައި  މި  އެހެންނަމަވެސް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި

މަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  ރުޖޫޢަކުރު   ވަޒީފާއަށް  އަނބުރާ  ފަރާތް   ހެޅިހުށަ  މައްސަލަ  ،ނެތަތީ  އެނގެން  ޔާންކޮށްފައިވާކަންބަ

 ކަމަށް ނުދެކެމެވެ. 

ޚިލާ  .13 ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަކިކޮށްފައިވާތީ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ފަށް 

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާ އެއްވަރުގެ ބަދަލަކާއި، އަދި  ވަޒީފާގައި ދެމިހުރެވުނުނަމަ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް ލިބޭނެ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޙައްުޤވާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދެއްކުމަށް   29ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  އެދިފައިމައްސަލަ  އަންނަނިވި  ތުން  ވާއިރު، 

 ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  

މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާ   13.1

  ަޤީޟއްޔާގައި  SC-A/44/2017މައްސަލައެއްކަމުގައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު:  މިބާވަތުގެ  

ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  މައްސަލައިގައި  އެ  ބަލާއިރު،  އުސޫލަށް  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ބަދަލު 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2021/132މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޙަބީބް 

                                             

 

21 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ގޮތުގައި   ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ޤާއިމުވެފައިނުވާތީ،  ޢަދުލުވެރިކަން  މުސާރައާއި،    04މައުޫޟޢީ  މަސްދުވަހުގެ 

ގެއްލުމު ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ  ޢަދުލުވެރިކަން  ގޮތުގައި  އިޖުރާއީ  ބަދަލުގެ  މުސާރައި    02ގެ  މަސްދުވަހަށްވާ 

 ންނަކަމާއި،  ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން އެނގެން އޮ

ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ ާބީކ އޮތް ުމއަްދަތްށ ުމާސަރާއިއ ިއނަާޔތަްތްއ ިދުނަމށް ައުމުރުކުރުމަގިއ ެއ ުމަވްއޒަަފަކށް   13.2

ތްަށ އެފަަދ ައުމެރްއ ުކުރަމީކ ިއްނސުާފެވިރ ޮގެތްއ ޫންނަކާމިއ، ާހްއަސޮކށް  ޭބިއްނސުާފ ުމްއަސނިދަކެމްއ ިލޭބޮގ

ެއމަީހުކ އެެހްނ ަވޒާީފެއްއ އާަދކްޮށ ުނވަތަ ެއ ންޫނެވްސ ޮގތަަކށް ާއމަްދީނ ހަޯދުމްނ ޮގސަްފިއާވނަަމ ަނަގއޭިދނެ  

ރާިޢަޔތުްކ ކްަނަކަމްށ  ެއ  ަކނަޑެއުޅުމަގިއ  މްިނަވުރ  ިއާނަޔްތތުަކެގ  ަނަގއޭިދެނ  ުމާސަރާއިއ  ަރްނާވެނަކމިާއ، 

ިމްނަވެރްއ ަކނަޑެއުޅުމަގިއ ާޢނުްމޮކްށ ިދވިެހާރްއޭޖަގިއ އެެހްނ ަވޒާީފެއްއ ހުޯދަމްށ ހަޭދާވެނ ަކމްަށ ަޤބުޫލުކެރވޭ  

ަޤިޟްއާޔަގިއ   SC-A/36/2019ުމއަްދަތްއ ރާިޢަޔްތުކަރްނާވެނަކމްަށ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ ޯކޓެުގ ަންނަބުރ 

 ަކްނ ެއނެގްނ އްޮނަނަކާމިއ،  ަފިއާވްށފަާހަގޮކ

ަމްއސަަލިއަގިއ     ަފާރުތން  ިމ  ުހށެަހޅި  ަވިކޮކށަްފިއވީާތ  އެދަިފިއވީަނ  ަމްއސަލަ  ަވޒާީފިއން  ޚިލަާފށް  ާޤޫނނާ 

ވަޒީފާގައި ދެމިހުރެވުނު ނަމަ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް ލިބޭނެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާ އެއްވަރުގެ ބަދަލަކާއި، 

މައްސަލަ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޙައްުޤވާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްކަން އެނގެން އޮތުމުން،    29ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ ޚިލާފަށް  2008/2ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ާޤނޫނު ނަންބަރު ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި      ކަމަށްލުވެރިކަން ޤާއިމުނުކޮށްރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދު މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެ 

ވަނަ    29ާޤނޫނުގެ  އި، އެ ވަނަ ނަންބަރާ   3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ާޤނޫނު( ގެ    )ވަޒީފާއާބެހޭ  2008/2

  މައްސަލަ ،  އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މާއްދާގެ )ށ(  ވަނަ  87ާޤނޫނުގެ  އަދި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަދި  މާއްދާގެ )ރ(  

)ހައެއް(   06ޢިނާޔަތްތަކުގެ ނިސްބަތުން  ފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާ   ވަޒީ ފަރާތް  ހުށަހެޅި

ޢިނާޔަތްތަކީ މުސާރައާ  ހުށަހެޅި    މަސްދުވަހަށްވާ  ގޮތުގައި  ފަރާތަށް  މައްސަލަ  ބަދަލެއްގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު 

 ނޑައަޅަންފެނެއެވެ.ކަނަގައިދިނުމަށް ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމުގައި 



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި
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ެގ  ުމާސަރިއ  ަމާޤުމެގ  އާަދކިުރ  އާޭނ  ، އާަދުކިރިއުރ  ަވޒާީފ  ޭއެޖްނީސަގިއ   ްޑަރްގ  ޭނަޝންަލ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ.  13.3

-/12,500  މަަހުކ  ޮގުތަގިއ   އަެލަވްންސެގ  ިލވްިނގ ރ. )ައާށރާަހްސ ރިުފާޔ( ާއިއ،  -/18,000  މަަހުކޮގުތަގިއ  

ާހްސ ރިުފާޔ(  ްއ )ެއރ.  -/1,000  މަަހުކ  ގުޮތަގިއ  އަެލަވްންސެގ  ޯފްނ. )ާބރާަހްސ ަފްސަސޭތކަ ރިުފާޔ( ާއިއ،  ރ 

ިލެބުމނިްދަޔަކން  -/31,500  ުކ ުޖމަުލ  ާއެއ )ިތީރްސ ެއއާްހްސ ަފްސަސތަޭކ ރިުފާޔ(  ެހޅި  ުހަށ  މްައސަަލރ. 

ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއއަްބސުްވަމްށ ބުެލުމްނ  ަގިއ    2021ަޖަނަވރީ    18ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރާާތ ެދމުެދ  

   ެވެއެވ. ެއނެގްނ ޮއ

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ޭނަޝންަލ ްޑަރްގ ޭއެޖްނީސެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ފުަހ ިއުތުރ ަވޒާީފެއްއ    އަދި.  13.4

ސުާފޮކށިްދުނަމށް   ތްަފސްީލ  ަވޒާީފެގ  ެއ  އާަދޮކށަްފިއާވަނަމ،  ަވޒާީފެއްއ  އުިތުރ  އާަދޮކށަްފިއޭވޯތާއިއ، 

ަވޒާީފާއބެހޭ    2022ޫޖްނ    12، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ  ްޓަރިއިބުއންަލިއްނ އުެދުމްނ ަގިއ ުހށަަހޅަާފިއވާ 

(  2022ޫޖްނ    02"ަވޒާީފ އާަދުކާރަކުމެގ ިލުޔްނ" )   A/INDIV/2022/290-200ްޓަރިއިބުއނުަލެގ ަނނަްބުރ  

ަފާރތް   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބުެލުމްނ،  ަވޒާީފާއބެހޭ    2021ޮއަގްސޓު    22ައްށ  ެފިށގްެނ  ުދވުަހން  ަވނަ 

  މަަހުކ މާަޤުމ އާަދުކަރުމނާްދ ަކާމިއ، އެ ަމާޤުމެގ ައާސީސ ުމާސަރިއެގ ޮގުތަގިއ  ްޓަރިއިބުއނުަލެގ ިޑެރްކަޓރެގ 

ރ. )ދާެހްސ  -/2,000  މަަހުކރ. )ދިހާަހްސ ރިުފޔާ( ާއއި، ަސރިވްސ އަެލަވްނސެްގ ޮގުތަގއި މަަހކު  -/10,500

ރ. )ހަަތުރ  -/4,725އްަށ ާވ    45ްޕެރްކިޓްސ އަެލަވްންސެގ ޮގުތަގިއ ައާސީސ ުމާސަރިއެގ % - ރިުފާޔ( ާއިއ، ޮންނ

ަފްނަސީވްސ  -/17,225ާހްސ ަހްތަސޭތަކ ަފްނަސީވްސ ރިުފާޔ( ާއެއުކ ުޖމަުލ   ރ. )ަސާތރާަހްސ ުދިއަސްއތަ 

 ނެގްނ އެޮވެއެވ. ރިުފާޔ( ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް ިލެބުމނާްދަކްނ ެއ 

ަފާރްތ  . ަމްއސަަލ ުހަށ13.5 )ޭދްއ(    02ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ގޮތްުނ ޭދްނޖޭެހ ޯނިޓްސ ިދުނުމެގ ބަދުަލަގިއ،  ެހޅި 

ަފިއސާ   ާވ  ިޢާނަޔްތތަަކށް  ުމާސަރާއިއ  ަމްއސަލަ  ަމސުްދވުަހެގ  ދަީފިއާވެނކަަމްށ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

މްަށ ިއނާްކުރޮކށަްފިއނާުވީތ، ަމްއސަލަ  ބާަޔްނޮކށަްފއާިވިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ ެއަކަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

)ޭދްއ( ަމސްދުވުަހެގ ޯނިޓްސ    02ްށ  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރުމެގ ުކިރްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2021/132މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޙަބީބް 
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ސް ރިުފާޔ( ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތަށް  ރ. )ަފސޮްދަޅްސ ިތްނ ާހ-/63,000ަފިއާސ ަކުމަގިއވާ  ުމއަްދަތްށ ވާ  

 ުބަރެވެވެއެވ. ދަީފިއާވަކަމްށ  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  15ަޤިޟއްޔާގެ  HC-A/111/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު . 13.5

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

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

ރު ކުރުމަކީ އިންޞާފުވެރި ޮގތެއް ނޫންކަމަށާއި، ކަނޑައެޅުމުަގއި ބޭއިްނޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ޮގތަށް އަމު  މުަވއްޒަފަށް ދެޭވ ބަދަލު

އެޫނން ޮގތަކަށް އާމްދަީނއެއް ހޯދާފައިާވަނމަ   މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުަގއި އެހެން ތަނެއްަގއި ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ ނަމަ ނުަވތަ

ފާހަަގކޮށްފައިާވ ނުކުތާއަށް  ޤަޟިއްޔާަގއި SC-A/36/2019ނަންބަރު  އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންާވނެ ކަމަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ

 ކުރެިވފައިާވ މައްސަލައިގައި، ކަންހިާގފައިާވ ޮގތަށް ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެޭވީނ، ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އިސްތިއުނާފު

ަވޒީފާ   ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްެގން   ދިން ދުަވހާއި ހަމައަށް ޢާއިޝަތު ިނޝާނާއަށްަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ދުަވހުން ފެށިެގްނ، އޭނާއަށް އަބުރާ 

 ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނވަރެއް އެކަްނޏެެވ.'  ނުަވތަ އެނޫްނެވސް ޮގތަކަށް އާމްދަީނއެއް ލިބިފައިާވކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަްނއަށް

 މި ޢިބާރާތުން ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ވަކިކުރެވުނުއިރު    ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްޗަށް  ގޮތުގައި    އުޖޫރައިގެމައްސަލަ    ލިބެމުންދިޔަމަހެއްގެ 

-/189,000)ހައެއް( މަސްދުވަހަށްވާ    06ނިސްބަތުން  ރ. )ިތީރްސ ެއއްހްާސ ަފްސަސޭތަކ ރިުފާޔ(  -/31,500

އަށްރ ލައްކަ  )އެއް  ރުފިޔާ(  .  ނުވަހާސް  ނަގައިދިނުމަށްޑިހަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ކަނޑައަޅައި،   މައްސަލަ 

 ފުރުަޞތު  ލިބުމުގެ  އެއް (unjust enrichment)  މަންފާ  ނުޙައްުޤ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އެެހްނަނަމެވްސ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ތެރެއިން  ޖުމުލައިގެ  އިސާގެފަ  އުޖޫރައަށްވާ   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު،  މަްޤަޞދުގައި  ނަފީކުރުމުގެ

ވަކިކުރިފަހުން   ވަޒީފާއިން  މަސްދުވަހާއި    03ފަރާތް  ދުވަސްފަހުން    06)ތިނެއް(  ަވޒާީފާއބެހޭ  )ހައެއް( 

މާަޤުމ   ިޑެރްކަޓރެގ  މައްސަލަ  ްޓަރިއިބުއނުަލެގ  ވަޒީފާއިން  އެ  އޮތުމުން  އެނގެން  ފަށާފައިވާކަން  އަދާކުރަން 

ރ. )ސާަތރާަހްސ ުދިއަސްއަތ  -/17,225ޖޫރައިގެ ގޮތުގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުންދިޔަ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އު

)ަހެއްއ(    06ބަދުަލ ަނަގއިިދުނަމްށ ަކނަޑައޅަާފއާިވ  ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ  ަފްނަސީވްސ ރިުފާޔ( ެގ ިންސަބުތްނ  

)ަފްނަސވްީސ( ުދވަަހްށވާ    25)ޭދްއ( މާަހިއ    02ަމްސ ުދވުަހެގ ުމއަްދުތެގ ާބީކ ޮއްތ ުދަވްސަތަކްށ ަކަމްށާވ  



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2021/132މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޙަބީބް 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އިަދ  ރ. )ިތީރްސ އްެއ ާހްސ ަފްސަސޭތަކ ަހތްދަިހނަުވ ރިުފާޔ ޯސަޅ ާލިރ(  -/31,579.16

ރ. )ަފސޮްދަޅސް  -/63,000އެފަރާތަށް ނޯޓިސްގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ    އިރު   ވަކިކުރި  ޒީފާއިންވަފަރާތް  

ުއިނކަުރްނޖޭެހ ރިުފާޔ(  ާހްސ  ަކނަޑއަަޅ  ިތްނ  ެފެނެއެވ. ަކަމްށ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ    ެއޮގުތްނ   ން 

ރ. )ނުވަދިހަ  -/94,420.84ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމުލައަށްވާ  ޙައްުޤވާ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، އުނިކުރުންތަކަށްފަހު

މައްސަލަ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    އަކީހަތަރު ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތަރު ލާރި(  

 ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

  

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

  ަމްއސަަލބިެލ  ިލެޔިކޔުނަްތަކާށިއ   ުހށެަހިޅ   ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ   ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ   ދެންފަހެ،

  2021ަޖަނަވރީ    18  ޙަބީބް  މުޙައްމަދު ،ބިެލިއުރ  ރާިޢަޔްތކްޮށ  ަމްއޗްަށ   ެގވަާހަކަތުކ  ެދްއިކ   ދަެފާރުތްނ  ަމޖިލުީހަގިއ

  ަވޒާީފަގިއ  ެގ ަމާޤުމ)ީސ.ީއ.ޯއ(    ްނީސެގ ޗްީފ ެއގެްޒެކިޓްވ އިޮފަސރ ެޖަޝންަލ ްޑަރްގ ޭއަވަނ ުދވުަހްނ ެފިށެގން ޭނ

ުބނެ  ުމްނއާަދުކަރ ަކމްަށ  ުގިޅގްެނ  ަހަމުވާމ  ުމއަްދތު  ްޕރޭޮބަޝްނެގ  ަވޒާީފިއން    2021މޭ    16ަދިނޮކްށ،  ަގއި 

ޚިލާފަށްކަމަށް ޙަބީބް    މުޙައްމަދުަވިކޮކށަްފިއާވީތ،   ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

ށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ ވަޒީފާގައި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ ޚިލާފަ

ދެމިހުރެވުނު ނަމަ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް ލިބޭނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާ އެއްވަރުގެ ބަދަލަކާއި، އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ  

ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  ޙަބީބަށް    މުޙައްމަދުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޙައްުޤވާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް    29ާޤނޫނުގެ  

ހުށަހެޅި މި   ރައްދުވާގޮތަށްއަށް  (  ަޝންަލ ްޑަރގް ޭއެޖްނީސނޭދިވެހި ދައުލަތް )ފަރާތުން  ޙަބީބްގެ    މުޙައްމަދުއެދި  

 ، މައްސަލައިގައި

 (substantive fairness) ޢަދުލުވެރިކަން މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިންޙަބީބް  މުޙައްމަދު

ަޝންަލ ްޑަރްގ  ނޭ ،ބުރަވެވޭތީ  ޤިާއުމުކެރވަިފިއުނާވަކަމްށ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދި

  ނަންބަރު  ާޤނޫނު ،ނެތް   ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމަކީ  ވަކިކުރިޙަބީބް    މުޙައްމަދު  ވަޒީފާއިންގެ  ޭއެޖްނީސ



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2021/132މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޙަބީބް 

                                             

 

21 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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 unfair)  ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ ،ޚިލާފު  ހަމަތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި(  ާޤނޫނު   ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2

dismissal) ްކަނޑައަޅައި ކަމުގައި އެއ، 

 ޚިލާފަށް   އާ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުނުކޮށްކަމަށް  ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ    29އެ ާޤނޫނުގެ    ،ވަނަ ނަންބަރާއި  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

މައްސަލަ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  87ވާ ާޤނޫނުގެ  މާއްދާގެ )ރ( އަދި އަދި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައި

ހުށަހެޅި    މައްސަލަހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ނިސްބަތުން  

މައްޗަށް   މަހެއްގެ  ގޮތުގައި  އުޖޫރައިގެ  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  )ިތީރްސ  -/31,500  ލިބެމުންދިޔަފަރާތް  ރ. 

)އެއް ލައްކަ އަށްޑިހަ -/189,000)ހައެއް( މަސްދުވަހަށްވާ    06ނިސްބަތުން  ެއއާްހްސ ަފްސަސޭތަކ ރިުފާޔ(   ރ. 

ރުފިޔާ(   ނަގައިދިނުމަށްނުވަހާސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  އެެހްނަނަމެވްސ    ،ކަނޑައަޅައި  މައްސަލަ  މައްސަލަ 

)  ފަރާތަށް މަންފާ  މަްޤަޞދުގައި  (unjust enrichmentނުޙައްުޤ  ނަފީކުރުމުގެ  ފުރުަޞތު  ލިބުމުގެ  ، އެއް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިފަހުން    ތެރެއިން   ޖުމުލައިގެ  އިސާގެފަ  އުޖޫރައަށްވާ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު

އަދާކުރަން  ާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނުަލެގ ިޑެރްކަޓރެގ ަމާޤުމ  ަވޒާީފ)ހައެއް( ދުވަސްފަހުން   06)ތިނެއް( މަސްދުވަހާއި  03

ފަށާފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން އެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް  

ބަދުަލ  ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ  ރ. )ސާަތރާަހްސ ުދިއަސްއަތ ަފްނަސީވްސ ރިުފާޔ( ެގ ިންސަބތްުނ  -/17,225ލިބެމުންދިޔަ  

)ޭދްއ(    02)ަހެއްއ( ަމްސ ުދވުަހެގ މުއަްދުތެގ ާބީކ އޮތް ުދަވްސަތކަށް ަކަމްށވާ    06ަނަގއިިދުނަމްށ ކަނަޑައޅަާފިއާވ  

ރ. )ިތރްީސ ެއްއ ާހސް ަފްސަސޭތަކ ހަތްދަިހުނަވ ރިުފާޔ ޯސޅަ  -/31,579.16)ަފްނަސީވްސ( ުދވަަހްށާވ   25މާަހިއ 

އެފަރާތަށް ނޯޓިސްގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ    އިރު   ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިންހުށަހެޅި ފަރާތް    މައްސަލައިަދ  ާލިރ(  

   ަކަމްށ ކަނަޑައަޅިއ،   އިުނުކަރްނޖޭެހރ. )ަފސޮްދަޅްސ ތްިނ ާހްސ ރިުފާޔ(  -/63,000

ފަރާތަށް، އުނިކުރުންތަކަށްފަހު  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅި  ޖުމުލައަށްވާ  ޙައްުޤވާ    މައްސަލަ  ޢަދަދުތަކުގެ 

އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  ރ. )ނުވަދިހަ ހަތަރު ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތަރު ލާރި(  -/94,420.84



 
 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް( އޭޖެންސީ ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ) ދައުލަތް  ދިވެހި

 VTR/2021/132މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ޙަބީބް 

                                             

 

21 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
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(  2022 ޖޫން 19)  މިއަދު އި، މި ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްފަރާތުން 

  އެކަން ،  މަށްފަހުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުއެކީ އެއްފަހަރާ    ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ތިރީސް)  30  ފެށިގެން  އިން

  ރައްދުވި   މައްސަލަމި  ،  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3  ހަމަޖެހޭތާ

 .ނިންމައިފީމެވެ  މައްސަލަ މި ،އަމުރުކޮށް އަންގައި މައްޗަށްގެ ( ޭއެޖްނީސަޝންަލ ްޑަރްގ  ނޭދިވެހި ދައުލަތް )

 

 1443 ޛުލްޤަޢިދާ 19

 2022 ޖޫން 19

 

 

 މި މައްަސލަ ބަލައި ނިްނމީ 

 

 މަރްޔަމް ޝަްމޢާ އިބްރާީހމް 

 މެންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ                                                

 

 

 

  


