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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2020/155 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020އޮގަސްޓު  24 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  22 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

   (ނ. މާފަރު  /ދޫރެސް ) އަޙްމަދު އަސްލަމް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

  (A100727: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-358/2000: ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރޭަޝން ކުންފުނި)

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

މައްސަލައަކީ   ައސަްލްމ، މި  މަާފުރ(     ައްޙމުަދ  ނ.   / ނަންބަރު:  )ޫދެރްސ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A100727)   31   ްއގެ  ްޕަރިއެވޓް ިލިމެޓްޑެގ ާބުޖ ކްެޕޓެަނިފއްުލ ަސޕަްލިއްސ މްޯލިޑްވްސ  އިން ފެށިގެން    2019  ޫޓަބުރ ޮއްކ

ަވނަ ުދވުަހ ެސިކުއަބސަްބރ ިކޔާ އަުޅނަދަކށް ެތޔޮ ެއުޅމަށްފަހު    2020ޖަުލިއ    08  ުމަގިއ ަވޒާީފ އާަދުކަރުމނަްދިނޮކްށ، ާގަމ

ަވނަ ުދވަހު    2020  ޖަުލިއ  14ުކނުްފީނގެ އޮފަީހށް ެގްނޮގްސ ަބާޔެނއް ަނގާ،    ، ިއުތަރށް ތޮެޔ ޫދކޮށަްފިއާވަކަމށް ތުުހަމުތކްޮށ
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ޮގެތއް ައްނަގންދްެނ ަވޒާީފެގ ަމްސއިޫލްއަޔތްުނ ދުުރުކުރަމްށ ިންނމަާފިއާވަކން  ުކނުްފިންނ ބަަލުމނާްދ ަމްއސަަލައާކ ުގިޅެގން ަވިކ

ަޔތާ  )ުނަވެއއް( ުދަވްސ ަވނެްދްނ ަވޒާީފެގ ަމްސއިޫލްއ  09ޮގެތްއ ެއްނުގަމާކ ނަުލިއ    ިލުޔުމްނ ައްނަގިއ، ެއްއެވްސ ަވަރަކްށ ީވ

ިދުނަމާކނަުލިއ   ނޯޓްިސެއްއ  ބެެހްއުޓމަށްފުަހ،  ުކނުްފްނޏަށް  ުދުރަގިއ  ބަހްައަޓއިިފަނަމ  އުިތަރށް  ަވޒާީފަގިއ  ުކންފީުނެގ 

ޖަުލއި    23ުމެގ ިލުޔނީްދ  ިރަކ ަވިކުކަވޒާީފިއްނ  ެގއުްލްނަތެކްއ ިލބާިދެނަކަމްށ ެއކީަށެގްނާވ ަހަމަތުކްނ ގަބުޫލުކެރޭވތަީކަމްށ ުބެނ  

ހަޯދއިިދުނމާަށިއ، ާދިއީމ ަވޒާީފެއްއަގއި  އްަޙމުަދ ައސަްލްމެގ ަވޒާީފ ައނުބާރ  ވުަހ ަވޒާީފިއން ަވިކޮކށަްފިއާވީތ،  ަވނަ ުދ  2020

)ިތެންއ( ަމސުްދވުަހެގ ޯނިޓްސައށާްވ ަފިއާސ އިަދ ަވޒާީފިއން    03ުހްއާޓ ޯނިޓްސ ިދުނަމކާ ނާުލ ވަޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއާވތީ،  

ާތރުީހން   އްެނމަެހއި  ަވިކުކިރ  ުމާސަރާއިއ  ަހްއުގާވެނ  ުހިރަނމަ  ަވޒާީފަގިއ  ަހަމއަށް  ުދވާަހ  ިއއަާދުކާރ  ވަޒާީފ  ެފިށެގން 

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ެގ ަފާރުތްނ  އިެދ ައޙްމުަދ ައސަްލްމ  ްށއަެލަވްންސަތާކެއުކ އަދުުލެވިރ ބަދެަލްއ ަނަގއިިދުނަމ

ބަލާފައިވާ    2020  ސްޓުއޮގަ  24ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ހުށަހަޅެމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ 

 މައްސަލައެކެވެ.   

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   ފާޠިމަތު މަހީރާގެ 

 : މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  މާފަރު  ނ. /    ދޫރެސް )  އަޙްމަދު އަސްލަމްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ނަންބަރު:   މA100727ުކާޑު  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ  ފަރާތް( ހާތަ(  ބުކުރެވޭ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ ފިއުލް    ،މަށް ނަޒަރުކުރުމުންކަންކަ

ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީ  )ކުންފުނި  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ފަހުން  C-358/2000  :ސަޕްލައިސް  )މީގެ   )

މު ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ރައްދުވި  'ބޯޓު  ހާތަ"މައްސަލަ  ގެ  ފަރާތް(  މަ ކެޕްޓަންބުކުރެވޭ  އެއްގެ  މުކަމަށާއި،  ގާ' 

ލިވިންގ    އާއި،ހާސް ރުފިޔާ(    ފަސް)ރ.  -/5,000މުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  ގާ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މަ

-/80ގެ ގޮތުގައި    އޮންބޯޑް އެލަވަންސް   އާއި،  )ތިން ހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ރ.-/3,500އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

  ސާސް )އެއް ހާސް ދުއިސައްތަ ފަން   ރ.-/1250  އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ފިކްސްޑް އޯޓީ  . )އަށްޑިހަ ރުފިޔާ( އާއި،ރ
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި    )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ(   ރ.-/250އާއި، ހާރޑްިޝޕް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި    ރުފިޔާ(

ގައި    2020ޖުލައި    23އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ފަރާތަށް ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،

 ކަމަށާއި، ވަކިކޮށްފައިވާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ޖުލައި    08ދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް 'ސެކިއުބަސްބަރ' ކިޔާ އުޅަނދަކަށް  ފަރާތް މައްސަލަ ރައް 

ކުންފުނީގެ އޮފީހަށް ގެންގޮސް   ތުހުމަތުކޮށް،  ކޮށްފައިވާކަމަށްއިތުރަށް ތެޔޮ ދޫވަނަ ދުވަހު ތެޔޮ އެޅުމަށްފަހު    2020

ންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަކި ގޮތެއް ކުންފުނިން ބަލަމު  ވަނަ ދުވަހު  2020ޖުލައި    14  ބަޔާނެއް ނަގައި

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި     ދުރުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަކާ ނުލައި،ލިއްޔަތާއޫއަންގަންދެން ވަޒީފާގެ މަސް

ވޭތީކަމަށް  އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުން ަޤބޫލުކުރެ

ވަކިކު ވަޒީފާއިން  ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމަށް  ބުނެ  ވަޒީފާއިން  ލިޔުންދީ  ފަރާތުން  ރިކަމުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަވޒާީފެއްއަގިއ  ަވޒާީފ ައނުބާރ ހަޯދއިިދުނަމާށިއ، ާދއީިމ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ،   .2

)ިތެންއ( ަމސުްދވުަހެގ ޯނިޓްސއްަށާވ ަފިއާސ އަދި    03ުހްއާޓ ނިޯޓްސ ިދުނަމާކ ނާުލ ވަޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއވީާތ،  

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތރުީހްނ ެފށެިގްނ ަވޒާީފ ިއއަާދުކާރ ުދވާަހ ަހަމައްށ ަވޒާީފަގިއ ުހިރަނަމ ަހްއުގާވެނ ުމާސަރާއއި  

 ަތާކެއުކ އަދުުލެވިރ ބަދެަލްއ ަނަގއިިދުނަމށެެވ. ެއްނމަެހިއ އަެލަވްންސ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަޝުކާވައްށ ަރއްދިުދުނުމެގ ޮގުތްނ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަލަށް   .3

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ުރުމން،  ުހށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގއި ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށ ަނަޒުރުކ

 ،ަގއި ަހަމަޖްއސަާފިއާވ ަފާރެތްއަކމާަށިއ  2020ަޖަނވީަރ    31ގެ ަވޒާީފައށް    ަފާރަތީކ ުކނުްފީނަގއި "ާބޖު ކެޕަްޓްނ" 

 )ުނަވެއއް( ަމސުްދވުަހެގ އްެއަބްސުވެމްއަކަމާށިއ،    09ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތެއުކ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވަމީކ  

)ދެ   2,500 ެތޮޔ ސާަފީރައަކްށ ޑިެލަވރ ކިުރިއުރ،  )ދަިހ ާހްސ( ީލަޓުރ  10,000 ަވަނ ުދވުަހ 2020ޖަުލިއ  08

ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރަތށް ީއެމއްިލެގ  މުަދާވަކަމްށ ުބނެ ސާަފީރ ިހނާްގ ުކނުްފިންނ    ތޮެޔ ާހްސ ަފްސ ަސޭތަކ( ީލަޓރު  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާތް    ަޝުކާވ ުހށެަހުޅުމްނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ެއ ަމްއސަަލ ބަަލުމނާްދީތ، ަޒީރާއިއްނ  



 

  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
 VTR/2020/155 މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުަށހެޅި މައްސަލަ އަސްލަމްއަޙްމަދު  ރައްދުވާގޮަތްށ
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ެފިށެގްނ  2020ޖަުލިއ    14ިލްއަޔުތތުަކްނ  ޫއުކނުްފީނެގ ަވޒާީފެގ ަމްސ ައްނަގނެްދްނ   ިއްނ    ކުނުްފިންނ ވިަކޮގެތްއ 

ިމ ަމްއސަަލ އާިދީރ ޮގުތްނ ބަަލިއ، ތޮެޔ ޑިެލަވީރ ުކިރ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަބޔާން    ުކންފިުންނ  ެހިރ ުކެރުވުނަކަމާށިއ، ެއަކ

މުަލަތްއ ިހްނގަާފިއާވަކްނ ެއަކީށެގްނވާ  ައބިެލބުެލުމަގިއ، ސާަފީރައްށ ެތޮޔ ޑިެލަވީރ ުކުރުމަގިއ ަމަކާރިއ ޮއުޅވުާލުމެގ    ަނާގ

ަމްއ ުބެރެވވީޭތ،  ަފާރްތ ަހަމަތުކްނ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތގެ    2020ޖަުލިއ    23  ސަލަ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަލަ  ުދވުަހ  ަވަނ 

ުކނުްފްނަޏާށއި   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ބަަހްއަޓއިިފަނަމ  އުިތަރށް  ަވޒާީފަގިއ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ،  ަވޒާީފިއްނ  ުކނުްފީނެގ 

ުކނުްފީނގެ     ިވޔާަފީރެގ ުގުޅން  ހަީނުރެވ، ުކނުްފީނެގ ޯކަޕޭރޓް ިއޭމަޖާށިއ، ަކްސަޓަމުރްނާނިއ ުކނުްފްނާޏ ދެމުެދ ޮއްތ

ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި   ިއމުދަަލްށ ބެޮޑތި ެގއުްލްނތެަކްއ ލިބާިދެނަކަމށް ެއކީަށެގްނާވ ަހމަތުަކްނ ގަބުޫލުކެރޭވީތ، ުކނުްފްނާޏ 

)ަވޒާީފާއބެހޭ    2/ 2008ަފާރާތ ެދމުެދވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ އްެއަބްސުވާމ ެއްއގްޮތާވ ގުޮތެގ މިަތން އިަދ ާޤޫނނު ަނނަްބުރ 

 ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނަކަމށް    23ެގ  ާޤޫނުނ(  

  23އިަދ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރާތްުނ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތް ވަޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ަވޒީފާާއބޭެހ ާގޫނުނގެ  

ާގިއުމުކ ިއުޖާރައުތަތްއ  ާލިޒްމ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  އަދުުލެވިރަކްނެވްސ    ، ރަުމށްފުަހަކަމާށިއަވަނ  ަމުއޫޟީއ 

 ާގިއުމުކުރަމށްފުަހަކަމްށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   .4 ވަޒީފާއިން  ކުންފުނީގެ  ފަރާތް  ހުށަހަޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2/ 2008ނޯޓިހެއް ނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރެވިދާނެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާލައިގެން    ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު  23ާޤނޫނު( ގެ  

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައުޫޟއީ    ކަމަށް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ކުންފުނީގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   ގާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށް  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލައަދުލުވެރިކަމާއި   

ނޫނީ ހަމައެއް  ގާ)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ    3ފަރާތުން އެދިފައިވާގޮތަށް  

މައްސަލަ    ،ކަމަށް ކަނޑައަޅައިނެތް  ހަމައެއްނޫނީ  ގާދަކުރާނެ  އާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ  ނެތްކަމަށާއި،  

 ނެތްކަމަށް ކަނޑަޅައިދިނުމަށެވެ.  ތަނެއްނާޔަތްތައް ނަގައިދެވޭނެ އިށް މުސާރައާއި ފަރާތް އެދިފައިވާގޮތަ ޅިހުށަހެ

ލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  ސި ދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާއަހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލާގައި،   .5

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

ދިނުމެއްނެތި  ގޮތުގެމަތިން،   އޮނޯޓިސް  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ވަޒީފާއިން  ވެ، މުވައްޒަފަކު 
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މައުޟޫ ގާ ވަކިކުރުމުގައި ގާ  ދުލުވެރިކަންއަ  އީ އިމުކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އިމުކުރުމަށްފަހު، 

އިޖުރާ އެ އަފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން އެދިފައިވާގޮތަށް  ހުށަހެޅި  ތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި، މައްސަލަ 

 ،)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްއަށްވާ ފައިސާއާއި  3  ކޮށްދޭންޖެހޭތޯއާއި،ދައާފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އި

ދަކުރާ  އާން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ އިހުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީ

ބަދަލެއް ނަގައިދެވިދާނެ ކު  ތަކާއެނާޔަތްއިމުސާރައާއި އެންމެހައި    ހައްގުވާނޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ  

 ދެކެމެވެ.  މުގައިހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލަންޖެހޭކަ

ޕްރައިވެޓް   .6 މޯލްޑިވްސް  ސަޕްލައިސް  ފިއުލް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުރިން،  ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި  މި 

 ލިބިގެންވާ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ލިމިޓެޑުން މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ބެލުމުގެ އިހްތިސާސް

ގައި އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވުމުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންނާއި    2020ބަރު  ންސެޕްޓެ  08ބަޔާންކޮށް  

 ؛މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކަންކަމަށް ނަޒަރުކޮށް ބެލިއިރު

ދިމި މުޖްތަމަ ގްހުޅުވިފައިވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އުރާތީ  މީހުން  އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ކަނޑުދަތުރުކުރާ  ތަކުގައި، 

ލުތަކުން އިސްތިސްނާކުރެވޭކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ މީހުންކަމުގައި ޖުމްލަކޮށް ބަލަނީ ބޯޓުދަތުރުކުރާ  ސޫއާންމު އު 

ތެރޭގައި   މީހުންގެ  އެފަދަ  އައްސޭރިފަށުގަ ގަމީހުންކަމާއި،  އަދި  އުމުތަކުގެ  އެ  ގައާއި  އެތެރެވަރީގައި  އުމުތަކުގެ 

ވާއިދުތައް ހިންގޭ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން  ގަ އުމުތަކުގެ ބަނދަރުތަކުގެ  ގަ

ގިނަފަހަ  ގޮތުން،  އެތުރިފައިވާ  ރަށްތައް  އަތޮޅުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުން  ޖިއޮގްރަފިކަލް  ރު  ނުހިމެނޭކަމާއި، 

ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކޮށްގެން ނޫނީ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ނުދެވޭއިރު، އެފަދަ މަސައްކަތުގައި މަސްއޫލުވެއުޅޭ  

ާޤނޫނު ހިނގާ އެހެން ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ   ލަތްތަކާ ހާ މީހުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ވަކި  އަޅާބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްރަށު

ލުތަކެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރާ  ސޫއު   ހާއްސަ

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  މީހުންނަކީ،  މަސައްކަތްކުރާ  ގެ  )ވަޒީ   2008/2އުޅަނދުތަކުގައި  ާޤނޫނު(  ވަނަ    34ފާއާބެހޭ 

( ގެ  )ހ(  މަސައްކަތްކުރާ  2މާއްދާގެ  އުޅަނދުތަކުގައި  ކަނޑުދަތުރުކުރާ  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )

ަޤިޟއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު    HC-A/62/2010މީހުންކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 ރުގެ )ނ( އިން އެނގެން އޮންނައިރު،ވަނަ ނަންބަ 3ނުކުތާތަކުގެ 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން  

ފަރާތަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއްގައިނޫންކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނާފަދަ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  34)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވަޒީފާއާބެހޭ   މައްސަލައަކީ  މި  ނެތަތީ،  ބުރަވެވެން  މީހެއްކަމަށް  މަސައްކަތްކުރި  އުޅަނދެއްގައި  ކަނޑުދަތުރުކުރާ 

  ގައި   2020ސެޕްޓެމްބަރ    24   ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމުގައިގޮތުން ބަލައި  އީޓްރައިބިއުނަލުން މައުޫޟ

 ފައިވާނެއެވެ. ކަނޑައަޅާ

ވާހަކަތަކާއި .7 ދައްކާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ   ،މި 

ރި ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ތާރީހުގެ   ،ޔަތްކުރާއިރުއާހުށަހަޅާފައިވާ  ހަމަޖައްސާފައިވާ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ދެފަރާތުން ނަމަވެސް،  ތަފާތު  ތާރީހު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދެފަރާތުން  ހުށަހެޅި    ވެސްގޮތުގައި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ގޮތުގައި    ގެތާރީހުކުރާއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އެއްބަސްވުން ފެށޭ  ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނަށް ރިއާޔަތް

ޖަހާފައިވުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި    2019  ބަރުއޮކްޓޫ  31

 ވެ. ކަމަށް ފެނެއެ 2019 ބަރުއޮކްޓޫ 31ވަޒީފާއަދާކުރަން ފެށި ތާރީހަކީ  

 ހޮޅި   އަޅައި  ފޮތި  ހޮޅީގައި  އިތުރު  ،ގުޅާފައިވާކަމަށާއި  ހޮޅިއެއް  އިތުރު  ހޮޅީގައި  ވާއަޅާފައި   ކުރަން  ސަޕްލައި  ތެޔޮ .8

ބޭނުމަށް    ،ބުނެ  ތުހުމަތުކޮށްފައިވާކަމަށް  ކަސްޓަމަރު  ކަމަށް  ފޮރުވާފައިވާ  ގުޅާފައިވާތަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  އެކަން 

ހުށަހެޅި ޖަވާބު ފޯމާއެކު    2020ނޮވެންބަރު    02މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    2021ޖަނަވަރީ    31ފޮޓޯއެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އަދި  

ތެލުގެ ބައެއް އަނބުރާ    ،ބާޖުގެ ޓޭންކުން ތެޔޮ ގޮސް ކަސްޓަމަރުގެ ޓޭންކަށް އެޅުމުގެ ކުރިން  ހުށަހެޅި ބަޔާނުގައި،

ދާގޮތަށް ޓޭންކަށް  ބަ  ބާޖުގެ  ގުޅާފައިވާކަމަށް  ހޮޅިއެއް  ތެޔޮ    ޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،އިތުރު  ޓޭންކަށް  ކަސްޓަމަރުގެ 

ގުޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން ދިއުމުގެ ކުރިން ތެލުގެ ބައެއް އަނބުރާ ބާޖުގެ ޓޭންކަށް ދާގޮތަށް އިތުރު ހޮޅިއެއް  

 .ނުވާނެއެވެ ޔަތްކުރެވިފައި އާރި ފޮޓޯއަށްއިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އިގެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވުމުގައި މި މައްސަލަ

ގުޅޭގޮތުން ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް މި މައްސަލައާ   .9

 އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފުރުަޞތު އޮތްނަމަވެސް،



 

  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
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ޓްރައިބިއުނަލަ .10 ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން    ށްމައްސަލަ  ފަރާތް  އެ  ަޝކުވާއަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ  ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު،  

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  އޮވެގެންކަމަށް  ސަބަބެއް  ގައި   ާޤނޫނު( )ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2އެކަށީގެންވާ 

ވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ހާލަތުގައި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ ހައްގު  ބަޔާންކޮށްފައި

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

ކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަ

އަޙްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލާގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން    ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން  27

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ   އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ފަވަކިކޮށްފައިވަނީ  ރައްދުވި  ރާތުގެ  މައްސަލަ 

 މުގައި ދެކެމެވެ. ޒިންމާއެއްކަ 

( އަށް  2019  ބަރުއޮކްޓޫ  31ދީފައިވާ 'ވަޒީފާގެ ބަޔާން' )ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް   .11

ބެލުމުން، އެ ލިޔުމުގައި "ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި ޒިންމާ" މި ސުރުހީގެ ދަށުން، ބޯޓުގައި 

ކެޕްޓަންކަމަށް ކުން ފަރާތަކީ  އިސް  އެންމެ  ތަމްސީލުކުރާ  ޑިޕާޓްމަންޓް  ލޮޖިސްޓިކްސް  އަދި  ފުނި 

ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ތެޔޮ ލޯޑުކުރުމާއި ތެޔޮ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި

އަންގާ   ޑިޕާޓްމަންޓްއިން  ލޮޖިސްޓިކްސް  ދިމާނުވާގޮތަށް ދޫކުރުމާއި،  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  އަދަދަކަށް 

ދިނުމާއި ތެޔޮ  ހައްލުކުރުމަށް  ،ކަސްޓަމަރުންނަށް  ކަންކަން  ދިމާވާ  ކުރުމުގައި  ޑެލިވަރ  ލޮޖިސްޓިކް    ތެޔޮ 

ނުގުޅި އިންޗާޖްއަށް  ޑިއުޓީ  ގުޅުމާއި،  އިންޗާޖްއަށް  ޑިއުޓީ  އޮޕަރޭަޝން  ހާލަތްތަކުގައި    އްޖެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

އަދާކުރާ  އޮޕަރޭަޝ ޒިންމާ  އެ  ނުވަތަ  މެނޭޖަރ  ގުޅުމާއި،ން  ފަހިވާގޮތަށް   ފަރާތަކަށް  ވިޔަފާރިއަށް  ކުންފުނީގެ 

އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު   ތެދުވެރިކަމާއި  ކުންފުންޏަށް  ދޫކުރުމުގައި  ލޯޑުކުރުމާއި  ތެޔޮ  މަސައްކަތްކުރުމާއި، 

ލީކުވެ ތަކުން  ވޭލްވް  ވެގެންނާއި،  އޯވަރފްލޯ  ހިފެހެއްޓުމަސައްކަތްކުރުމާއި،  ފޭބިއަނުދީ  ތެޔޮ  މޫދަށް  ން ގެން 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ކަށް ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަ .12

ފޮނުވި މެއިލްގައި    ސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  ގައި    2020ޖުލައި    08    11.1

 ؛ތައްފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައް
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ދިނުމުން، މައްސަލަ ރައްދުވި    ޑީސަލްއަށް އޯޑަރު   ލީޓަރު  )ދަިހ ާހްސ(   10,000ގައި    2020ޖުލައި    04 .1

އަޅާ ނިމުމު ތެޔޮ  އެފަރާތުގެ ސަފާރީއަށް  ބާޖުން  އަޅާފައިވަނީ  ފަރާތުގެ  ބެލިއިރު  އެޅި މިންވަރު  ތެޔޮ  ން، 

 ލީޓަރު ތެޔޮކަން.)ހަތްހާސް ފަސް ސަތޭކަ(  7500

ލީޓަރު    )ދިހަ ހާސް( 10،000މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ބާޖު ކެޕްޓަނާ ސުވާލުކުރުމުން  އެކަމާ ގުޅިގެން   .2

 . އެޅިކަމަށާއި މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ދެއްކިކަމަށް

ގުޅާފައިވާ ލައިން ބެލުމުން ދެވަނަ ހޮޅިއެއް ބާޖްގެ ޓޭންކަށް ގުޅާފައިވާ ތަން ފެނުނުކަމަށާއި ޑީސަލް ހޮޅި   .3

 .ފޮތި އަޅާ ފޮރުވާފައިވާކަމަށް  ގައިމިހޮޅި މަތީ

  ޑީސަލް އެޅުމަށް )ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ(    2500ބާކީ   ،ންބާޖް ކެޕްޓަނާ މިކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމު  .4

 .ފައިވާކަމަށްއެއްބަސްވެބާޖުގެ ކެޕްޓަން 

ޑީސަލް  )ދިހަ ހާސް(    10,000ވަނަ ދުވަހުވެސް    2020  މޭ  17ހާދިސާގެ އިތުރުން  ގެ    2020ޖުލައި    08 .5

 ކަމަށް.ސަލް ޑީ)އަށްހާސް ފަސްސަތޭކަ( ލީޓަރު  8,500ލީޓަރުގެ ބަދަލުގައި ލިބިފައިވަނީ 

  2020ލް  ޕްރީއެ  26ހަމަމިގޮތަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް މެއިލްކުރި ކުންފުނީގެ އެހެން އުޅަނދަކަށްވެސް   .6

 . އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ގައި 2020ޖޫން  13އަދި 

އިސްވެ ދެންނެވުނު ސަބަބުތަކަށް ބިނާކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން ތެޔޮ ގަތުން ހުއްޓާލުމަށް   .7

 ފައިވާކަމަށް ނިންމާ

ކުންފުނި"  .8 'ސިސްޓަރ  ވެފައިވާ    އަދި  ފަރާތާއެކު  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފޯރުކޮށްދީ  މައުލޫމާތު  މި  އަށްވެސް 

 ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން އުވާލާނެކަމަށް 

ފަރާތުން    11.2 ރައްދުވި  ފަރާތުގެ    2020ޖުލައި    09މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަގާފައިވާ  ގައި 

 ؛ގައިބަޔާނު



 

  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
 VTR/2020/155 މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުަށހެޅި މައްސަލަ އަސްލަމްއަޙްމަދު  ރައްދުވާގޮަތްށ
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)ހަތެއް(    07މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ފިލޮޅު ބާޖް ކެޕްޓަންކަމަށާއި، އެބާޖުގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ    .1

 ،މަސްދުވަސްވަރުވެފައިވާ ކަމަށް

)ދިހަ    10,000  ސްކޫބާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޔަންގު ނަމަކަށް ކިޔާ ސަފާރީއަކަށް  2020ޖުލައި    08.  2

 ،ށް ގޮސްފައިވާކަމަށްޑީސަލް ޑެލިވަރކުރުމަ ލީޓަރު ާހްސ( 

އަމަލުކުރެވެމުން  3 އައިފަހުން  ކޮވިޑް  އުސޫލަށް  އަންގާފައިވާ  ކުންފުނިން  ކުރިން  ޑެލިވަރކޮށްދިނުމުގެ   .

 ، ނުދާކަމަށް

 ،އެއްވެސް ރަށަކަށް ފައިބައިގެން އެތަނުގެ ސައުންޑިންގ ނެގޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައިނުހުންނަކަމަށް .4

ކުރިއިރު ސައުންޑިންގ ނަގާފައިވަނީ ސަފާރީގައި ތިބި މީހުންކަމަށް ވާތީ އެމީހުން . ސަފާރީއަށް ޑެލިވަރ  5

 ،ސައުންޑިންގ ނަގާފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ބުނަން ނޭނގޭކަމަށް

. ސަފާރީއަކީ ބާޖުގެ މީޓަރަށް ބަލައިގެން ޑެލިވަރީ ނިންމާ ތަނަކަށްވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތެޔޮ  6

 ، ބާޖުގެ މީޓަރު ޗެކްކޮށްފައިވާނީ ސަފާރީގެ މީހުންގެ ހާިޟރުގައިކަމަށްދޫކުރުމުގެ ކުރިން

ޑީސަލް ދޫކޮށް ނިމުމުން ސަފާރީން ސައުންޑިންގ ނަގައި    ލީޓަރު  )ދަިހ ާހްސ(   10,000ސަފާރީއަށް    .7

 ، ތެޔޮ މަދުކަމުގެ ަޝކުވާކޮށްފައިވާކަމަށް ލީޓަރު)ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ(   2500

ލް ނުކޮށް ތެޔޮ  ދޫކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބާޖުގެ ހޮޅި ފީ  ތުން ބެލިބެލުމުން ތެޔޮމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  .8

 ،ދޫކުރެވިފައިވާކަން އެނގުނުކަމަށް

ސަފާރީން  )ދުއިސައްތަ(    200.  9 ހަމަވާކަމަށް  ސައުންޑިންގއަށް  ފޮނުވުމުން  އިތުރަށް  ޑީސަލް  ލީޓަރު 

ޖެހުމުން ބާޖުގެ މީޓަރު ރީޑިންގވެސް   ޕައިޕް ފީލް ކުރުމަށް  ލީޓަރު)ދުއިސައްތަ(    200  ކަމަށާއި،ބުނެފައިވާ

 ،ދިމާވާކަމަށް

މިފަދަ މައްސަލަތައް ޖެހުމުން ކަސްޓަމަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އިތުރަށް ތެޔޮ ދީގެން ހައްލުވާނަމަ    .10

 މަށްއެގޮތަށް އަމަލުކުރާކަމަށާއި މިހާދިސާގައިވެސް އަމަލުކުރީ އެގޮތަށްކަ



 

  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
 VTR/2020/155 މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުަށހެޅި މައްސަލަ އަސްލަމްއަޙްމަދު  ރައްދުވާގޮަތްށ
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ފަސްސަތޭކަ(  )ދެ  2500.  12 އިތުރަށް   ލީޓަރުހާސް  އެއަދަދަށް  ދީފައިނުވާނެކަމަށާއި  އިތުރަށް  ޑީސަލް 

 ، ދޫކުރިނަމަ ބާޖުގެ މީޓަރ ރީޑީންގ ދިމާނުވާނެކަމަށް

 ، ގައި މީޓަރު ޗެކްކުރިއިރު ރީޑިންގ ދިމާވާކަމަށް  2020ޖުލައި  08. 13

ަޝކުވ14ާ މަދުވާކަމުގެ  ތެޔޮ  ޑެލިވަރކުރުމުން  ތެޔޮ  ސަފާރީއަށް  އެކަން  .  ނަމަވެސް  ކުރި  ކަސްޓަމަރު   

އަންގާފައިނުވާނެކަމަށާއި،   ވެރިއަކަށްވެސް  އެއްވެސް  ކުންފުނީގެ  އަދި  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ލޮޖިސްޓިކްސް 

ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންގަނީ މިގޮތަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ކަސްޓަމަރު ޑެލިވެރީގައި ސޮއިނުކުރާ  

 ، ހާލަތްތަކުގައި ކަމަށް

އެއްވެސް  15 ބާޖުގެ  ގުޅައި  ހޮޅިއެއް  އިތުރު  ތަނުގައި  ފޮޓޯގައިވާ  ދެއްކި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   .

 ،ޓޭންކަކަށް ލާފައިނުވާނެކަމަށް

. ސަފާރީއަށް ޑެލިވަރ ކުރަމުން ދިޔައިރު ބާޖުގައި ސަފާރީގެ މީހަކު ހުރިއިރު، ހޮޅިއެއް ގުޅައިގެން ބާޖުގެ 16

 ، ޅިނަމަ އެކަން އެނގޭނެކަމަށްއިތުރު ޓޭންކަކަށް ތެޔޮ އެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޖުލައި   08)  52810410މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު   .13

ލީޓަރު ޑީސަލް  )ދިހަ ހާސް(    10،000ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް    2ނޯޓް' އިން، ސްކޫބާސްޕަރ    ( 'ޑެލިވަރ2020ީ

ގައި ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ޑެލިވަރީ ނޯޓްގައި ތެޔޮ ލިބިފައިވާކަމަށް   2020ޖުލައި    08

 ބަޔާންކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ  .14

ނަންބަރު   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ސިޓީއަށް 2020ޖުލައި    FSM-HR-REF-L-2020/105  (14މައްސަލަ   )

 14ބެލުމުން، ކުންފުނިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

 ތުން ދުރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިން ފެށިގެން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަ 2020ޖުލައި 



 

  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
 VTR/2020/155 މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުަށހެޅި މައްސަލަ އަސްލަމްއަޙްމަދު  ރައްދުވާގޮަތްށ
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ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށެްގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއ، ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ އަދުުލެވިރ    .15

ޮއެވެގްނތޯ ބުެލުމަގިއ ެދ ުއްނުސެރއް ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކ ާމިއ، އެއީ  ިންނުމަމުކްނތޯ ުނވަަތ ެއކީަށގްެނާވ ަސބެަބއް 

 (procedural fairness)އަދި ިއޖާުރީއ އަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޫޟީއ އަދުުލެވިރަކްނ  

 HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010ާގިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބރު  

ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ، ިމޮގުތްނ ަމުއޫޟީއ އަދުުލެވިރަކަމީކ، ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ަވޒީފާދޭ  

ަފާރަތުކްނ ިހާޔުރުކރާ ައާސަސީކ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވިކކުުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ އަދުުލެވިރ ަސބަަބަކްށުވމުގެ  

ުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއންމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  ިއުތުރްނ އެ ިހާޔުރުކރާ ައާސެސްއެގ ަދ

ެއނޭގަކާމިއ، ިއުޖާރީއ އަދުުލެވިރަކްނ ާގިއުމުކުރަމީކ، ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް އަދުުލެވިރ ިންނުމަމކަށް  

ުފރަިހަމުކަރ ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖެހޭ  ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ،  ާވސުިލުވަމްށަޓަކިއ  ިއުޖާރައުތަތްއ  ްނޖޭެހ 

ިންނަމވަާފިއާވ މި   ެއ ޯކުޓން  ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނއި  ަހިއޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

 ާބަވުތެގ އެެހން ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ިރ ަފިއސާަލައަކްށ ާވސުިލުވަމްށަޓަކިއ،  ަމްއސަަލިއަގިއ އަދުުލެވުހށެަހޅަިފިއިމާވ   .16

އަދި    (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައ  ީއަމުއޫޟވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން  

 ުރަމށްފުަހޯތ ބަަލްނޖެެހެއެވ.  ިއުމުކާގ  (procedural fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައިއުޖާރީއ  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު  ެއޮގުތްނ   .17

ަމްއސަަލ    ( substantive fairness) ަމުއޫޟީއ އަދުުލެވިރަކްނ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ 

    އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ާގިއުމޮކށަްފއޭިވޯތ ބާަލިއުރ  

ދުލުވެރިކަން އަ އީއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫ ގާމުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާދޭފަރާތުން .17.1

(substantive fairness)  ީ؛ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  

ުމަވްއޒަަފކު   .1 ެއީއ  ައާސެސްއ  ިޚޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ 

 ؛ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ



 

  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
 VTR/2020/155 މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުަށހެޅި މައްސަލަ އަސްލަމްއަޙްމަދު  ރައްދުވާގޮަތްށ
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ުއްނުސުރަތއް   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ައާސެސއެްގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ިއާވަނަމަކާމިއުފރަިހަމވަެފ

ަފާރުތން   .3 ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

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

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ފަރާތުން  .17.2 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  މި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނާއި 

ޕްރައިވެޓް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް   މޯލްޑިވްސް  ސަޕްލައިސް  'ވަޒީފާއިން    ގެލިމިޓެޑްފިއުލް 

 2020  ޖުލައި  23ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ( އަށް ބެލުމުން، މައް 2020  ޖުލައި   23)  ވަކިކުރިކަމުގެ ޗިޓް'

ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ވަޒީފާއިން  އިން ފެށިގެން މައްސަލަ  

 ރި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ވަކިކު

 ، ޭވީތކުންފުންަޏށް ގްެއލުންަތކެއް ލިބިދާނެކަަމްށ ެއަކީށގެންާވ ހަަމތަކުން ގޫަބުލކެުރ"ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ  

 ަވީޒފާއިން ަވކޮިކްށފެީމެވ." ވަނަ މާއްދަާއްށ ރާިއަޔްތޮކްށ    23ަވީޒފާއެާބޭހ ޤާނޫނުެގ  

 މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ޖޭެހީނ   ިނނަްމްނ  ޮގެތްއ   ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށަހޭެޅ   ަވިކޮކްށެގްނ   ަވޒާީފިއްނ  ްޓަރިއިބުއނުަލްނ ަވޒާީފާއބޭެހ     .17.3

  ސަަބބަުތަކްށ   ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ  ިޗުޓަގިއ/    ިލުޔުމަގިއ  ައްނާގ  ަވިކުކިރަކްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަހަމެއަކިނ

  ަޤިޟްއާޔިއްނ   HC-A/280/2012  ަންނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ިހާރްއޭޖެގިދެވ  ަޔްތޮކށަްކަމްށިރާއ

  މައުޫޟއީ   މުގައިވަކިކުރު   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި ، ަކނަޑައޅަާފިއާވީތ

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ   ،ބެލުމަށް  އިމުވެފައިވޭތޯގާ   ދުލުވެރިކަންއަ

ޗިޓް'ލިމިޓެޑް ވަކިކުރިކަމުގެ  'ވަޒީފާއިން  ފަދަ ހާލަތެއް    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  2020ޖުލައި    23)  ގެ 

 . ދެކެމެވެ ބަލަންޖެހޭކަމަށް މެދުވެރިވެފައިވޭތޯ



 

  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
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ަވޒާީފަގިއ    .18 ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަފާރތް  ަމްއސަަލ  ުހށަހިެޅ  ބަަހްއަޓއިިފަނަމަމްއސަަލ  ުކނުްފްނޏަށް    ، ިއުތރްަށ 

ާޤޫނނު ަނނަްބރު    ، ެގއުްލްނަތެކްއ ިލބާިދެނަކމްަށ އަެކީށެގްނާވ ަހަމތުަކްނ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރަތށް ަޤބުޫލުކެރވީޭތ

މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކޮކށަްފިއާވަކމަށް  ަދުށްނ    ާމއާްދެގ  ަވަނ    23ާފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ެގ  )ަވީޒ  2/ 2008

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުބނަެފިއާވ ުބުނަމށް ަނަޒުރުކާރިއުރ  

ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    .18.1

އް  ތެވަކިކުރުން" މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ދެ ަޝރު

 HC-A/208/2010އަދި    HC-A/24/2010ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވެސް  އެނޫން  އަދި  ަޤިޟއްޔާ 

( 2އެކަށީގެން ނުވުން އަދި )  ގުލާހް ( މަސައްކަތުގެ އ1ަކީ )ތަކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި، އެ ދެ ަޝރު

ށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަ

 ނުފެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ާޤނޫނު    ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    .18.2

 ،ނުލައި ވަކިކުރުން" ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު  

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  

(procedural fairness)    ްއަދުލުވެރިކަނ މައުޫޟއީ   (substantive fairness)އަދި 

ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ހާލަތުގައި،   ،ގާއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި

ގާއިމުކުރެވިފައިވާނުވާނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން    (procedural fairness)އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  

ޑިސްމިސަލް   އަންފެއަރ  ބެލެވޭނީ  ވަކިކުރުން  ގޮތުގައިކަމަށް   (unfair dismissal)ވަކިކުރި  އެއްގެ 

 ޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ދިވެހިރާއް

އާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ    (substantive fairness)އަދުލުވެރިކަން    އީ އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ މައުޫޟ  .18.3

 ، ަޤިޟއްޔާގައި HC-A/88/2014ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ެގއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ަވޒީފާދޭ  ... މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވ  "

މަށް ފަރާތުން ބަލާ، އެމުވައްޒަފެއްެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު ރަނަގޅު ނޫންކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ިނންމުމުަގއި، އެނިްނމުމަށް ާވސިލުވު 



 

  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
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24 ގެ  14   ޞަފްޙާ   
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އެކަށީެގންާވ ހަމައެއްކަމަށް ާވްނޖެހޭނެކަމަށާއި، ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ ފެންނަ ފެނުމެއްެގ މައްޗަށް    ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ތަޠްބީޤުކުރި ހަމައަކީ

ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅައި    HC-A/24/2010އެކަނި މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިނުކުރެޭވނެކަމަށް، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުެގ ނަންބަރު   

 ބަޔާންކޮށްފައިާވކަން އެނެގން އޮްނނަކަމާއި، 

ަވނަ މާއްދާ ެގ )ހ( ެގ ދަށުން ފުރިހަމަާވްނޖެހޭ ދެަވނަ ޝަރުޠުކަމަށްާވ، "އެމުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާަގއި   23އަދި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

ޭވނޭކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުން" ެވސް ފުރިހަމަާވނީ އެމުވައްޒަފަކު އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގންާވ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެ 

ެވެގންކަ ހަމައަކަށް  އެކަށީެގްނާވ  ހަމައަކީެވސް  ނުފެނުނު  ފަރާތަށް  ަވޒީފާދޭ  ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ްނ  ަވޒީފާގައި 

 އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނޭގކަމާއި، ... "

 އިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ފަދަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   23ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ބެލެވޭނެ   އޮތްކަމަށް  ސަބަބެއް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ލުކޮށްދެމުން  ސީ ތަފް ލަތްތައްހާ އާއި 

ނަންބަރު  ދިވެ ކޯޓުގެ  އެ  ނިންމާފައިވާ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  )އިސްމާޢީލް    SC-A/27/2014ހިރާއްޖޭގެ 

ަޝރީޢަތް   މަސްޢޫދު ަޤިޟއްޔާގެ  ލިމިޓެޑް(  ކޯޕަރޭަޝން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ވ. 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

ވަކިކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއާ  'ނޯޓިސްނުދީ ޤާނޫނުގެ   މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި   23ބެހޭ 

)ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ 

 ދެ ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ: 

(i)  ީއަމަލެއް ކުރުން. ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުނ 

އަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ނޯޓިސް    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  މުވައްޒަފަކު  ސަބަބުން  އަމަލެއްގެ  އެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުވެ   23ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން   23ޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ހިނގައިދާނެއެވެ. ވަ

 (gross misconduct)ވަކިކުރުން ހުއްދަވާނީ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް 

އިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާފަދަ ފާޅުކަން ކަމަށް ވާނަމައެވެ. އެ އަމަލީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ 

އޮންނަންޖެހޭ   ދެމެދުގައި  ފަރާތުގެ  ދެ  އަމަލަކީ  މުވައްޒަފުކުރި  އަލަމެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ،  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު 



 

  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
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ވަޒީފާގެ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންވަރުގެ ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ވާނަމައެވެ. މުވައްޒަފުގެ ޣައިރުސުލޫކީ  

 ( ކަމަށް 1އަމަލަކީ  ޚިލާފުކަމެއް  ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ދެމެދުގައިވާ  ފަރާތުގެ  ދެ   )

( އެ ކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ 2ވާނަމަ، ނުވަތަ )

ޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ  އޮންމެ މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަން

( ނުވަތަ  ވާނަމަ،  ވަޒީފާގެ  3ކަމެއްކަމަށް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ކަމަކީ  އެ   )

ނޯޓިސް  އަމަލަކީ  އެ  ވާނަމަ،  ކަމަށް  ކަމެއް  ޚިލާފު  ސީދާގޮތެއްގައި  ނުވަތަ  އަސާސީގޮތުން  އިލްތިޒާމުތަކާ 

  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ. ދިނުމެއްނެތި

އެ އަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަވާނެ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއްތޯ 

 ތަނުން ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ބާވަތާއި، ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމުގައި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަދާކުރާ

އަމާނާތްތެރިކަމުގެ  ހުންނަންޖެހޭ  ކިބައިގައި  މުވައްޒަފުގެ  އަދި  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  މަގާމާއި  މުވައްޒަފުގެ  އެ 

އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.   ދިއުމަކީ  ތަފާތުވެގެން  ސީރިއަސްކަން  އަމަލުގެ  ޣައިރުސުލޫކީ  ގުޅިގެން  ޒިންމާއާ 

ންކަމުން ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ ވަޒީފާގެ އެހެ

އަދާކުރުމަށް   ތެދުވެރިކަމާއެކު  މަސްއޫލިއްޔަތު  އަދާކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ގެއްލި،  އިތުބާރު 

 ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.' ހުރަސްއެޅިފައިވާ ނަމަ ނޯޓިސް ނުދީ އެ މުވައްޒަފު ވަކި

 ބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަވެއެވެ. އިމި 

ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފަގިއ     .18.4

ަފާރްތ   ަފާރަތ  ، ބަހްައަޓއިިފަނަމއުިތަރްށ  ުހށެަހިޅ  ަރއުްދިވ  ިލބާިދެނަކމަށް  ްށ  ަމްއސަަލ  ެގއުްލްނތެަކްއ 

ަފާރަތްށ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަހަމތުަކްނ  ަފާރުތން  ަގ ެއަކީށެގްނާވ  ަރއުްދވި  ަމްއސަަލ  ބުޫލކެުރޭވީތަކަމްށ 

  ިލިމެޓޑްުނ   ެވްޓ ްޕަރިއ  ްސާޕ   ްސޫކާބ   ަފާރަތްށ   ަރއުްދިވ   ަމްއސަަލ  ަގިއ  2020  ޖަުލިއ  08    ުބނަެފިއާވިއުރ، 

  )ދަިހ ާހްސ(   10,000ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ާބޖްުނ އަެފރުާތެގ ސާަފީރައށް    ، ެމއްިލަގިއީއ  ޮފުނިވ

)ދެހާސް    2500ތޮެޔ ެއިޅ ިމްނަވުރ ބިެލިއުރ    އާަޅ ިނުމުމްނ  ަލްށ ޯއަޑރުދަީފިއާވެނ ަކަމާށިއ، ެތޮޔެތ  ގެލީޓަރު

  09ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރުތން  ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ. ަނަމެވސް    މުަދވަެފިއާވަކަމްށ  ެތޮޔ ީލަޓރު  ަފްސަސޭތަކ(  

ން ލިބިފައިވާކަމުގެ  ތެޔޮ މަދުކަސްޓަމަރު    ، ދަީފިއާވ ަބާޔުނގިައަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރަތްށ  ަގިއ    2020ޖަުލިއ  

ދޫކުރެވިފައިވާކަން  ނުކޮށް ތެޔޮ  ލްފި    ފެށުމުގެ ކުރިން ބާޖުގެ ހޮޅިދޫކުރަން  ބެލިބެލުމުން ތެޔޮ  ަޝކުވާ ކުރުމުން



 

  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
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  ދެހްާސ )   2500ަނަމެވސް    އި، ަކަމާށޮފުނިވ)ުދއަިސްއަތ( ީލަޓރު ީޑސްަލ އުިތަރށް    200  ށާއި،  އެނގުނުކަމަ

މިފަަދ ަމްއސަަލަތްއ ޖުެހުމްނ ަކްސަޓަމުރންނާ  ،  ދަީފިއުނާވެނަކމާަށިއ  ިއުތަރްށ  ީޑސްަލ ީލަޓުރ(  ަފްސަސޭތަކ

ަދްއަކިއެގްނ އުިތަރށް ތޮެޔ ީދެގްނ ަހއުްލާވަނަމ ެއޮގތްަށ ައމުަލުކާރަކަމާށިއ މިހިާދާސަގިއެވްސ ައމުަލުކރީ  ވަާހަކ  

 ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފާހަަގުކެރެވެއެވ.   ެއޮގަތްށަކމްަށ

މަ .18.5 ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ޖަވާބު  މި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  'ފިއުލް  އްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޑެލިވަރީ  ފޯމާއެކު 

 ؛ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ދީބާޖާގައި  01ކުރުރާއިރު، މި ލިޔުމުގެ ޕްރޮސީޖަރ' އަށް ނަޒަ

މި  އުޞޫލުތަކެެވ.  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އެޅުމަށް  ތެޔޮ  ތަންތަނަށް  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިެވޓް  މޯލްޑިްވސް  ސަޕްލައިސް  ފިއުލް  "މިއީ 

ހުރިހާ ބާޖްކެޕްޓަނުން ނުވަތަ އުޅަނދަކާއި ހަވާލުވެގެން އެވަގުތަކުހުރި  ކުރާ ކަންކަމަށް ފުރިހަމަޔަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ  ޕްރޮސީޖަރގައި ބަޔާން

 އެންމެ އިސްމީހެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެކެވެ." 

ފާހަގަކުރެވޭކަމާ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ފިއުލް  އި،  މިފަދައިން  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ޑެލިވަރީ  އަދި 

ގެ   ޕައިޕްލައިން    4.15ޕްރޮސީޖަރގެ  ބޯޓުގެ  ކުރިން  ފެއްޓުމުގެ  ކުރަން  ޑެލިވަރީ  ނަންބަރުގައި،  ވަނަ 

 ފިލްކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މުގައިކަން ދެ  ގާ"ފިލޮޅު" ބާޖުގެ ކެޕްޓަންގެ މަ ިމ ަމްއސަަލ ިދާމިވިއުރ ަމްއަސަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ުހީރ   .18.6

ދީފައިވާ 'ވަޒީފާގެ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް    ، ފަރާތުގެ ބަހުން އެނގެން އޮވެމެ

( ގައި ބޯޓުގައި ކުންފުނި އަދި ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓް ތަމްސީލުކުރާ 2019  ބަރުއޮކްޓޫ  31ބަޔާން' )

ބަޔާން ކެޕްޓަންކަމަށް  ފަރާތަކީ  ތެޔޮ މަދުވިއެންމެ އިސް  ހިނގުމުން އެކަމުގެ  ކޮށްފައިވާކަމާއި،   ހާދިސާ 

އަންގާފައިނުވާކަމަށް ވެރިއަކާ  އެއްވެސް  ކުންފުނީގެ  އަދި  ޑިޕާޓްމަންޓް  ލޮޖިސްޓިކްސް  ބުނެ މައުލޫމާތު 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި  SC-A/29/2012 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު .18.7

ކުރިމަތީގައި   ވެރިފަރާތުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު ބޯޓުގެ  މަދަނީ  ކުށްތަކުގެ  ކުރާ  އަމިއްލައަށް  ކެޕްޓަން  "... ސީދާ 

އުފުލަންޖެހޭ ކަމާއި، މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި، ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތާއި ކެޕްޓަނާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ ޢަޤްދުގެ ދަށުން  

ކަމާއި، މީގެ އިތުރުން ސީދާ ކެޕްޓަން    (contractual liability)އުފުލަންޖެހޭ ތަޢާޤުދީ މަސްއޫލިއްޔަތެއް  



 

  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
 VTR/2020/155 މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުަށހެޅި މައްސަލަ އަސްލަމްއަޙްމަދު  ރައްދުވާގޮަތްށ
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ކުރާ ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން އެހެންފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ މަދަނީ މަސްއޫލިއްޔަތުވެސް ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތާއި  

މަސްއޫލިއްޔަތު  "ތަޤްޞީރީ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  މި  އުފުލަންޖެހޭކަމާއ،  ކެޕްޓަން  ކޮށް  "ތަޟާމުނީ"   "އެކު 

(omissive liability)    "ުއެއްކަމާއި، އޭގެ އަސާސަކީ ކެޕްޓަންގެ "ޢައިރު މަޝްރޫޢޫ ޢަމަލ(illegitimate 

action)   "...ާކަމ 

ވަޒީފާގައި ހުރެ ކުރާ   ގެމު ގާގެ މައްމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކެޕްޓަނެ

ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ  ކުށެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވާ އިހުމާލެއްގެ  

ބުރަވެވޭތީއާއި އުފުލަންޖެހޭނެކަމަށް  ވެސް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތާއެކު  ރައްދުވި   ،މައްސަލަ 

ޑިޕާޓްމަންޓު އުލޮޖިސްޓިކްސް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ލޯޑުކުރުމާއިސޫ ން  ތެޔޮ  އެއްގޮތަށް  ދޫކުރުމާއި    ،ލާ  ތެޔޮ 

ދަދަކަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވާގޮތަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އަ ން އަންގާ  ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓު

ދިނުމާއި ހައްލުކުރުމަށް  ،ތެޔޮ  ކަންކަން  ދިމާވާ  ކުރުމުގައި  ޑެލިވަރ  ޑިޕާޓްމަންޓް  ތެޔޮ  ގެ ލޮޖިސްޓިކް 

އުޓީ އިންޗާޖްއަށް ނުގުޅިއްޖެ ހާލަތްތަކުގައި އޮޕަރޭަޝން މެނޭޖަރ  އޮޕަރޭަޝން ޑިއުޓީ އިންޗާޖްއަށް ގުޅުމާއި، ޑި

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ފަހިވާގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި  ނުވަތަ އެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތަކަށް ގުޅުމާއި،  

މައްސަލަ  ކީ  ކުރުމަ ތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްހްލާސްތެޔޮ ލޯޑުކުރުމާއި ދޫކުރުމުގައި ކުންފުންޏަށް ތެދުވެރިކަމާއި އި

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ   ކަންތައްތައްކަން  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި 

ގައި މައްސަލަ   2019  ޖުލައި  09( އިން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،  2019  ބަރުއޮކްޓޫ  31'ވަޒީފާގެ ބަޔާން' )

ން ލިބިފައިވާކަމުގެ ތެޔޮ މަދު ކަސްޓަމަރު    ،ތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައިހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ

ދޫކުރެވިފައިވާކަން  ލް ނުކޮށް ތެޔޮ   ފެށުމުގެ ކުރިން ބާޖުގެ ހޮޅި ފިދޫކުރަން  ބެލިބެލުމުން ތެޔޮ  ަޝކުވާ ކުރުމުން

އަލުން ތެޔޮ  )ދުއިސައްތަ( ލީޓަރުގެ    200ކަސްޓަމަރު އެދުނު ގޮތަށް އަދަދު ހަމަކުރުމަށް  ށާއި،  އެނގުނުކަމަ

އިއުތިރާފުވެފައިވާތީއާއި ލޮޖިސްޓިކްސް    ،އެޅިކަމަށް  މައުލޫމާތު  އެކަމުގެ  ހިނގުމުން  ހާދިސާ  މަދުވި  ތެޔޮ 

ވެރިއަކަ އެއްވެސް  ކުންފުނީގެ  އަދި  ފަރާތުން  އަންގާފައިނުވާކަމަ  ށްޑިޕާޓްމަންޓް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްފައިވާކަމަށް    ،ތީނގެން އޮންނާއެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން

އަދާކުރުމުގައި    އެވެ. އަދިބުރަނުވެވެ ޒިންމާ  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ    އިހުމާލެވެފައިވާކަމާއި،މައްސަލަ 

ކަސްޓަމަރަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ  ތެޔޮ  )ދުއިސައްތަ( ލީޓަރުގެ    200  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި



 

  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
 VTR/2020/155 މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުަށހެޅި މައްސަލަ އަސްލަމްއަޙްމަދު  ރައްދުވާގޮަތްށ
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ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިއުތިރާފުވެފައިވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކުންފުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ގެ ހައިސިއްޔަތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  އްކެޕްޓަނެހިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުންފުނީގެ 'ތެޔޮ ޑެލިވަރީ ޕްރޮސީޖަރ' ގައި  ކަމާއި،  މުގައި އިހުމާލުވެފައިވާއެޅު

މަލުކޮށްފައިވާކަމުގައި  އަލާފަށް ތެޔޮ ދޫކުރުމުގައި ހިބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އެނގިހުރެ، އެ ޕޮސީޖަރއާ  

   އެވެ.ވެބުރަވެ

ފާހަގަކުރެވުނު   .18.8 ފަރާތު  ،ޔަތްކުރާއިރުއާނުކުތާތަކަށް ރިއެންމެހާ  އިސްވެ  ހުށަހެޅި  ިޒްނާމަގިއ    ގެމައްސަލަ 

ޏަށް  ުކނުްފްނަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ  ިހެމޭނ ަކެމްއ ުނޮކްށ ޫދޮކށުްލުމގެ ުނަވަތ އުިހމުާލުވުމެގ ަސަބުބން  

މައްސަލަ  ަމްށ ުބަރެވވީޭތާއއި،  ަކްސަޓަމުރްނ ުކާރ ިއތާުބުރެގއިްލ، ުކނުްފީނެގ ިވޔާަފިރައްށ ގެއުްލްނާވެނ ަކ

ކަސްޓަމަރަށް ދޫކޮށް، މައްސަލަ ރައްދުވި  ތެޔޮ  )ދުއިސައްތަ( ލީޓަރުގެ    200  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި

މައްސަލަ  ފަރާތުގެ ކުންފުންޏަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،  

ބަހައްޓައިފިނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ   ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި އޭނާ އިތުރަށް  

ރާތުގެ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމެއްކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި ާޤނޫނު ނަންބަރު  ރައްދުވި ފަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

 (substantive fairness) ދުުލެވިރަކްނ  އަ   ީއޫޟަމުއފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

 ެވެވެއެވ. ިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ ުބަރާގަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

 ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  9

އަދުލުވެރިކަން    ގާއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި ަފާރުތން    (procedural fairness)އިޖުރާއީ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ 

ނޯޓިސް ދިނުމެއް    ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،  ާލިއުރިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ަބާގ

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

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

މަ  .1 ކަމާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  ހުރިހާ އުމުވައްޒަފުގެ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  ލޫމާތު، 

 ؛ފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހުއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީސީލަކާތަފު



 

  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
 VTR/2020/155 މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުަށހެޅި މައްސަލަ އަސްލަމްއަޙްމަދު  ރައްދުވާގޮަތްށ
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ފުރު  .2 ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެފަދަ ސައެ  އަދި  ދިނުމަށްފަހު  މުވައްޒަފަށް  އެ  ތު 

އެ ސަފުރު އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ތެއްގައި 

 ؛ތު ދިނުމަށްފަހުސަފުރު

 ؛ކުރުމަށްފަހުގުހުގީ އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަ .3

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ަޝރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް،  23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  .4

ތަ ކުރެވޭ  މުވައްޒަފަކު ހްގީގައެ  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ކަށް 

  އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް ،ވަކިކޮށްފައިވާކަން

ވަކިކުރެވޭ   ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  އިޖުރާ ހާ ނޯޓިހެއް  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތުތައް އަލަތުގައި، 

އިޖުރާ އިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ގާ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ 

 (unfair dismissal)ލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުން އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  ހާ ބެލެވޭނެކަމާއި އެފަދަ  

 އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ  .19.1

ތު ދީފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ސަލޫމާތު އެފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހު، ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުއު ކަމާބެހޭ މަ

އެނގެ  2020ޖުލައި    09  ފަރާތް ބަޔާނުން  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ންއޮތްކަމުގައި  ގައި 

މައްސަލަ މައްސަލަ  ވީނަމަވެސް،  ފަރާތުގެ  ތަ  ހުށަހެޅި  ގޮތުން  ކޮށްފައިވާކަން    ހުގީގުއިދާރީ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ،އް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުންރިޕޯޓެ  ގީގުސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ތަހު

ދުލުވެރިކަން  އައިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ  ގާދުވި ފަރާތުން  ން މައްސަލަ ރައްފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރި

(procedural fairness) ާއިމުކޮށްފައިނުވާކުގައި ބުރަވެވެއެވެ.ގ 

އިމުނުވާނަމަ،  ޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވެފައި، އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާމުވައްޒަފަކު ވަ .20

ދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ ނަގައިދެވޭ  މުގެ ބަދަލެއްކަމާއި، އިޖުރާއީ އަމުވައްޒަފަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުއެ  

ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކު  އެ  ބާވަތަށާއި،  މައްސަލައިގެ  ވާންވާނީ،  އަދުލުވެރިކަން  ބަދަލު  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  އިން 

ދުލުވެރި ބަދަލެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ މިންވަރެއްގެ  ށް ރިއާޔަތްކޮށް، އައޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަ  އިމުވެފައިގާ



 

  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
 VTR/2020/155 މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުަށހެޅި މައްސަލަ އަސްލަމްއަޙްމަދު  ރައްދުވާގޮަތްށ

                   

24 ގެ  20   ޞަފްޙާ   
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މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ ބަދަލަކަށްކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް މިއީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދަބެއް  

ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ ވަޒީފާއިން    ލާފަށް، މިވޭ ބަދަލެއް ނޫންކަމާއި، އެއާ ހި ދިނުމުގެ ގޮތުން ނަގައިދެ

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފޫބައްދައިދިނުންކަން  ގެއްލުން  ލިބުނު  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ 

2013/HC-A/142    ،ްއެހެންކަމުނ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އޮންނަކަށް  އެނގެން  ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ަޤިޟއްޔާއިން 

މައްސަލައިގައިވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެކެވެ. އެގޮތުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ކަންކަން   އަންނަނިވި  ބަލާއިރު  ހިސާބުކުރުމަށް  މިންވަރު  ނަގައިދޭނެ  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ފަރާތަށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަމުވައްޒަ  .20.1 އަދުލުވެރިކަން ފަކު  އިޖުރާއީ  ގާއިމުވެފައި،  އަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ޒީފާއިން 

ހާ އަންގާއިމުނުވާ  ކަނޑައެޅުމުގައި  މިންވަރު  ބަދަލުގެ  ނަގައިދެވޭ  ކަންތައްކަށް ލަތުގައި  ނަނިވި 

ނަންބަރު  ރިއާ ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޮންނަކަން   HC-A/142/2013ޔަތްކުރަންވާނެކަން  އެނގެން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އުމުރު .1

 އަދި  ؛އަދި އެ މަާޤމުގެ ޒިންމާތައް ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މުވައްޒަފު ހުރި މަާޤމު .2

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާ .3

 އަދި  ؛ފު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ މުއްދަތުވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަ  .4

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާާޤބެހޭ ރެކޯޑު .5

  ާޤއިމުކޮށްފައިވާ   ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  .6

 . މިންވަރު

ވަ .20.2 އިޖުރާއީ  މުވައްޒަފަކު  އޮވެމެ،  ގާއިމުވެފައި  އަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ޒީފާއިން 

ގާ  ފުރިހަމައަށް  ނަގައިދެއަދުލުވެރިކަން  ނުވާނަމަ  މައްސަލަތަކުގައި  އިމުކުރެވިފައި  އަދަދު،  ބަދަލުގެ  ވޭ 

ހާ ނުވާ  ގާއިމުވެފައި  އަދުލުވެރިކަން  ގެ   ލަތުގައިމައުޫޟއީ  އަ ނަގައިދޭ  ބަދަލުގެ  ދަދަށްވުރެ  އްލުމުގެ 



 

  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
 VTR/2020/155 މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުަށހެޅި މައްސަލަ އަސްލަމްއަޙްމަދު  ރައްދުވާގޮަތްށ

                   

24 ގެ  21   ޞަފްޙާ   
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)އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު    SC-A/27/2014ކުޑަވާންޖެހޭނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ    ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް( 

 ވަނަ ނަންބަރުން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   45ޚުލާާޞގެ 

ރިއާއިސްވެ .20.3 ނުކުތާތަކަށް  ވަކިކުރުމުގައި   ،ޔަތްކޮށްބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އި ފަރާތުން  ރައްދުވި  އަމައްސަލަ  އިމުކޮށްފައިނުވާ  ގާ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  ޖުރާއީ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ގެ  2008/2ސަބަބަށްޓަކައި  ާޤނޫނު(  އަށް    87  )ވަޒީފާއާބެހޭ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކަނޑައަޅައިރިއާ ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ވަޒީފާއިން    ، ޔަތްކޮށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މަވަކިކުރެވުނުއިރު   ގޮތުގައި  އާއި ރ.  -/5,000ހަކު  މުސާރައިގެ  ރުފިޔާ(  ހާސް  ލިވިންގ    ،)ފަސް 

އޮންބޯޑް އެލަވަންސް ގެ    ،)ތިން ހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި ރ.-/3,500އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  

)ދުއިސައްތަ    ރ.-/250ހާރޑްިޝޕް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި    ،ރ. )އަށްޑިހަ ރުފިޔާ( އާއި-/80ގޮތުގައި  

ލިބެމުންދިޔަ އާއެކު  ރުފިޔާ(  )-/8,830  ފަންސާސް  ތިރީސް  ރ.  އަށްސަތޭކަ  ހާސް  ގެ  އަށް  ރުފިޔާ( 

ޖުމުލަ  ދޭ)  02  ،ނިސްބަތުން ގޮތުގައި  އިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  މަސްދުވަހަށްވާ  ރ. -/17,660އް( 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި   ރުފިޔާ(  ސަތާރަ ހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް)

 ދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. އަނަގައިދިނުމަށް 

ރިއާއިސްވެބަޔާންކުރެވު .21 ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހައި  ވާސިނު  މައްސަލައިގައި  މި  އަންނަނިވި  ޔަތްކޮށް،  ލުވެވިފައިވަނީ 

 ނިންމުމަށެވެ. 

ހުށަހެޅި    .21.1 ނަންބަރު  މައްސަލަ  ާޤނޫނު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ،  ވަޒީފާއިން  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ފަރާތް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް   23ާޤނޫނު( ގެ  

ކުރުމުގައި މައުޫޟއީ  އޮވެގެންކަމުގައި ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކި

ހުށަހެޅި  ކަނޑައަޅައިގާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް    (substantive fairness)އަދުލުވެރިކަން   މައްސަލަ   ،

އިޢާދަކުރުމަށާއި،   އަނބުރާ  ވަޒީފާ  އެފަރާތުގެ  އެދިފައިވާފަދައިން  ހުއްޓާ  ފަރާތުން  ަވޒާީފެއްއަގިއ  ާދިއީމ 

)ިތެނއް( ަމސުްދވުަހެގ ޯނިޓްސއްަށާވ ފިައާސ އަދި    03ޯނިޓްސ ިދުނަމާކ ނާުލ ަވޒާީފއްިނ ަވިކޮކށަްފިއވީާތ،  

ަވޒާީފަގިއ ުހިރަނަމ ަހްއުގާވނެ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތރުީހްނ ފިެށެގ ިއއަާދުކާރ ުދވާަހ ަހަމައށް  ްނ ަވޒީފާ 



 

  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
 VTR/2020/155 މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުަށހެޅި މައްސަލަ އަސްލަމްއަޙްމަދު  ރައްދުވާގޮަތްށ

                   

24 ގެ  22   ޞަފްޙާ   
 

| ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް    
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ    ްއ ަނަގއިިދުނަމްށިއ ެއްނމަެހިއ އަެލަވްންސަތުމާސަރާއ

 ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

އިޖުރާ  .21.2 ވަކިކުރުމުގައި  އިމުކުރެވިފައިނުވާ  ގާ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ އީ  ވަޒީފާއިން 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ސަބަބަށްޓަކައި ނަގައިދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް ގޮތުގައި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު    ،ޔަތްކޮށްއާވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރި  87ގެ  

މައް މުސާރައާއި  މަހެއްގެ  ލިބެމުންދިޔަ  ނިއިޗަށް  މަސްދުވަހަށްވާ  ދޭއް)  02  ،ބަތުންސްނާޔަތްތަކުގެ   )

މައްޗަށް  ނާޔަތްތައިމުސާރައާއި   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އް 

 އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި    ދެންފަހެ، 

ައްޙމުަދ ައސަްލްމ، )ޫދެރްސ / ނ. މަާފރު(   ޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އާދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރި

ިފއްުލ ަސޕަްލިއްސ  އިން ފެށިގެން    2019ޮއްކޓަޫބުރ    31   (A100727)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ަވަނ ުދވަހު    2020ޖަުލިއ    08މްޯލިޑްވްސ ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓްޑގެ ާބުޖ ކްެޕަޓެންއގެ ަމާގުމަގިއ ަވޒާީފ އާަދުކަރުމނަްދިނޮކްށ،  

ތުުހމަތޮުކްށ ޫދކޮށަްފިއާވަކަމށް  ެތޮޔ  ިއުތރްަށ  ެއުޅމަށްފުަހ  ެތޔޮ  އަުޅނަދކްަށ  ކާިޔ  އޮފީހަށް    ، ެސިކުއަބްސަބރ  ުކނުްފީނެގ 

ަނާގ،   ަބޔެާނއް  ަވިކޮގެތއް    2020ޖަުލިއ    14ެގްނޮގްސ  ުގިޅެގން  ަމއްސަަލައާކ  ބަަލުމނާްދ  ުކނުްފިނން  ުދވުަހ  ަވނަ 

ަމްސއިޫލްއަޔުތްނ ުދުރުކުރަމްށ ިންނމާފިައާވަކްނ ިލުޔުމްނ ައްނަގިއ، އްެއެވްސ ަވަރަކްށ ީވ ޮގެތއް    ައްނަގނެްދްނ ަވޒާީފެގ

ނަުލިއ   ޯނިޓްސއެއް    09ެއްނުގަމާކ  ބެހްެއުޓަމށްފުަހ،  ުދުރަގިއ  ަމްސއިޫލްއަޔާތ  ަވޒާީފެގ  ަވނެްދން  ުދަވްސ  )ުނަވެއްއ( 

ބަަހްއ ިއުތަރްށ  ަވޒާީފަގިއ  ުކނުްފީނެގ  ެއކީަށެގްނވާ  ިދުނަމާކނަުލިއ  ިލބާިދެނަކަމްށ  ެގއުްލނަްތެކްއ  ުކނުްފްނަޏްށ  ަޓއިިފަނމަ 

ިލުޔނީްދ   ަވިކުކިރަކުމގެ  ަވޒާީފިއން  ުބެނ  ގަބުޫލުކެރޭވީތަކަމށް  ަވޒާީފިއން    2020ޖަުލިއ    23ަހަމަތުކްނ  ުދވުަހ  ަވަނ 

ަވޒާީފެއްއަގިއ ުހްއާޓ ޯނިޓްސ ިދުނަމާކ ނުލާ  ަވިކޮކށަްފިއާވީތ، އްަޙމުަދ ައސަްލްމެގ ަވޒާީފ ައނުބާރ ހަޯދއިިދުނަމާށިއ، ާދިއީމ  

)ިތެނއް( ަމސުްދވުަހެގ ޯނިޓސަްއްށާވ ަފިއާސ އިަދ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތރުީހްނ ެފިށގެން    03ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއާވީތ،  

އަެލަވްންސ ެއްނމަެހިއ  ުމާސަރާއިއ  ަހްއުގާވެނ  ުހިރަނަމ  ަވޒާީފަގިއ  ަހަމައްށ  ުދވާަހ  ިއއަާދުކާރ  އަދުުލެވރި  ަވޒާީފ  ަތާކެއުކ 



 

  ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ
 VTR/2020/155 މައްސަލަ ނަންބަރު:                        ހުަށހެޅި މައްސަލަ އަސްލަމްއަޙްމަދު  ރައްދުވާގޮަތްށ

                   

24 ގެ  23   ޞަފްޙާ   
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ަފާރުތން   ައސަްލްމެގ  ައްޙމުަދ  އިެދ  ަނަގއިިދުނަމށް  ލިމިޓެޑަށް ބަދެަލްއ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ސަޕްލައިސް  ފިއުލް 

 މި މައްސަލައިގައި، ުހށެަހިޅ   ރައްދުވާގޮތަށް 

)ދެ ާހސް    2,500)ދަިހ ާހްސ( ލަީޓުރ ެތޔޮ ސާަފީރައަކްށ ޑިެލަވރ ކިުރިއުރ،    10,000ަވނަ ުދވުަހ    2020ޖަުލިއ    08

މަދާުވަކަމްށ ބެުނ ސާަފީރ ިހްނާގ ކުނުްފިންނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ީއެމއްިލެގ ަޒީރާއިއން    ެތޮޔަފްސ ަސޭތަކ( ލަީޓުރ  

ާދީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ުކނުްފީނެގ ަވޒާީފގެ  ަޝުކާވ ުހށެަހުޅުމްނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ެއ ަމްއސަަލ ބަަލުމްނ

ުކެރުވުނަކަމާށިއ،    2020ޖަުލއި    14ަމްސއިޫލްއަޔުތަތުކން   ެއކެަހިރ  ައްނަގނެްދްނ  ަވިކޮގެތއް  ުކންފިުންނ  ެފިށގްެނ  ިއްނ 

ިލބުެލުމަގިއ، ސާަފީރައށް  ުކނުްފިންނ ިމ ަމްއސަަލ އާިދީރ ޮގުތްނ ބަަލިއ، ތޮެޔ ޑިެލަވީރ ުކިރ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަބާޔްނ ަނގާ ެބ

ަހަމތުަކްނ ުބެރެވވީޭތ، ަމްއސަލަ   ިހންގަާފިއާވަކްނ ެއަކީށެގްނވާ  ޑިެލަވީރ ުކުރުމަގިއ ަމަކރިާއ ޮއުޅވުާލުމެގ ައމުަލަތއް  ެތޔޮ 

ޒާީފަގއި  ަވަނ ުދވުަހ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ުކނުްފީނެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ، ަވ  2020ޖަުލިއ    23ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  

ިއުތަރްށ ބަަހްއަޓއިިފަނަމ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފްނަޏާށިއ ުކނުްފީނެގ ޯކަޕޭރްޓ ިއޭމަޖާށިއ، ކްަސަޓަމުރްނާނިއ ުކނުްފންޏާ  

ުކނުްފީނެގ މުދަަލްށ ބެޮޑިތ ެގއުްލްނތެަކްއ ިލބާިދެނަކމްަށ ެއކީަށެގްނާވ ަހަމަތުކން    ެދމުެދ ޮއްތ ިވޔާަފީރެގ ުގުޅްނ  ީހަނުރެވ، 

މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތ ެދމުެދވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވާމ ެއްއޮގްތާވ ޮގުތެގ ަމތްިނ އިަދ    ިއުކެރޭވީތ، ުކނުްފްނާޏަގބުޫލ

ބެުނ ިފއްުލ ަސޕަްލިއްސ މްޯލިޑްވްސ   ވަނަ ާމއާްދެގ ަދުށްނަކަމްށ  23 )ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ  2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  

 ން ަޖާވބާުދީރީވިއުރ، ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓްޑގެ ަފާރުތ

ވަނަ މާއްދާގައި    23  )ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ  2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  އަޙްމަދު އަސްލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

އޮވެގެންކަން   އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  ްޕަރިއެވޓް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެ  ިފއްުލ ަސޕަްލިއްސ މްޯލިޑްވްސ 

ާސބުިތކޮށްދަީފިއާވީތުޑިލިމެޓ އަދުުލެވިރަކން    ، ްނ  ަމުއޫޟީއ  ާގިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ައސަްލްމ  ައްޙމުަދ 

ާގިއވަެފިއަވަކަމްށ ަކނަޑައަޅިއ، ިމ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ައްޙމުަދ ައސަްލްމެގ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ފަަދ ައުމެރްއ ިމ ަމްއަސަލ  

މައްސަލަ  ަމްއަޗްށ ުކާރެނ ާގޫނީނ ަހަމެއްއ ެންތަނަމެވްސ،    ގެލިމިޓެޑްފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  ަރއުްދިވ  

ރިޕޯޓެއް ތަހުގީގު  ބޭނުމަށް  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ތަހުގީގުކޮށްފައިވާކަން  ގޮތުން  އިދާރީ  މައްސަލަ  ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި 

ނެތަތީ،  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ރައްދުވި  މަ  އެނގެން  މައްސަލަ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

 ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ކޮށްފައިނުވާދުލުވެރިކަން ގާއިމުއަފަރާތުން ގާއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ 
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Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

Phone: 3307701   :ްފޯނ | Fax: 3308774  :ްފެކްސ | Website: www.employmenttribunal.gov.mv   :ްވެބްސައިޓ 

ވަނަ    87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  ގެމާލީ  މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިއާޔަތްކޮށް  

( މަސްދުވަހަށްވާ މުސާރައާއި  ދޭއް)  02  ،ބަތުންސްގެ ނިތަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،    ރ. )ސަތާރަ ހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ(-/17,660ގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ  ނާޔަތްތަކުއި

ައްޙމުަދ ( ދުވަހުގެތެރޭ  ސްއެކާވީ )  21ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(    އިން   (2021ސެޕްޓެންބަރު    22 )މިއަދުިމ ަފިއާސ،  

( ދުވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ތިނެއް)   03އެކަން ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(    ،ދިނުމަށްފަހުައސަްލަމްށ  

ރައްދުވި   މައްސަލަ  މި  އެންގުމަށް  ޕްލިޔުމުން  މޯލްޑިވްސް  ސަޕްލައިސް  އަންގައި  ގެ  ލިމިޓެޑްރައިވެޓް  ފިއުލް  މައްޗަށް 

 އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 1443ޞަފަރު  15

 2021ސެޕްޓެންބަރު  22

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު    
 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންަބރު

 


