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 ޓްރައިބިއުނަލް   ވަޒީފާއާބެހޭ 
                 ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ   

 މައްސަ ލަ   ނިމުނުގޮތު ގެ ހު ލާސާ   ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/15 : ނަންބަރު   މައްސަލަ 

 ވަކިކުރުން   ވަޒީފާއިން : ބާވަތް   މައްސަލައިގެ 

 2020 ޖަނަވަރީ 26 : ތާރީޚު   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 2021 ސެޕްޓެންބަރު 16 : ތާރީޚު   ނިމުނު   މައްސަލަ 

  (މާލެ/  14037 ރސ ނަންބަރު ދަފްތަރު) هللاޢަބްދު މަރްޔަމް : ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

  (A305090: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް ބްލޫ ޑީ : ފަރާތް  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

 (C-194/2003: ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރޭަޝން ކުންފުނި)
  

 

 ލާޞާ ހު މައްސަލައިގެ  

  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި( )މާލެ/    14037  ރސ   ނަންބަރު  ދަފްތަރު) هللاޢަބްދު  މަރްޔަމް ،މައްސަލައަކީ  މި

 2017  ނޮވެންބަރު  01  މުގައި ގާ މަ  އެކައުންޓެންޓްގެ  ސީނިއަރ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ބްލޫ  ޑީ  ،(A305090:  ނަންބަރު

 އެކަށީގެންވާ  އެދުމުން  ޗުއްޓީއަށް  ލިބޭ  ގުޅިގެން  ވިހެއުމާ  ޗުއްޓީއަށާއި  އަހަރީ ،ދަނިކޮށް  ވަޒީފާއަދާކުރަމުން   ފެށިގެން  އިން

  އެޓެންޑެންސް  ،އެލަވަންސްއާއި  އެކޮމޮޑޭަޝން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،ފައިވާތީއާއިވަކިކޮށް  ވަޒީފާއިން  ސަބަބެއްނެތި

  ރަނގަޅަށް   ވަކިކޮށްފައިވަނީ   އެފަރާތް  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ،އެލަވަންސްދީފައިނުވާތީ

  ފަދައިން  އެއްބަސްވެފައިވާ  ކުންފުނިން  ،ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި  ގޮތް  ލިބޭނެ  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ތަށްއެފަރާ  ވާނަމަނޫންކަމުގައި 
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  އެފަރާތްކޮށްފައިވާ   ދުވަސްތަކުގައި  ބަންދު  ރަސްމީ ،ލިބިދިނުމަށާއި  ބޯނަސް  އަހަރީ   އެލަވަންސްއާއި   އެޓެންޑެންސް

 ،ލިބިދިނުމަށާއި  އުޖޫރަ  ޗުއްޓީއަށްވާ  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2019  އާއި  2018 ،ލިބުމަށާއި  އުޖޫރަ  ލިބެންޖެހޭ  މަސައްކަތަށް

  ގެއްލުމުގެ   ނަފްސާނީ  ލިބިފައިވާ  އަށް هللاޢަބްދު   މަރްޔަމް ،ލިބިދިނުމަށާއި  ފައިސާ  ޗުއްޓީއަށްވާ  ލިބިދޭ  ގުޅިގެން  ވިހެއުމާ

ގޮތުބަދަލު )ރ-/300,000  ގައިގެ    ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  މާލީ  އަދި ،ނަގައިދިނުމަށާއި(  ރުފިޔާ  ލައްކަ  ތިން. 

 ލިމިޓެޑަށް   ޕްރައިވެޓް  ބްލޫ  ޑީ  އެދި  ނަގައިދިނުމަށް(  ރުފިޔާ  ސަތޭކަ  ހަތަރު  ފަސްހާސް  ހަތްދިހަ  ހަލައްކަ. )ރ-/675,400

 . މައްސަލައެކެވެ ބަލާފައިވާ  ހުށަހަޅެމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް އާބެހޭވަޒީފާ ގައި 2020 ޖަނަވަރީ 26 ރައްދުވާގޮތަށް

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  މުޙައްމަދުގެ ފާޠިމަތު މަހީރާ  

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން  
 
/ މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    14037ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  هللا )މަރްޔަމް ޢަބްދު .1

A305090)،  ްފަހުނ ފަރާތް')މީގެ  ހުށަހެޅި  މު'  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހާގެ  ފަރާތް(  ތަބުކުރެވޭ 

އިރު، މައްސަލަ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާހުށަހަޅާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ  

)މީގެފަހުން 'މައްސަލަ   އިން ފެށިގެން ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  2017ނޮވެންބަރު    01ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

ފަރާ ފަރާތް(  ރައްދުވި  މުހާތަބުކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެ  މަތް'  ގެ  އެކައުންޓެންޓް  ސީނިއަރ  މުގައި  ގާ ގެ 

ރ. )ވިހިހާސް ފަސްސަތޭކަ  -/20,500ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތެއްކަމަށާއި، އެފަރާތަށް މަހު އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި  

ންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ގައި އިސްވެ ބަޔާ  2020ޖަނަވަރީ    31  ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،

 ށްފައިވާކަމަށާއި،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮ ފަރާތް
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އެފަރާތް އަހަރީ    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ 1.1

ވަޒީފާއިން    ،ޗުއްޓީއަށާއި ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  އެދުމުން  ޗުއްޓީއަށް  ލިބޭ  ގުޅިގެން  ވިހެއުމާ 

ކަމަށާއި އެޓެންޑެންސް   ،ވަކިކޮށްފައިވުން  އެފަރާތަށް  ދުވަހު  އިންޓަވިއުކުރި  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ،ބުނެފައިވީނަމަވެސްއެލަވަންސްއާއި އެކޮމޮޑޭަޝން އެލަވަންސް ދޭނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

 ، ހަމައަށްވެސް އެފަރާތަށް އެ ފައިސާ ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    އެދިފައިވީނަމަވެސް،ވަނަ އަހަރު އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް    2018  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

ދީފައިނުވާކަމަށާއި ޗުއްޓީ  ގޮތުގައި   ،ފަރާތަށް  ޗުއްޓީގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންނަމަވެސް 

ދުވަސްތަކަށްބޭނުންކޮ ބުނެފައިވާކަމަށާއި ށްފައިނުވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ފައިސާދޭނެކަމަށް    ، 

ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ފަރާތަށް    ،އެފައިސާ  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާގެ މައްސަލަ 

 އެއްބަސްވުންވެސް ދީފައިނުވާކަމަށެވެ.

އެދިފައިވަނީ .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އެ މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ    އެފަރާތް  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރި  ރަނގަޅަށް ފަރާތް 

ފައިވާ  އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަގާމަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަކޮށްދިނުމަށާއި، ކުންފުނިން އެއްބަސްވެ  ނޫންކަމުގައިވާނަމަ

ދުވަސްތަކުގައި   ބަންދު  ރަސްމީ  ލިބިދިނުމަށާއި،  ބޯނަސް  އަހަރީ  އެލަވަންސްއާއި  އެޓެންޑެންސް  ފަދައިން 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށްވާ   2019އާއި    2018އެފަރާތްކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަ ލިބުމަށާއި،  

ގުޅިގެން ލި ޢަބްދުމުސާރަ ލިބިދިނުމަށާއި، ވިހެއުމާ  ޗުއްޓީއަށްވާ ފައިސާ ލިބިދިނުމަށާއި، މަރްޔަމް  އަށް هللا ބިދޭ 

ރ. )ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށާއި، އެފަރާތާސް  -/300,000ލިބިފައިވާ ނަފްސާނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި  

ބަދަލުގައި   ގެއްލުމުގެ  މާލީ  ސަތޭކަ  -/675,400ލިބޭނެ  ހަތަރު  ފަސްހާސް  ހަތްދިހަ  )ހަލައްކަ  ރުފިޔާ( ރ. 

 ނަގައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ގޮތުން   .3 ފަރާތުގެ ަޝކުވާއަށް ރައްދު ދިނުމުގު  ހުށަހެޅި  ފެބުރުވަރީ    06މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   2020 ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 
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ވަޒީފާގެ  ރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ކަންކަމަށް ނަޒަރުކު

ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާތީކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ރުކޮށް  ތަކުރާއަށް  ހާިޟރީ ލާފަށް  ހި އެއްބަސްވުމާ  

ނުދާތީ އަދާކުރަމުން  ޒިންމާ  ގެއްލުންތަކެއް  ،  ވަޒީފާގެ  ބަހައްޓައިފިނަމަ  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  މުވައްޒަފަކު  އެފަދަ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ    22)ވަޒީފާއާބެހޭ ަޤނޫނު( ގެ    2/2008ނު ނަންބަރު  ގާނޫލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ  

މަސް ނުވަތަ  ޒިންމާ  ވަޒީފާގެ  ދިނުމަށްފަހުކަމަށާއި،  އުންމީދުކުރިއޫ ނޯޓިސް  ކުންފުނިން  ގާތަށްވެސް  ވަރާ  ލިއްޔަތު 

ފަރާ ހުށަހެޅި  އަދާކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި،  ތަމައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ހާިޟރީށް  ފަރުވާކުޑަކުރުމަކީ  ތަކުރާރުކޮށް  އަށް 

 ބޫލުކުރާކަމަށެވެ. ގަވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ކަންކަން    3.1 ކުރުމުގެ  ކޮންޓްރޯލް  ކްރެޑިޓް  ކުންފުނީގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  އިތުރަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ދުގައާއި، ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ކުރިއަށް ސަގު މުގެ މަހަރުދަނާކުރު

ނޮވެންބަރު    01މަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މަގާދިއުމުގެ ބޭނުމަށް ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  ގެން

ފަރާތަށް  މައްސަލަ،  އްޔަންކުރެވިފައިވީނަމަވެސްއަގައި    2017 ހުށަހެޅި  އެންމެ  ހަ  ޒިންމާ  ވަޒީފާގެ  ވާލުކުރެވުނު 

ލިބެމުންނުދާކަން   ކުރިއެރުމެއް  އެއްވެސް  ކަލެކްަޝނަށް  ކުރެޑިޓް  ނުދާތީއާއި،  އަދާކުރެވެމުން  ގޮތަށް  އެކަށީގެންވާ 

ންގާފައިވާނެކަމަށާއި،  ގުޅިގެން އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އަނގަބަހުން އަ   ކުރެވުމާކުންފުންޏަށް ފާހަގަ

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާތީއާއިހާިޟރީމައްސަލަ  މަތިކުރެވިފަ   ،އަށް  މައްޗަށް  ޒިންމާ  އިއެފަރާތުގެ  ވާ 

އެފަރާތުގެ   އި އަ އަދާކޮށްފައިނުވާތީ  އިންޒާރު    2018މެއި    06ކުރުމަށް  ހުލާ ސްމަލުތައް  އަނގަބަހުން  ދުވަހު  ވަނަ 

  ،ދެވިފައިވާކަމަށާއި

ލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވިފައިނުވާތީ، ސިބައިން ކުންފުނިން ހާ ކިނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   3.2

ކުރިންވެސް އޮތްގޮތަށް ކްރެޑިޓް ކޮންޓްރޯލިންގ ހެޑް އޮފީހުގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން 

އިވަނީ  މަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނިން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ ވަކިކުރު

ނަންބަރު  ގާނޫ ގެ  ގާނޫ)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ނު  ވަޒީފާއިން   21ނު(  އެފަރާތް  ދަށުންކަމަށާއި،  މާއްދާގެ  ވަނަ 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާވެސް    22ގެ  ނު ގާނޫވަކިކުރެވުނު އިރު އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  

 . ފައިވާކަމަށެވެދީ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ   3.3

އެލަވަ އެކޮމޮޑޭަޝން  އެލަވަންސްއާއި  އެޓެންޑެންސް  ގޮސްފައިނުވާކަން  ފޯމުގައި  ދެމުން  ކުންފުނިން  ންސް 

ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެޑެންޓެންސް އެލަވަންސްއަކީ ކޮން އުސޫލަކުން ދެވޭ އެއްޗެއްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު  

ވާ  ގެ އީމެއިލް އިން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، ކުންފުނިން ކަނަޑައަޅާފައި   2018ނފެބުރުވަރީ    03ހުށަހަޅާފައިވާ  

 އުޞޫލުގެ މަތިން އަހަރީ ބޯނަސްވެސް ލިބިދެވޭނެކަން އަންގާފައިވާކަމަށެވެ. 

އެދިފައިވަނީ،   .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  އެފަރާތް  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދަލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ  

 އި ކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައަ އެދިފައިވާ ފަދައިން އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

އަ  ަޝރުއީ  ނަގައިދޭނެ  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  އެދިފައިވާފަދަ  އެފަރާތުން  ނެތްކަމަށް  ގާނޫދި  ދިނުމަށާއި،  ހަމައެއް  ނީ 

 ކަނޑައަޅައިދީ މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މު  މަގާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    ،ލުވުމަށްޓަކައިސިލާއަކަށް ވާ ސަ ދުލުވެރި ފައިއަ  ،ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައިގައި  .5

އުނިކޮށް އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯއާއި، އެ މުއްދަތުގައި މުސާރައާއި  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    ،ނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިބިވާ ފައިސާއެއް އޮތްތޯއާއިއި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ،ނު( އާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލަންޖެހޭހިނދުގާނޫ)ވަޒީފާއާބެހޭ    2/2008ންބަރު  ނު ނަގާނޫވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވާހަކަތަކަ،  ފަރާތުންނާއި  ދެއްކި  ހެކިންގެ  ދެފަރާތުން  ށާއި 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ތްކުރިއިރުރިއާޔަ ހެކިބަހަށް

ނޮވެންބަރު    04މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ އެފަރާތަށް   5.1

  ،ބާރާތަށް ބަލާއިރުއިސިޓީގައިވާ ގައި ދީފައިވާ  2019
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“we regret to inform you with effect from 31st January 2020 onwards no longer required your 

service since company management has decided to stop credit controlling from remote office 

separately while it’s not achieving the objectives of forming a separate credit controlling section 

and decided to hand over to head office as before. Therefore. Please consider this letter as you 

03-month prior notice letter for the service termination. Your last working day will be 31st 

January 2020.” 

  ފެބުރުވަރީ   06  ފަރާތުން  ރައްދުވި   މައްސަލަ  މީގެއިތުރުން،  ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މިފަދައިން

  ؛ ަގިއ  4.5  ގެ' ފޯމު ހުށަހަޅާ ޖަވާބު މައްސަލައިގެ' ހުށަހެޅި ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި 2020

ެއްގެޒެކ "  ެއކުައްންޓްސ  ީސނަިއރ  ޮއީފާހަވިކްނ،  ެހުޑ  ހެދަުމްށަފުހ  ޮގުތގިައ  ެސކަްޝެންއެގ  ވިަކ  ޮކްނޓޯްރިލނެްގ  އްެއ  ިޓްވ  ކެުރިޑްޓ 

ކަުރނޭްބުންނ  ާހިޞލް  ިއުހަންށވެުރެވްސ    ިވ ައްއަޔްނޮކްށެގން  ެއެޓްނެޑްނސް  ަމްއަސަލުހަށހިެޅފާަރުތެގ  ުނކެުރވުުމްނނިާއ،  ާހިޞލް  ަނތާީޖ، 

ާރްތ ަވީޒފިާއން  ޯގްސކަަމްށ ާފހަަގކެުރވުުމްނ، ކިުރނެްވްސ ޮއްތޮގަތްށ ކެުރިޑޓް ޮކްނޓްރިޯލްނގ ެހޑޮުއީފުހެގ ަދަށށް ބަަދުލޮކްށ، މްައަސަލުހަށހިެޅަފ 

 ."  ަވިކކުރަުމްށ ުކނުްފިންނ ިނންމެިއެވ 

ނަްނަކާމިއ، މި މްައސަަލާއ ުގިޅެގްނ ޝަފީަހ ެހްއެކްއެގ ޮގުތަގއި  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނުކެރވަިފިއާވަކން ެއނެގްނ ޮއ

ހއ. ހޯރުަފިށ، ަނީސމަީހުއްސ، )ިދވިެހ ަރްއިޔެތްއަކން  ،  ާޙިޟުރުކެރުވުނ ީޑ ބޫްލ ްޕަރިއވްެޓ ިލިމެޓްޑގެ ިޑެރްކަޓރ 

 ؛ ެހިކަބސެްދުމްނ(  A046492ައްނަގއޭިދ ާކުޑ ަނނަްބރު:  

ުއާވާލފަ   ަވީޒފާ  ެއެހްނވީމަ  ޭބނުމްެއެންތކަަމްށ.  މިައަގނުޑ  ެބހްެއޓަުމށް  ުމސާރައްެއީދފިައ  ީމހުަކ  ަވީޒާފގައި  ިނނީްމ   "ުކްނުފިނން 

 ެއކުައްންޓްސ ކީުރގެ ެއކުައްންޓްސ ިޑިވަޝްނގައި ިމ ަމސްައަކްތ ހާަވުލކީުރ"   ަމސްައަކްތކިުރ ޮގަތްށ   ައުޅަގނޑެުމްނެވްސ ކިުރނެްވްސ 

ދީފިައާވ ިސީޓައކީ  ަގިއ    2019ޮނެވނަްބުރ    04ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް  ،  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ

ުގުމެގ ޮގުތްނ ދަީފިއާވ ިސީޓެއްއަކާމިއ،  ަވޒާީފިއްނ ަވިކާވެނަކްނ ެއްނަކށްފުަހ  ަހަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވިކ ތީާރ

ަފާރުތެގ ކަިބިއްނ އުިތުރ    ިއިމ ިސީޓަގ ،  ިއދަުމެތްއ ބުޭންނުނާވަކަމށް ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިހަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

ނޑަިތްއ ާހސުިލުނާވީތ،  ްކެރިޑްޓ ޮކްންޓރިޯލްނގ ަވިކްނ ިހްނުގުމަގިއ ުކނުްފިންނ ާހސުިލުކަރްނ ޭބުންނާވ ަލނޑަުދ

އާިދާރ ަމިއ  ހްުއޓާާލ  ަމަސްއަކތުްކުރްނ  ެއ  ަހވުާލުކުރަމްށ  Head office)   ަވިކްނ  ަމަސްއކްަތ  ެއ  ާއ   )
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އާަދުކަރުމނިްދަޔ   ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ،  ައްނގަާފިއާވަކމްަށ  މު  ަމާގިންނމަާފިއާވަކްނ 

ަރއުްދާވ   ިސީޓަމްއސަަލ  ިމ  ުއވާލަާފިއާވަކްނ  ެއ  ެގ ަފާރުތން  ބާަލިއރު  ޮއްނަނަކާމިއ،  މަފޫްހަމްށ  ނެގން 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/280/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

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

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއާބެހޭ    ،ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅިގެން  ، އިރުބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ  ލިއުމުގައި    ،ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަން މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން  

ކުރި ސަބަބުކަމަށް  މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކި  ، ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި

އެސަބަބުތަކަށް  ،  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައި

 ،ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި

ޖެހޭނީ  ، އެހެންކަމުން ބަލަން  ފޮނުވި    ،މިމައްސަލާގައިވެސް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

އަދި    ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެސަބަބު އޮތްތޯއާއި  ، ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

 "… ، އޮތްނަމަ އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯކަމާއި

ބަޔާންކޮއިމި   ފާހަގަކުރެވޭބާރާތުން  ކަނޑައަޅުއްފައިވާކަން  މައްސަލައަށް   ،ހިނދު ށް  މި  ަޤިޟއްޔާ  މި 

ާރްތ ަވޒާީފިއން  މެއްކަމަށްބަލާ، އެފަ މަގާމަކީ އުވާލެވިފައިވާ  މަގާކުރާއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ގުބީތުތަ

ިމ ސަބުަބެގ ަމްއޗަށް   ،ަލުތ މެދެުވެގްނަކަމްށ ަކނަޑައާޅާހގެ    (redundancy)ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ިރަޑްނަޑްނީސ  

ަމުއޫޟ ަވިކުކުރުމަގއި  ަވޒާީފިއން  ފާަރްތ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ   substantive)ދުުލެވިރަކްނ  ައ  ީއިބާނޮކށް 

fairness)    ދުލެުވިރަކްނ  ައއިަދ ިއުޖާރީއ(procedural fairness)  ިއުމުކެރވަިފިއޭވތޯ ބަަލންޖެެހެއެވ. ާގ 
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ނިޯޓްސ ިދުނަމށްފުަހ ުނަވަތ    ، )ހ( ަގިއ ަބާޔްނުކާރޮގުތްނ   28ުނ( ެގ  ާގޫނ)ވަޒާީފާއބޭެހ    2/ 2008ުނ ަންނަބުރ  ާގޫނ .6

ވިަކޮކށިްފަނަމ ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒަަފުކ  ނަުލިއަނަމވްެސ  ިދުނަމކާ  ަސަބެބއެްނިތ    ، ޯނިޓްސ  އަެކީށެގްނވާ  ަވިކުކރީ  ޭއނާ 

)ތެިންއ( ަމސުްދވުަހެގ    3ްނ ެފިށގްެނ  ުހަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތީރ  ، ބުޫލުކެރޭވަނަމަގަކުމަގިއ ަވޒާީފ އާަދުކިރ މާީހައްށ  

 ޭއާނައްށ ިލިބެގނެްވެއެވ. އިަދ މިފަަދިއްނ  ުގަގިއ ެއަކުމެގ ަޝުކާވ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަލްަށ ުހށަހުެޅުމެގ ަހްއެތޭރ

ަމްއސަަލެއްއަގިއ ާސބުިތކޮށިްދުނަމީކ    ، ުހށެަހޭޅ  ސަަބެބއްކްަނ  ެއކީަށެގްނާވ  ސަަބަބކީ  ަވިކުކރި  ަވޒާީފިއްނ  ުމވްައޒުަފ 

 އާްދ ަބާޔްނުކާރޮގތްުނ ަވޒީފާދޭ ަފާރުތެގ ިޒްނާމެއެކެވ. ަވަނ ާމ  27ުނެގ  ާގޫނަވޒާީފާއބޭެހ  

ަވިކކޮށަްފިއަވީނ   .7 ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަމްއސަަލެއްއަގިއ،  ުހށެަހޅޭ  ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ދުުލެވިރ  ައުމަވްއޒަަފުކ 

ެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ، ެއއީ ަމުއޟީޫޢ  ުސްނުއ ިންނުމަމުކްނތޯ ުނވަަތ ެއކީަށެގނާްވ ަސބެަބއް ޮއެވެގްނތޯ ބުެލުމަގއި ެދ  

ިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ާގ  (procedural fairness)ެވިރަކްނ  އަދުުލިއުޖާރއީ   (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައ

ަޤިޟްއާޔިއން    HC-A/134/2011ާއއި        HC-A/24/2010ބުެލްނަކްނ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ  

ާޔުރުކރާ  ިހދުުލެވިރަކަމީކ، ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރަތުކްނ  ައ  ީއ، ިމޮގުތން ަމުއޫޟެއނޭގަކާމިއ

ުހއަްދުކރާފަަދ   ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފއްިނ  ުމަވްއޒަަފުކ  އެ  ައައާސަސީކ  އުިތުރްނ  ަސަބަބކްަށުވުމެގ  ާޔުރުކރާ  ިހދުުލެވިރ 

ރަުތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނކްަނ ެއނޭގަކާމިއ، ިއުޖާރީއ  ުސްނުއްނމަެހިއ  ައާސެސްއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއ

ުލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ  ިސދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ ާވައިއުމުކުރަމީކ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް  ާގދުުލެވިރަކްނ  ައ

ުފިރ ިއުޖާރައުތަތއް  ުފރަިހަމކަުރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ިންނަމވަާފިއާވ  ބުެލްނަތއް  ަހއޯިކުޓްނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަހަމުކުރްނަކްނ، 

ެއނެގްނ   ަމްއސަަލަތުކްނ  އެެހްނ  ާބަވުތެގ  ިމ  ިންނަމވާފިައާވ  ޯކުޓްނ  ެއ  ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ  ެދްނެނުވުނ  ިއްސެވ 

ަފާރްތ ވަޒާީފިއ ަވިކުކުރުމަގިއ  ޮއްނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. އެެހްނަކުމްނ، ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ްނ 

ިއުމުކެރވަިފިއާވަކްނ ާސިބުތކޮށިްދުނަމީކ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ާގދުުލެވިރަކްނ  ައދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ  ައ  ީއަމުއޫޟ

 އުފަުލްނޖޭެހ ިޒްނާމެއްއަކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. 
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ަމުއޫޟ .8 ަވިކުކުރުމަގިއ  ވަޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ   (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ައ  ީއަމްއސަަލ 

ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ،  ާގ ަކްނަކްނ  ައްނަނިނިވ  ބާަލިއުރ  ނަންބަރު     ިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

2011/HC-A/89 ި؛ ަޤިޟއްޔާގައ 

ފުނިތައް ހަރުދަނާކޮށް، ނަފާ އިތުރުވާނޭ ގޮތެއްގެމަތިން  ] )ނ( ތިންވަނަކަމަކީ، ވިޔަފާރީގެ ނަފާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކުގައި، އެކުން

މުވައްޒަފުންތަކެއް ދޫކޮށްލަންޖެ ނުވަތަ  ކަމަކަށްޓަކައި މުވައްޒަފަކު  ފަދަ  ކުރުން  ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ  ނުވަތަ  ޙާލަތެއް  ހިންގުމަށްޓަކައި  ހޭފަދަ 

ކަމާއި، އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި މުވައްޒަފުން ދޫކުރެވެން ނެތްނަމަ އެކަމަކީ އެފަދަ  )ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތު( މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ލުކުރަންޖެހޭކަމާއި،  ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރިއަށް ހުރަސްތަކެއް މެދުވެރިވެ، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ހީނަރުކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ސަބަބެއްކަމުގައި ޤަބޫ 

ނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދެއްގައި ވެސް "ރިޑަންޑަންސީ" އާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އުޞޫލެއް  ގާނޫ ނުގައި ވެސް އަދި އެ  ގާނޫ ވަޒީފާއާބެހޭ  

  ބަޔާންކޮށްފައި  ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް، އަދި "ރިޑަންޑަންސީ" ގެ ޙާލަތަކީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި 

މެއް މެދުވެރިވެގެން  ނެތްނަމަވެސް، ވިޔަފާރީގެ ނަފާހޯދުމަށް ހިންގޭ ކުންފުނިތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތު ދަށްވުންފަދަ ކަ 

ވަކި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތުގައި  އެފަދަ  ޖެހިއްޖެނަމަ،  ދޫކޮށްލަން  މުވައްޒަފަކު  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކުރުމަކީ،  ކުރާ 

ން ވަކިކުރާ ކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އޮތް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި ބެލެވިދާނެކަމާއި، ނަމަވެސް މި ސަބަބަށްޓަކައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއި 

ނީ ކުންފުނީގެ ހެޔޮނިޔަތުގައިތޯއާއި، އަދި މިއީ ވަކި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ  ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވޭތޯއާއި، އެކަން ކޮށްފައިވަ 

އިން ވަކިކުރާނެ  މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ވަޒީފާއިން ބޭއިންސާފުން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއާއި، އަދި ވަޒީފާ 

 substantive)ޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމުގައި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުނު ގޮތަކާއި، އެ މުވައް

fairness)    ްއިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަނ(procedural fairness)   ] .ެޤާއިމުކޮށްފއިވޭތޯ ބަލާ އެކަންކަން ކަށަވަރުވާން ޖެހޭނެއެވ 

ގެން އޮންނަކަމާއި، އިސްވެ ދެންނެވުނު ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެނއިމި  

ލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން  ހާ ގެ    (redundancy)ޔަތްކޮށް ރިޑަންޑަންސީ  އާ ލަށް ރިސޫއު

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/180/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ވަތަ ކުންފުންޏަށް  ]...ވިޔަފާރިއަށް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި، ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ނު 

ކުރުމުގެ ކުރިން، މުވައްޒަފަކު  ނަފާ އިތުރުވާނެ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރާ ކުރުމުގައި، ރިޑަންޑަންޓްވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކި 

 substantive)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ކުރުން ޢަދުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  

fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އެކުންފުންޏަކު   (procedural fairness)އިޖުރާއީ  ނުވަތަ  ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި  ގޮތްތަކެއް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ން 

ޢަމަ  މުޖުތަމަޢުތަކުން  ދިމިޤްރާތީ  ހުޅުވިގެންވާ  ފަދަ  ނިއުޒީލަންޑް  އަދި  އޮސްޓްރޭލިއާ  އިނގިރޭސިވިލާތް،  ފިޔަވަޅުތަކެއް،  ލުކުރަމުންދާ  އަޅަންޖެހޭ 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ބްލޫ ޑީ
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ޓަރމިނޭ ގާނޫ  ގެ  )އައި.އެލް.އޯ(  އޮގަނައިޒޭޝަން  ލޭބަރ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކޮންވެންޝަން  ނުތަކުގައާއި،  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  އޮފް    1982ޝަން 

ރެކޮމެންޑޭޝަން  158)ނަންބަރު   އެމްޕްލޮއިމަންޓް  އޮފް  ޓަރމިނޭޝަން  އާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  166)ނަންބަރު    1982(  ކަމާގުޅޭ  ފަދަ   )

 މުޢާހަދާތަކުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި...[ 

 އިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.ބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިމި 

އިމުކުރަންޖެހޭ  ގާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  ހާގެ    (redundancy)ރިޑަންޑަންސީ  

ހައިކޯޓުގެ    (substantive fairness)  ދުލުވެރިކަންއަ   އީމައުޫޟ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްވެދެންނެވުނު  ގުޅޭގޮތުން  އާ 

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި HC-A/180/2011ނަންބަރު 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ   މުޖުތަމަޢުތަކުން  ދިމިޤްރާތީ  ހުޅުވިގެންވާ  ދެންނެވިފައިވާފަދަ  އިސްވެ   ... ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ގާނޫ ]  ކަމާގުޅޭ  ނުތަކުގައާއި، 

ނަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  ގާނޫ މުޢާހަދާތަކުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ އަލީގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ވަޒީފާއާބެހޭ  

ކިކުރާ ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުރެވިކަން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން، ރިޑަންޑަންޓްވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަ 

ތިވެފައިވާ  ބެލެވޭނީ، ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓްކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކުންފުންޏަށް ކުރިމަ 

 ނިން ހެޔޮނިޔަތުގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ވާނަމަކަމާއި، ... " ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، ކުންފު   (economic)އިޤްތިޞާދީ  

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް ބާރާތުންއި މި

ކޮށްދިނުމަށް ހާިޟރުމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ދެ ފަރާތެއް   .9

ކޮށް ހާިޟރު ވަނަ އަޑުއެހުމަށް ހެކިވެރިން    04ގައި ބޭއްވުނު މައްސަލައިގެ    2021ޖަނަވަރީ    26އެދިފައިވާތީ  

 ހެކިބަސް ނަގާފައިވެއެވެ. ހެކިވެރިން ހެކިބަސް ދެމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ރާހީމް ރައޫފް )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ހއ. ހޯރަފުށި، ނަސީމީހައުސް އިބް،  1ހެކިވެރިޔާ     9.1

A046492)،   ުޑިރެކްޓަރ ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހެކިވެރިޔާއަކީ  ފާހަގަކޮސްފައިވަނީ  ގެ  ހެކިބަސްދެމުން 

ތްތަކާމެދު  އިނާޔަމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާއާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މުސާރައާއި  މަގާ

ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޖަވާބުދީފައިވާނެކަމަށާއި،   މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލް  ސުވާލުތަކަށް  އެ  ސުވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ވަންސް ދިން ނަމަވެސް މިހާރު އެ އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށާއި،  ކުންފުނިން ކުރިން އެޓެންޑެންސް އެލަ



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ބްލޫ ޑީ
 VTR/2020/15: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللاޢަބްދު މަރްޔަމް ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

28 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 ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ކަލެކްަޝން ސެކްަޝނަށް ގެނަންޖެހިފައިވަނީ އެ  

މެދުވެރި އޮފީސް  ހެޑް  ގިނަވެ  މަސައްކައްތައް  ކަލެކްަޝންގެ  ކްރެޑިޓް  ކުރަން  ސެކްަޝންގެ  މަސައްކަތް  އެ  ކޮށް 

ދަތިވުމުންކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިން ބަދަލުކުރުމުންވެސް ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާތީ، 

މު އުވާލުމަށްފަހު އަލުން ހެޑް އޮފީހާ އެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި،  މަގާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

 ، މު އުވާލާފައިވާކަން އެފަރާތަށް އަނގަބަހުން އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި މަގާސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ  މައް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުންފުނިން ދީފައިވާ ރެކޮމެންޑޭަޝން ސިޓީއަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަމިއްލައަށް  

ޑިރެކްޓަރުގެ މެނޭޖިންގ  ލިބިދޭ    ލިޔެގެންއައިސް  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީގެ  ސިޓީއެއްކަމަށާއި،  ހޯދާފައިވާ  ސޮއި 

ތްތައް ކުރިން ލިޔުމުން މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރެވިފައިނުވާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަންކަން މީޓިންގ ތަކުގައި އިނާޔަ

 މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމަށެވެ. 

ރަ  ، 2ހެކިވެރިޔާ     9.2 ލަންކަތިލަކަ  ސްރީލަންކާގެ  ރަންޖީތު  ނަންބަރުއްޔިތެއްކަމަށްވާ  ( N2516145 :)ޕާސްޕޯޓު 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރި  ،  ހެކިބަސްދެމުން

ފަރާތަކަށްވީނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު ހެކިވެރިޔާގެ ދަށުންވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

މައްސަ  ކަމަށާއި،  ހެކިވެރިޔާއަށް  މުއްދަތުގައި  ރިޕޯޓުކުރަންޖެހެނީ  މަސައްކަތްކުރި  ކުންފުނީގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ލަ 

ނުވުމާއި، ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ހާިޟރުމައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި މަސައްކަތަށް ގަޑިއަށް  

 އިރުވެސް ހަމައަށް ގަޑިއަށް  ހަނދާން ނެތުމާއި، ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ފޮލޯއަޕް ނުބެލުމާއި، ވަޒީފާގައި ހުރި

ނުކުރާކަމަށާއި،   މެއިންޓެއިން"  އަވަރސް  އަނގަބަހުން  "ވޯކިންސް  އެފަރާތަށް  ރަނގަޅުކުރުމަށް  މިކަންކަން 

ފަރާތް ޕްރޮމޯަޝނަށް އެދުމުންވެސް އެފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު    އިންޒާރުދެވިފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ރަނގަޅުކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވާނެކަމަށާއި،  ރަނގަޅުނޫންކަމަ އެކަންކަން  ކުންފުނީގެ  ށާއި،  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ހެނދުނު  ގަޑިއަކީ  ހަވީރު   9:00 މަސައްކަތު  ފަރާތް   6:00އިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށްވީނަމަވެސް  އަށް 

ހެނދުނު   މަތިން  ގޮތެއްގެ  ހާއްސަ  އެފަރާތަށް  ހަވީރު  އިން  8:30ކިޔަވަމުންދާތީ  ގަޑި    4:30  މަސައްކަތު  އަށް 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ބްލޫ ޑީ
 VTR/2020/15: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللاޢަބްދު މަރްޔަމް ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

28 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:  
 

 

ގެންދާ ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނެކަމަށާއި،   ދެންމުން  މުވައްޒަފުންނަށް  ބިދޭސީ  ކުންފުނީގެ  ފައިސާއަކީ  އެކޮމޮޑޭަޝން 

މައްސަލަ   އިތުރުން  މީގެ  ދީފައިނުވާނެކަމަށާއި،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެލަވަންސް  އެ  އެލަވަންސްއަކަށްވާތީ 

  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މު މިހާރުވެސް އިނީ ހުސްކޮށްކަމަށްމަގާ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅި

)003  ދަފްތަރުނަންބަރު،  ތުނޑި،  ގަން.  ލ  ، 3  ހެކިވެރިޔާ  9.3 : ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން، 

A112961 ) ްހެކިވެރިޔާއަށް   މައްސަލަތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ހެކިބަސްދެމުނ 

 އެންމެ   މަސައްކަތްތައް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  އައުމާއި   ގަޑިޖެހިގެން  އޮފީހަށް  އެގޮތުން،  ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި

  19  ސަބަބުން  ނުކުރުމުގެ  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި  ރަނގަޅަށް

  ވަޒީފާއިން   ފާރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ގޮސްފައިވާކަމަށާއި  ކަންކަން  ކޮންޓްރޯލްގެ  ކްރެޑިޓް  ހަމައަށް  ރުފިޔާއާ  މިލިއަން

 .ވެހަވާލުވެފައިވާކަމަށެ ހެކިވެރިޔާ ލިއްޔަތާއޫ މަސް ވަޒީފާގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ އެފަރާތް ވަކިކުރުމަށްފަހު

ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގައި    ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅިމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ   .10

ގެ ސީނިއަރ އެކައުންޓެންޓްދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ  

ނުވަތަ    ސަބަބުތަކަށްޓަކައިކަން    (economic)ދީ  ސާ ތިގްކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އި  ފައިވަނީ މު އުވާލާ މަގާ

ލަތަކާ ގުޅިގެންކަން ނުވަތަ ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ ބޭނުމަށްކަން ނުވަތަ ކުންފުނިން ހިންގަމުންދާ  ހާ މާލީ  

ގުޅިގެންކަން   ހުއްޓާލުމާއި  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި،  ވިޔަފާރިއެއް  ލިޔުމެއް  އެއްވެސް  ގޮތުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ 

މު  މަގާ ނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ  އެހެން

 ؛ސަބަބެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ދެ ސަބަބަކީ 02އުވާލުމަށް 

އެއްބަސްވުމާއި     .1 އެޓެންޑެންސްއަށް  ހި ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާގެ  ލާފަށް  ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި،  ތަކުރާރުކޮށް 

އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް، ވަޒީފާގެ ޒިންމާ އަދާކުރަމުންނުދާތީ، އެފަދަ މުވައްޒަފަކު އިތުރަށް ވަޒީފާގައި  

 ؛ބަހައްޓައިފިނަމަ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ބްލޫ ޑީ
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ކަން  .2 ކުރުމުގެ  ކޮންޓްރޯލް  ކްރެޑިޓް  ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ކުންފުނީގެ  ކުންފުންޏަށް  މަގުސަދު ކަން  ގައާއި، 

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް  

ފަރާތް    2017ނޮވެންބަރު    01މަށް،  މަގާ އެގްޒެކެޓިވްގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އްޔަނުކުރެވުނު  އަ ގައި 

ފަރާތާ މައް   ނަމަވެސް  ހުށަހެޅި  ގޮތަށް  ހަވާލު ހސަލަ  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ޒިންމާ  ވަޒީފާގެ  ކުރެވުނު 

ލިބެމުންނުދާކަން    ، އަދާކުރެވެމުންނުދާތީއާއި އިމްޕްރޫވްމަންޓެއް  އެއްވެސް  ކަލެކްޝަނަށް  ކްރެޑިޓް 

 މެނޭޖްމަންޓަށް ފާހަގަކުރެވުމުން. 

 ކުންފުންޏަށް  ނުވަތަ  އުވާލުމަށް  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެސަބަބަބަކީ  މި، އިރުބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިފަދައިން

 ، ބަލާއިރު އްތޯސަބަބުތަކެ އެކަށީގެންވާ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  މެދުވެރިވެފައިވާކަން ހާލަތު  ރިޑަންޑަންސީގެ

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ޙިލާފަށް  މު އުވާލާފައިވަނީ  މަގާއަދާކުރަމުންދިޔަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ފުރަތަމަ ސަބަބު: 

ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި  ތަކުރާރުކޮށް  އެއްގޮތަށް   ، އެޓެންޑެންސްއަށް  އެއްބަސްވުމާ  ޒިންމާ    ، ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާގެ 

ގެއްލުންތަކެއް    ، އަދާކުރަމުންނުދާތީ  ކުންފުންޏަށް  ބަހައްޓައިފިނަމަ  ވަޒީފާގައި  އިތުރަށް  މުވައްޒަފަކު  އެފަދަ 

ފެންނާތީކަމަށް   މައްސަލަ  ލިބިދާނެކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ފޯމުގައި  ޖަވާބު  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ގައި   2019ޑިސެންބަރު    03  އެފަރާތް  ގެ ފަހުންހުހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިން ތާރީ

   ޔަތްކުރާއިރު،އާދީފައިވާ ސިޓީއަށް ރި

"we have known her in a professional capacity and have seen the remarkable transformation in 

the last two years. The employee has a strong conviction and judgement which are of the 

utmost important for someone working in the financial area. Mariyam’s talents and motivations 

are not just limited to her work and she is responsible to deal with early stage of professional 

companies / individuals on corporate financial debt issues, account receivables, AR settlements, 

issues payments, debt collection, handle returned cheques and dated cheques, bank reconciliation, 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ބްލޫ ޑީ
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petty cash and costing, overall, the accounts works. She provides the briefing and update for 

the senior management team.  

During this time, she was demonstrating the ability to work under pressure and her dedication 

in all the fields. She is loyal and always places the welfare of the company above all else. 

We wish Mariyam all the best in her future endeavours and strongly recommend her to any 

company considering employing” 

  ސޮއިކޮށް   ޑިރެކްޓަރު  ންގްމެނޭޖި  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސިޓީގައި  މި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  މިފަދައިން

 މަސައްކަތަށް ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސިޓީގައި  ބަޔާންކުރެވުނު އިސްވެ، ޖަހާފައިވާކަމާއި  ތައްގަނޑު ކުންފުނީގެ

"  ރެކޮމެންޑް "   ފަރާތްތަކަށް  ހެންއެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް  މުވައްޒަފެއްކަމަށް  ރަނގަޅު

(Recommend)  ިމަސައްކަތުގެ   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޔަތްކޮށްއާރި  މިސިޓީއަށް  އެހެންކަމުން،  ކޮށްފައިވާކަމާއ  

،  މެދުވެރިވެފައިނުވާކަމާއި  ހާލަތު  އުވާލުމުގެ  މަގާމު  އެފަރާތުގެ   ވަކިކޮށް  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ދަށްވެގެން  އަހްލާގު

  ތުގައި ގަގީހަ   ލަތެއްހާ  ރިޑަންޑަންސީގެ ،  ބަލާއިރު  އިމުވެފައިވޭތޯގާ  ދުލުވެރިކަންއަ   އީމައުޫޟ  ލަތުގައިހާ  ރިޑަންޑަންސީގެ

  އަދި ،  ހެޔޮނިޔަތުގައިކަމާއި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ރިޑަންޑަންޓްވެގެން،  މެދުވެރިވެފައިވާކަމާއި  ވެސް

  ވަކިކުރުމުގެ   ބޭއިންސާފުން  ވަޒީފާއިން  ކަނޑައެޅިގެން  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު   ވަކި  އެކަމަކީ

  ފަރާތުންކަން   ވަޒީފާދިން  އުފުލަންޖެހޭނީ  ބުރަ  ތުކޮށްދިނުމުގެސާބި  ނޫންކަން  ކަމެއް  ކޮށްފައިވާ  ގައިސަދުމަގް

 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  އޮންނައިރު  އެނގެން  ަޤިޟއްޔާއިން  HC-A/38/2017  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 މަސައްކަތަށް   ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިގަސިޓީ  ރެކޮމެންޑޭަޝން  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް

،  ބުރަވެވޭކަމާއި  ބަލާއިރު  ހަމަތަކަށް   (logical)  މަންތިގީ  ދޫކޮށްނުލާނެކަން  އެފަރާތް  މުވައްޒަފަކަށްވާނަމަ  ފުރިހަމަ  އެހާ

 ވެގެންކަމަށް ށްދަ  އަހްލާގު  މަސައްކަތުގެ  އެފަރާތުގެ  އުވާލާފައިވަނީ   ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އެހެންކަމުން



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ބްލޫ ޑީ
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 ހެޔޮނިޔަތުގައި   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމަކީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ،ބުނާނަމަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ

   .ދެކެމެވެ ނޫންކަމަށް ކޮށްފައިވާކަމެއް

ންފުނީގެ  މު އުވާލެވިފައިވާ ދެވަނަ ސަބަބަކީ ކުމަގާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ    ދެވަނަ ސަބަބު: 

ގައިއާއި، ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ  މަގުސަދުކްރެޑިޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ  

އެގްޒެކެޓިވްގެ   އެކައުންޓްސް  ސީނިއަރ  ބޭނުމުގައި  ކުރުމުގެ  ދުވެއްޔެއްގައި  ހަލުވި    01މަށް،  މަގާމަސައްކަތް 

ހު   2017ނޮވެންބަރު   މައްސަލަ  ފަރާތް  ގައި  ފަރާތާ  އަ ށަހެޅި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  އްޔަނުކުރެވުނު 

ކަލެކްޝަނަށް  ހަ ކްރެޑިޓް  ނުދާތީއާއި  އަދާކުރެވެމުން  ގޮތަށް  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ޒިންމާ  ވަޒީފާގެ  ވާލުކުރެވުނު 

ފާހަގަކުރެވުމުން   މެނޭޖްމަންޓަށް  ލިބެމުންނުދާކަން  އިމްޕްރޫވްމަންޓެއް  ބައެއްވެސް  ޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ކަމަށް 

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  އެފަރާތާ  މައްސަލަ  ޒިންމާއެއްކަން  ހައަދާކުރެވިފައިނުވަނީ  ކޮން  ވާލުކުރެވިފައިވާ 

ކިހިނެ އެނގިފައިވަނީ  ނުލިބޭކަން  ކުރިއެރުން  ކުންފުންޏަށް  ލިޔުމުން  ތްބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާކަމާއި،  ކަން 

ހުށަ މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި،  ނުވަތަ  މަގާހެޅި  ނަފާ،  ލިބިފައިވާ  ކުންފުންޏަށް  އުވާލުމުން  މު 

ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި،   ގޮތްވެސް  ބަލާފައިވާ  މިންވަރު  ނަފާގެ  އަންދާޒާކުރެވޭ  ނުވަތަ  ލިބޭނެކަމަށް  ކުންފުންޏެއް 

ތެރެއިންވެސް މުވައްޒަފަކު   ކުގެއިދާރާއެއްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަ

ލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނީ އެ މުވައްޒަފަކު އެ އިދާރާއެއްގައި ކުރުމަށް   ހާ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭފަދަ

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ވަގުތެއްގައި އެ މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ އެ   ،ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލައި

ނުވާނަމަކަމާއި، މިފަދައިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުމުގައި    މުހިންމުއެކަށީގެންވާ އިންސައްތައެއް އިދާރާއަށް  

މަސް ހިމެނޭ  ބަޔާނުގައި  ވަޒީފާ  މަސައްކަތްތަކަކީ  އޫ މުވައްޒަފުންގެ  ނޫން  ބޭނުން  އެހިނދަށް  ބަލައި،  ލިއްޔަތުތައް 

މުކަމާއި، މިފަދައިން  ން އެއް ހެދުން މުހި  (job analysis) ދެނެގަނެ މުވައްޒަފުންގެ ޖޮބް އެނަލިސިސް  ކޮބައިކަން

ހަމައެކަނި އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނަމަ،   ،ބެލުމެއް ނެތި

ފަރާތްތަކަށް  މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ  ގޮތެއްގައި  (arbitrary)ފީ  ސު އްއަރިޑަންޑަންސީއަކީ ތަ



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ބްލޫ ޑީ
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އު މުވައްޒަފުންގެ  ޒުއޮތް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ގުއް ހަރަކަށްވެ،  ގެއްލިހިނގައިދާނެކަން  މައްސަލަ    ތަކެއް  އެހެންކަމުން 

 (economic)ދީ  ސާ ތިގްއެފަރާތަށް ދިމާވި އި  ،މު އުވާލާފައިވަނީމަގާރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

ހީނަރުކަމެއްގެ ސަބަބުން ގެނައި ބަދަލެއްކަން ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏަށް ނަފާ އިތުރުވާނޭގޮތަށް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ  

އި  ގެނަ  ،ލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއްގެ ތެރެއިންހާގޮތުން އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ޒަމާނާ  

 ފާހަގަކުރަމެވެ. ބަދަލެއްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާކަން 

ނަންބަރު   .11 ހައިކޯޓުގެ  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ރިޑަންޑަންސީގެ    HC-A/180/2011އަދި  ލަތަކީ  ހާަޤިޟއްޔާގައި، 

ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން ވަކި ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ބެލިދާނެކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، މުވައްޒަފުން  

)ށ(   ؛ލަތެއް މެދުވެރިވެގެންކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެކަމަށާއިހާތުގައިވެސް އެފަދަ  ގަގީ ހަ ރިޑަންޑަންޓު ކުރެވެނީ )ހ(  

ނިޔަތުގައިތޯއާއި ހެޔޮ  ކުރީ  ކަނޑައެޅިގެން    ؛އެކަން  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު  ވަކި  އެކަމަކީ  )ނ( 

ބަލަންވާނެކަމަށާއި ކަމެއްތޯ  ކޮށްފައިވާ  ވަކުކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  )ރ( ރިޑަންޑަންޓްކޮށް ވަޒީފާއިން   ؛ބޭއިންސާފުން 

)ބ( މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟއީ    ؛ގޮތް ބަލަންވާނެކަމަށާއިވަކިކުރާނެ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުނު  

އިމުކުރެވެން ޖެހޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ގާ ލަތުގައި ވެސް  ހާ ވެރިކަން އެ  އަދުލު ދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ  އަ

މައްސަލަ   ކަނޑައަޅަފައިވީނަމަވެސް،  ަޤިޟއްޔާގައި  ބުނެވިދިޔަ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އިސްވެ  ފަރާތް  މު  މަގާހުށަހެޅި 

ލިއްޔުތައް އެހެން ފަރާތްތަކާ އޫމުގެ މަސްމަގާލެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާކަމާއި، އެ ފަރާތުގެ  ސޫ އުވާލުމުގައި އެއްވެސް އު

 އެޅުމުގައި  އެ ފިޔަވަޅު  ،ވާލުކުރުމީ، ކުންފުނި ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅަންޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ބަޔާންކުރިނަމަވެސްހަ

ކުންފުނީގެ ނަފާ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންކަން އެފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،    ،މަލުކޮށްފައިވަނީ ހަމަހަމަކަމާއެކުއަ

ޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  އާއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ރި

 އިމުވެފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެން ނެތެވެ. ގާ (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން އަ  އީމައުޫޟ

 (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީ ކުރަންޖެހޭ މައުޟޫ ގާއިމުމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު   .12

އިޖުރާއީ  ގާ ބަލަން  ގާ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އައިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  އިމުކުރެވިފައިވޭތޯ 
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ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަޤިޟއްޔާގައި    HC-A/209/2010ނުޖެހޭނޭކަމުގައި 

ފަރާތުން    ،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރުކޮށް ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުވާކަމުގައި ބުރަވެވެން ނެތްނަމަވެސް،  އިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަގާ ދުލުވެރިކަން  އައިޖުރާއީ  

ދުލުވެރިކަން  އަލުވުމަށްޓަކައި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއީ  ސި ދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާއަ ފުވެރި އަދި  ސާއިން

ނަޒަރުކުރުން  ސާލާ ހުއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ގާ އެގޮތުންމުހިންމު ކޮށްނަމަވެސް  ދެކެމެވެ.  ުހށެަހޅި   ،ކަމުގައި  ަމްއސަަލ 

ިއުޖާރީއ   ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ަކްނކަން  ާގދުުލެވިރަކން  ައަފާރްތ  ައނަްނިނިވ  ބާަލިއރު  ިއުމޮކށަްފިއޭވތޯ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

13. ( ގެ  redundancyރިޑަންޑަންސީ  ފަރާތުން  ހާ(  ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ލަތުގައި 

އިޖުރާއީ  ގާ )އަ އިމުކުރަންޖެހޭ  އާންމު  ގާ(  procedural fairnessދުލުވެރިކަން  އިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި 

ކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލަތްތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އަންނަނިވި އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަހާ

 ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.  HC-A/180/2011ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އި .1 ދިމާވެފައިވާ  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ހާ ދީ  ސާތިގް ކުންފުންޏަށް  ތިބި  ވަޒީފާގައި  ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން،  ލަތުގެ 

؛ އްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުންރިޑަންޑަންޓްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން، ކުންފުނީގެ މުވަ 

 އަދި 

ވަކިކުރެވޭ  .2 ވަޒިފާއިން  ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ބަޔަކު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ 

ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  އުއަމުވައްޒަފުން  އިޖުރާއަތުތަކާއި  ކޮބައިކަން  ސޫމަލުކުރާނެ  ކުންފުނީގެ ލުތަކަކީ 

 މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން، އަދި 

ވަޒީފާއާބެހޭ   .3 ރިޑަންޑަންސީއަކީ  ވަކިކުރެވޭނީ،  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ނުގެ  ގާނޫރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން 

ބަލައިގެންކަމަށްވު ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  މާއެކު،  ދަށުން 
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ވަނަ މާއްދާގެ   21ނުގެ  ގާނޫރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފު ވަކިކުރުމުގެ ކުރީން، ވަޒީފާއާބެހޭ  

އެ   މުވައްޒަފުންނަށް،  ވަކިކުރެވޭ  އެ   22ނުގެ  ގާނޫދަށުން  ނުވަތަ  ނޯޓިސް  ދޭންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވުން، އަދި  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް 25ނުގެ ގާނޫ

މުވައްޒަފުންނަށް   .4 ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ކުންފުނިން  އި  ސައްހާރިޑަންޑަންޓްވެގެން  ދިނުމަށް  ނާޔަތްތަކެއް 

އެ   ކުންފުނީގެ  އިކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،  ކަނޑައެޅި،  ކުރިން  މިންގަނޑުތައް  ލިބިދެވޭނެގޮތާއި  ނާޔަތްތައް 

 ށް އެންގިފައިވުން. މުވައްޒަފުންނަ

)ސާތިގްއި  ދިމާވެފައިވާ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 13.1 ނަފާ  ހާ(  economicދީ  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ލަތެއްގެ 

( redundantމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިޑަންޑަންޓް )  ، އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނި ރިސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ ތެރެއިން

އެފަދަ އެއްވެސް    ،އެ ފަރާތަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު  ،ންޖެހިފައިވާކަންކުރުމާއެކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަ

މައްސަލަ    ،އަދި ހަމައެހެންމެ  ،ކަމެއް ދަލީލުކޮށްދޭ ފަދަ ހެއްކެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމާއި

ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

ލުތަކަކީ ކޮބައިކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުރިއާލައި  ސޫ މަލުކުރާނެ އިޖުރާއާތާއި އުއަ

އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ދަލީލުކޮށްދޭފަދަ ހެއްކެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި    ، ނަޒަރުކުރާއިރުއަންގާފައިވޭތޯ

ދަދުތައް ދެނެގަނެ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ކޮން އަސާސެއްގެ  އަމުތަކާއި  މަގާއިތުރުން ރިޑަންޑަންޓްކުރެވޭ  މީގެ  އަދި    ،ނުވާކަމާއި

މައްސަ ބިނާކޮށްކަންވެސް  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީމައްޗަށް  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  )  ،އާއިލަ  ( redundantރިޑަންޑަންޓް 

ކުންފުނިން އެކަށީގެންވާ ނުވަތަ އެފަރާތަށް އަދާކުރެވޭނެ އެހެން ވަޒީފާއެއް އޮތްތޯ ވަޒަންކޮށް އެފަދަ    ،ކުރެވޭ މުވައްޒަފަށް

 ، ތުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިނުވާކަމާއިސައެ ފުރު  ،ތުތައް ދިންތޯ ނުވަތަ ދޭން ހުށަހެޅިތޯ ބަލާއިރުސަފުރު

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގައި "ޑިއު ޕްރޮސެސް" އެއްގެ    އެހެންކަމުން 

 .ވެ ތެރެއިން އިންސާފުވެރިގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށް ބުރަވެވެއެ



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ބްލޫ ޑީ
 VTR/2020/15: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللاޢަބްދު މަރްޔަމް ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

28 ގެ  19   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

ން  ދީފައިވާކަ   ނޯޓިސް  މަސްދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  03  އެފަރާތަށް  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 13.2

ސާބިތުވީނަމަވެސް ލިޔެކިޔުންތަކުން  ކުރިން ،ހުށަހެޅިފައިވާ  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   ، މައްސަލަ 

ވަޒީފާއިން    ،އިމުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްގާދުލުވެރިކަން  އަ  އީއިޖުރާ  ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަނުކޮށް

އިމުކުރަންޖެހޭ  ގާމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  ރިޑަންޑަންސީގެ ހާލަތުގައި    ،ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުމަކުން 

 އިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ނުބެލެވެއެވެ. ގާ (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން އަ އިޖުރާއީ 

ރިއި .14 ކަންތައްތަކަށް  އެންމެހައި  ވަޒީފާއިން    ،ޔަތްކުރާއިރުއާސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ، އިމުވެފައިނުވާކަމާއި ގާ  (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ   އީއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟގާވަކިކުރުމުގައި  

އިޖުރާއީ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ( procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އަމައްސަލަ 

ނު ނަންބަރު ގާނޫމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ    ،އިމުކުރުމެއްނެތި ކަމުގައި ބުރަވެވޭތީގާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި    ، ލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިހިނު( އާ  ގާނޫ)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2

 އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.   (unfair dismissal)ކުރުމަކީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  

ލިބެންޖެހޭ މެޓަރނިޓީ ލީވް ލިބިފައިނުވާތީ މެޓަރނިޓީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އެފަރާތަށް   .15

އެދުމަށް   ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ  ފަރާތުން    ،ތްކުރާއިރުރިއާޔަލީވްއަށްވާ  ހުށަހެޅި  މެ    9މައްސަލަ 

  06  - ލާސާ ބަޔާން  ހުގެ  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ "މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތު  2021

 ؛ވަނަ ނުކުތާގައި 11" ގެ 2021މެއި 

 " ގައެވެ.   2019ޑިސެންބަރު    26"އަދި އަޅުގަނޑު ވިހެއީ  

  2020މާރިޗު    25އިން ފެށިގެން    2020ޖަނަވަރީ    10މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،ފައިވާކަމާއި ށްމިފަދައިން ބަޔާންކޮ

  ށް ބެލުމުން ފޯމަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ލީވް އެޕްލިކޭަޝން  އާ ހަމައަށް "މެޓަރނިޓީ ލީވް" އަށް އެދިފައިވާކަން  

މައްސަލަ  ޗުއްޓީއަށް ހުއްދަދީފައިވާކަމާއި،  މި ފޯމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސުޕަވައިޒަރު ސޮއިކޮށް    ،އިނގޭކަމާއި



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ބްލޫ ޑީ
 VTR/2020/15: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللاޢަބްދު މަރްޔަމް ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

28 ގެ  20   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

ކުރިންކަމަށްވެފައި   ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ހައްގުވެފައިވަނީ  ޗުއްޓީ  ވިހެއުމުގެ  ފަރާތަށް  ނަންބަރު ގާނޫހުށަހެޅި  ނު 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 43ނު( ގެ ގާނޫ)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2

 ، ރިަޖްސޓީަރ ޮކށްފިައާވ ޞިއީްޙ ަމަސްއަކްތތިެރަޔުކ ޫދކުރާ ެސުޓިފެކޓް ުހަށހެޅުުމްނ   ، ިވާހެނކަަމށް ަލފާކާުރ ުދަވްސ ަބާޔްނޮކްށ   ، "ައްނެހްނ ުމވްައަޒަފުކ 

 ުދަވހެުގ ޗްުއޓީ ޭދްނާވނެެއވެ."   60ިވހެއާުމ ގިުޅެގނޭްދ    ، ެއ ުމވްައަޒަފަކްށ 

ުއާމ ުގިޅެގްނ ޭދ ުޗްއީޓައކީ ެއ މަުވްއޒަަފުކ ަވޒާީފަގއި  ާބާރތްުނ ާބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ައނެްހްނ ުމަވްއޒަަފކު ވެިހިއިމ  

ިމ ޗްުއީޓ  ުގްއަހ ުހްނަނ ހަާލުތަގިއ އަެފާރތްަށ   ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ުޗްއީޓައަކްށވަެފއި،  ވަެފިއަވީނ  ުގްއަހާވ 

ގެ ޮގުތަގއި ިލެބްނޖޭެހ  ވެިހުއުމެގ ުޗއީްޓއަެފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމގެ ުކިރްނ ަކަމްށވީާތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް  

ނިުލިބާވ    )ަފސޮްދަޅްސ( ުދަވްސ  60 )ިތީރސް    38ަހްއުގާވަކަމްށ ަކނަޑައަޅއި، އަެފާރަތްށ ވެިހުއުމެގ ުޗްއީޓިއން 

ރ.  -/20,500އަެފރަާތށް ައާސީސ ުމާސަރިއގެ ޮގުތަގއި ިލޭބ    ަނަގއިިދުނަމްށ ކަނަޑައަޅިއ،   ަހްށވާ ަފިއާސުދަވައެށްއ(  

)ަހސޭަތަކ ައއްޑަިހ ިތން ރިުފާޔ ިތީރސް    683.33ިއން ުދވަާލްށޖެހޭ އަދަަދްށާވ  ާހްސ ަފްސ ަސޭތކަ ރިުފޔާ(  )ވިިހ

  ރ. )ަފްނަސީވސާްހްސ -/25,966.66  ުޖމަުލ އަދަަދްށާވ  ުދވުަހގެ ިންސބުަތން ޖޭެހ)ިތީރސް ައެށއް(    38  ، ިތން ާލިރ( 

ާލިރ(  ަފްސ  ަފސޮްދަޅްސ  ރިުފާޔ  ަފްސ  ަފސޮްދަޅްސ  އަެފާރަތްށ    ުނަވަސޭތަކ  ޮގުތަގިއައީކ  ިލެބްނޖޭެހ    ބަދުަލގެ 

 ަފިއާސަކަމްށ ަކނަޑައޅްަނ ެފެނއެެވ. 

ނޫނު ނަންބަރު ގާ  ، ނޫނީ ފަރުވާ އެ ފަރާތަށް ލިބިދިނުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރުގާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ   .16

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން    ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  29ނު( ގެ  ގާނޫ)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2

ލިބޭ   މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ނަންބަރު ހަ ނޫނީ  ގާ ވަކިކުރުމުގެ  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ         އްލުތަކަށާއި 

2016/HC-A/555  ި؛ ަޤިޟއްޔާގައ 

މަށް  މުރެއްނެރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު ހުރި ވަޒީފާގައި އަލުން ބެހެއްޓު " ... އަ 

 ... " ، ނުވަތަ އެވަޒީފާއާގުޅޭ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާއާ އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި 
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 HC-A/287/2018  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އެނގޭކަމާއި  ކަނޑަޅާފައިވާކަން  ޢިބާރާތުން  މި

 ަޤިޟއްޔާގައި 

  އެމުވައްޒަފަކު  ބަދަލަކީ   ޢަދުލުވެރި   އެންމެ   ނަގައިދިނުމުގައި   ބަދަލު   މައްސަލަތަކުގައި   ވަކިކުރާ   ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު   ސަބަބެއްނެތި   އެކަށީގެންވާ "  

  ބަދަލު   ގެއްލުމުގައި   މައްސަލަތަކުގައި   ނެތް   ޢަމަލުކުރެވެން   އެގޮތަށް   ނަމަވެސް  ،ކަމާއި  ކުރުން   ރުޖޫޢު   އަނބުރާ   ވަޒީފާއަށް   އަދާކުރަމުންދިޔަ 

  ލިބެންޖެހޭ މުއްދަތަށް   އެގްރީންމަންޓްގެ   ނުވަތަ   ހަމައަށް   ކަނޑައެޅުމާ   ގޮތެއް   އެމައްސަލައިގައި  ،ގޮތަކީ   ޢަދުލުވެރި   އެންމެ   ނަގައިދިނުމުގައި 

 ..." ، ކަނޑައެޅުންކަމާއި   މިންވަރު   ބަދަލުގެ   ގޮތުން   ހިމެނޭ   އިނާޔަތްތައް   މުސާރައާއި 

 HC-A/586/2016  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އެނގޭކަމާއި  ކަނޑަޅާފައިވާކަން  ބާރާތުންއި  މި

 ަޤިޟއްޔާގައި 

  ދިމްިޤާރީތ   ިމިނަވްނ   ކުރިއާަރަފިއާވ   ުދިނޭޔެގ   ، ނަަމެވްސ  ،ޮކްށފިައުނވާކަމިާއ   ޙުދުޫދ   ިމްނވަރްެއ   ަވިކ   ުންނ ާގޫނ   ަވީޒފާއެާބޭހ   ނަގައިިދނުުމގިައ   ަބަދުލ " 

  ިގނިައްނ  ެއނެްމ   ޮގތުގިައ   ބަަދުލެގ   ގްެއލުުމެގ  ،ަބލާއުިރ   ުއޫޞަލްށ   ޢަަމުލކާުރ   ަނގައިިދނުުމގިައ   ބަަދުލ   މުުޖތަަމުޢަތުކގިައ   ބައްެއ   ެއެހިނެހްނ 

                             ިވާލުތ   ިއނގޭިރިސ   ، ާބލާއުިރ   ެއޮގުތްނ  ،ެއނޭގކަމިާއ   ަކނޑައާަޅފިައާވކްަނ   (Compensation Cap)   ިމްނަގނޑްެއ   ެނެގވާިދެނ 

(Employment Rights Act 1996 Section 123 and 124)   ޮގތުގިައ   ިމްނަގނުޑެގ   ބަަދުލެގ   ަނގައެިދޭވެނ   ިގނިައްނ   ެއނެްމ   ގިައ  

  އިަދ  ، ެއނޭގކަމިާއ   އަަދުދކްަނ   މުަދ   ޢަަދުދްނކެުރ   ެދ   ިމ  ،އަދުަދ   ަކނޑައާަޅފިައާވ   ުންނ ާގޫނ   ުނަވަތ   ުމސަާރ   ައހުަރެގ   01  ަކނޑަައާޅފިައަވީނ 

 Compensation)  ިމްނަގނުޑެގ   ބަަދުލެގ   ގިައ   (Fair work Act 2009, Section 392 Remedy compensation)  ޮއްސޓޭްރލާިއ 

Cap)  ަމުދ   ައދުަދްނކެުރ   ެދ   ިމ  ،އަދުަދ   ަކނޑައާަޅފިައާވ   ުންނ ާގޫނ   ުނަވަތ   ުމސަާރ   ުދަވުހެގ   ަމްސ (  ހައްެއ )   6 ަކނޑައާަޅފިައަވީނ   ގުޮތގިައ   ެގ  

 ،ިރާޢަޔްތކުރުުމގިައ   ގްެއލުމްަށ   ލޭިބ   ުމވްައަޒަފްށ   ސަބުަބްނ   ވިަކކުރުުމެގ   ަވީޒފިާއްނ   ގައުުމަތކުގިައ   ުބެނުވުނ   ، ީމގިެއތުުރްނ  ،ެއނޭގކަމިާއ   ައދުަދަކްނ 

  ާލޒްިމވެެގްނާވަކްނ   ިރާޢަޔތްކުުރްނ   ފަިޔވުަޅަތަކށެްވްސ   ައާޅފިައާވ   ފާަރުތްނ   ޭއާނެގ   ޮގުތްނ   ުކަޑކުރުުމެގ   ގްެއުލްނ   ލޭިބ   ފާަރަތްށ   ވިަކކެުރުވުނ   ަވީޒފިާއްނ 

 ، ެއނޭގކަމިާއ 

  އިދެވޭ   ގަ   ނަ   ގޮތުން   ކުޑަކުރުމުގެ   ގެއްލުން   ލިބުނު   މުވައްޒަފަށް   ސަބަބުން   ވަކިކުރުމުގެ   ވަޒީފާއިން   ބަދަލަކީ   ނަގައިދެވޭ   ވަކިކުރުމުން   ވަޒީފާއިން 

  ވަކިކުރެވޭ   ވަޒީފާއިން   ކަނޑައެޅުމުން   މިންގަނޑެއް   ނަގައިދެވޭނެ   ގިނައިން   އެންމެ   ގޮތުގައި   ބަދަލުގެ   މިގޮތަށް  ،އެނގެންއޮންނައިރު   ބަދަލެއްކަން 

  ކުޑަކުރުމީ  ގެއްލުން   ލިބޭ  ވަކިކުރުމުން   ވަޒީފާއިން  ،ގޮތުން   މި  ،ޤާއިމްކުރެވޭކަމާއި   ހަމަހަމަކަން   ނަގައިދިނުމުގައި   ބަދަލު   މެދުގައި   ފަރާތްތަކުގެ 

  މުއްދަތަކީ  އަހަރުގެ (  އެކެއް )   1  ހޯދުމަށް   ވަޒީފާއެއް   އެހެން   އަދި   އެނގެންއޮންނާތީއާއި   ލާޒިމްކަމެއްކަން   މައްޗަށް   ފަރާތުގެ   ވަކިކުރެވުނު   ވަޒީފާއިން 

  ޢަމަލުކުރާގޮތަށް  ޤައުމުތަކުގައި   ބުނެވުނު  ،ހިނދު  ޤަބޫލުކުރެވުނު   ފަނޑިޔާރުންނަށްވެސް   ބެލި   މައްސަލަ   މި   މުއްދަތެއްކަމަށް   އެކަށީގެންވާ 
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  ބަދަލުގެ   ގޮތުން   އެ  ،މުޙިއްމުކަމާއި   ކަނޑައެޅުން   މިންގަނޑެއް   ވޭނެ ނަގައިދެ   ގިނައިން   އެންމެ   ގޮތުގައި   ބަދަލުގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް   ރިޢާޔަތްކޮށް 

 "...  ،ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއި   މިންވަރެއްކަމަށް   ޢަދުލުވެރި   އެކަށީގެންވާ   އިނާޔަތަކީ  މުސާރައާއި   އަހަރުގެ ( އެކެއް )   1  ގޮތުގައި 

ޖަނަވަރީ    26މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    ،ބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއިއިމި  

ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި    2020 އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެފަރާތް  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

 05ގައި ބޭއްވުނު    2021މޭ    31މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން    ،ދަކުރުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސްއާމަށް އަނބުރާ އިމަގާ

އަދާކުރަމުންދިޔަ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަޑުއެހުމުގައި  ވަނަ  ރުޖޫ މަގާ )ފަހެއް(  އަނބުރާ  ވުމަށް  އަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،    ނަންބަރު  ބޭނުންނުވާކަމަށް  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  -HC/2016އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

A/555    ެދިވެހިރާއްޖޭގ ނަންބަރު  ަޤިޟއްޔާއާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    HC-A/287/2018ހައިކޯޓުގެ  ަޤިޟއްޔާއާއި 

ނަންބަރު   ރި  HC-A/586/2016ހައިކޯޓުގެ  )ަވޒާީފާއބޭެހ    2/ 2008ުނ ންަނަބުރ  ާގޫނ  ،ޔަތްކޮށްއާަޤިޟއްޔާއަށް 

ަވަނ ާމއާްދެގ )ރ( އިަދ،    29ަވަނ ންަނަބާރިއ، އްިސެވަބާޔްނޮކށަްފިއވާ    3ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ    29ުނ( ގެ  ާގޫނ

ަންނަބުރ  ާގޫނުނ( އްަށ  ާގޫނ)ވަޒާީފާއބޭެހ    2/2008ުނ ަންނަބުރ  ާގޫނ   2/ 2008ނު ަންނަބުރ  ާގޫނ)   22/ 2016ނު 

ުނގެ  ާގޫނތަަކށްފުަހ، އެ  ުހާލްސނު( ެގ ަދށްުނ ެގެނުވނު ިއާގޫނ ެގަނުއުމެގ  ުހާލްސަވަނ ިއ  5ނު( ައށް  ާގޫނ)ަވޒާީފާއބޭެހ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އެ ފަރާތަށް އަސާސީ    ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ގެ ަދުށްނ،   87

ހުށަހެޅި  ރުފިޔާ( ގެ ނިސްބަތުން، މައްސަލަ    ވިހިހާސް ފަސްސަތޭކަރ. )-/20,500  މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ 

ރުފިޔާ( )ދެލައްކަ ސާޅިސް ހަހާސް  ރ.  -/246,000ނާޔަތްތަކަށް ޖެހޭ އި)އެކެއް( އަހަރުގެ މުސާރައާއި    01ފަރާތަށް  

 ނަގައިދިނުމަށް ބުރަވެއެވެ. 

ޯބަނސް'   .17 'އުެނއްަލ  ަފރަާތށް  ުހށެަހިޅ  ލެިބްނޖޭެހ    (annual bonus)ަމްއސަަލ  ގުޮތަގިއ  ރ.  -/61,500ގެ 

ރިުފާޔ(   ެއއާްހްސ  ަނަޒުރުކާރިއުރ)ަފސޮްދަޅްސ  އުެދމްަށ  އެދަިފިއާވ  ަގއި    2019ިޑެސންބުަރ    03  ، ިލުބަމށް 

 ؛ޮފުނވަާފިއ އެީމއްިލަގިއهللا ަމްރަޔްމ ަޢބުްދ

"Regarding our yesterday’s meeting (02.12.2019) as you have mentioned I will be given annual bonus 

as total salary of 03 months as (MVR 20,500*3) 



 
 

 ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ބްލޫ ޑީ
 VTR/2020/15: ނަންބަރު މައްސަލަ                           މައްސަލަ  ހުށަހެޅި هللاޢަބްދު މަރްޔަމް ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

28 ގެ  23   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

May I get a professional conformation reply from your side to keep in my records." 

  2019ޑިސެންބަރު    03މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި އީމެއިލް ގެ ޖަވާބުގައި އިބްރާހީމް ރައުފް ކިޔާ ފަރާތެއް  

 ؛އަށް އީމެއިލްއެއް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، މި އީމެއިލްގައިهللا ދުގައި މަރްޔަމް ޢަބް

"....Annual bonus will be paid as we have been practicing now." 

ަގއި ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތަށް ދަީފިއާވ    2019ިޑެސނަްބރު    03މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، ީމެގ އުިތުރން  

އަެފާރތްަށ   ަގިއެވސް  ެސޓިްފެކޓް'  ރިުފާޔ( -/61,500'ސެެލީރ  ަފްސސޭަތކަ  ެއއާްހްސ  )ފަސޮްދަޅްށ  ިލޭބަކމްަށ    ރ. 

ާވަކްނ އަެފާރުތެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ިއުރެވްސ ެއ ަފިއާސ ދަީފިއުނުބނަެފިއާވީތާއިއ،  

ޮއްނނީާތާއިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ، ޭބްނކް ްސޭޓްޓަމންޓްަށ ބުެލުމން ިއނެގން  ިމަކން ނީަފުކުރުމެގ ޭބުނަމށް 

ެއްއެވްސ ިލުޔެމްއ ުހށަަހޅަާފިއ ެނަތތީ ިމ ަފިއާސައކީ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ޭދްނޖެހޭ  

   ްނ ެފެނެއެވ. ްށ ަކނަޑއަަޅަފިއާސެއްއ ަކަމ

ަވނަ އަަހުރ    2019އިާއ    2018ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފީނަގއި ަވޒާީފއާަދުކިރ ުމއަްދުތަގިއ   .18

ަފިއާސ   ުދަވްސަތަކްށވާ  ުޗއީްޓެގ  ިލބަިފިއުނވާ  އެފާަރަތށް  އެެހްނަކުމން  ދަީފިއުނާވަކާމިއ،  ުޗއްޓީ  އަަހީރ  އަެފާރަތށް 

ަވނަ އަަހުރެގ އަަހީރ ުޗްއިޓއަށް    2018ިރާއަޔްތުކާރިއުރ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ަނަގއިިދުނަމްށ އެދަިފިއާވ އުެދަމްށ 

ނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން  ގާނޫއެދަިފިއާވަކްނ އަެފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ ެއްއެވްސ ިލެޔިކުޔަމުކްނ ާސިބުތާވްނ ެންތަކާމިއ،  

ބަޔާންކު ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ވަކި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކަނޑައެޅިގެން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފިޔަވައި،  މައްސަލަތައް  ރާ 

ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަކީ އެކަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ގަވާއިދު ނަންބަރު 

2015/R-20    ުންވެގެން އޮންނަކަމާއި،  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ   42( ގެ  2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދ

 ؛ަޤިޟއްޔާގައި SC-A/02/2010މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ފަރާޓުގެ   ދަޢުވާކުރާ   އުފުލުމަކީ (  onus probandi)   ބުރަ   ޘާބިތުކުރުމުގެ   ހުޞޫމާތްތަކުގައި   މަދަނީ   ގޮތުގައި   އުޞޫލެއްގެ   ޢާންމު " 

  ދަޢުވާގެ   ފަރާތުން   ރައްދުވާ  ދަޢުވާ   އިތުރުން   އޭގެ ،  ނޫންކަމާއި   ފަރާތް   އުފުލާ   ކޯޓަށް   ދަޢުވާ   ހަމައެކަނި   ފަރާތަކީ   ދަޢުވާކުރާ   މާނައިގައި   މި ،  ކަމާއި 
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  ކުރިމަތިކުރާ  ޚަސްމާ   އަނެއް   ޚަސްމު   އެއް   ދަޢުވާއެއްގައި   އެހެންކަމުން ،  މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި  އެފަރާތުގެ   ޘާބިތުކުރުމަކީ   ދަޢުވާ   ދިފާޢީ   ކުރާ   ދިފާޢުގައި 

 ."  އޮތުމެވެ   އޮންނަ   އެނގެން  ފަރާތެއްކަން   ކުރާ '  ދަފްޢެއް '   އެ  ފަރާތަކީ   އުފުލަންޖެހޭ   މަސްއޫލިއްޔަތު   ޡާބިތުކުރުމުގެ (  plea" ) ދަފްޢު "

ހަރު  ވަނަ އަ  2018  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު، ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް އެފަރާތަށް އެ ޗުއްޓީ ލިބިފައިނުވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ އޮތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ވަނަ   2018ނުވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާފައި  އެފަދަ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް    ގައިވީއިރުފަރާތަށްކަމު

 ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ ފައިސާ ނަގައިދޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. އަހަރުގެ އަހަރީ 

މައްސަލަ    ،ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުލިބޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  2019މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   18.1

އަށް   ލީވް"  "އެނުއަލް  ފަރާތް  ފެށި  2019ޑިސެންބަރު    04ހުށަހެޅި  އަށް    2019ޖަނަވަރީ    9ގެން  އިން 

އެފަރާތަށް ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ    ،އެދިފައިވާކަމާއި

"ޑޮކިއުމަންޓް   އ6ެފޯމާއެކު  އެޕްލިކޭަޝން' ފޯމުން  'ލީވް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  މައްސަލަ    ،ނގޭކަމާއި" ގެ 

ގައި ކަމަށްވެފައި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް   2019ނޮވެންބަރު    13އްޓީއަށް އެދިފައިވަނީ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ޗު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް    ، ގައި ކަމަށްވާއިރު  2019ނޮވެންބަރު    04ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ  

ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައި އަހަރީ ޗުއްޓީ  ،ފައިއެދިފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށް ފަހު ކަމަށްވެ

ޔާރުކޮށް އެ މުއްދަތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެފަރާތަށް ޗުއްޓީ ހިނެގުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ޗުއްޓީގެ    2019ދީފައިވާތީ   އަހަރީ  އަހަރުގެ  ފަރާތުން   30ވަނަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  )ދުވަސް( 

 ރަވެވެއެވެ. ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބު

ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެެޓނެްޑްންސ އަެލަވްންސާއިއ ެއޮކޮމޑަޭޝްނ އަެލަވްންސ     .19

ަފާރާތ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ   ހުޯދަމްށ އެދަިފިއީވަނަމެވްސ، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާާތިއ ަމއްސަަލ ަރއުްދާވ 

އްެއަބ ަވޒާީފެގ  އަދި  ުނަވތަ  ަބާޔެންއެވްސ  ަފާރަތށް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ުހށަަހޅަާފިއނާުވަކަމާށިއ،  ްސުވެމްއެވްސ 

ެއޮކޮމޑަޭޝްނ އަެލަވްންސ   ުމަވްއޒުަފްނަންށ އެެޓްނޑްެންސ އަެލަވްންސާއިއ  ަފާރުތެގ އެެހްނ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ 
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ހުށަަހޅަާފިއުނާވަކ ިލެޔިކުޔެމއް  ެއްއެވްސ  ައްނަގއޭިދ  ަފރުާތެގ  ިއ،  ާމަހަމަޖްއަސއިދަީފިއާވަކްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ތްަފ ަފާރތަށް  ީސުމާސަރިއެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އެެހްނަކުމން  ުހށަަހޅަާފިއެންތކާަމިއ،  ިލުޔެމްއެވްސ  ިހެމނޭ  ުލ 

  ނެުދެކމެެވ. ކްަށ  ްނެޑްންސ އަެލަވްންސ ަނަގއިދެޭނ ަހަމެއްއ ޮއްތަކަމެޓެއެއޮކޮމޭޑަޝްނ އަެލަވްންސާއިއ  

ރ. )ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ(  -/300,000  ބަދަލުގައި  ގެއްލުމުގެ  ނަފްސާނީ  ލިބިފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި މައްސަލަ  .20

ރ. )ހަލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް  -/675,400ލިބޭނެ މާލީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި    ތަށްނަގައިދިނުމަށާއި، އެފަރާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  މަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  ހަތަރު ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ އެދު 

ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ސީދާގޮތުން ގެއްލުންވެފައިވާކަމާއި، ގެއްލުންވެފައިވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން  

އިސާ ނަގައިދޭނެ  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަ 

 ފެނެއެވެ. ހަމައެއް ނެތްކަމަށް 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

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

هللا މަރްޔަމް ޢަބްދު  ،މި މައްސަލައަކީ   ،ތްކޮށް ބެލިއިރުރިއާޔަހެކިންގެ ހެކިބަހަށް    ،މަޖިލީހުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި

ޑީ   ،(A305090/ މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    14037)ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  

މަގާމުގައި   އެކައުންޓެންޓްގެ  ސީނިއަރ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ފެށިގެން   2017ނޮވެންބަރު    01ބްލޫ  އިން 

އި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީއަށް އެދުމުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި އަހަރީ ޗުއްޓީއަށާ،  ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް

ވަކިކޮށްފައިވާތީއާއި އެލަވަންސްއާއި،  ވަޒީފާއިން  އެކޮމޮޑޭަޝން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އެޓެންޑެންސް  ،  މައްސަލަ 

ވަކި،  އެލަވަންސްދީފައިނުވާތީ އެފަރާތް  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ރަނގަޅަށް މައްސަލަ  ކޮށްފައިވަނީ 

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި ގޮތް  ލިބޭނެ  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  އެފަރާތަށް  އެއްބަސްވެފައިވާ  ،  ނޫންކަމުގައިވާނަމަ  ކުންފުނިން 

ލިބިދިނުމަށާއި ބޯނަސް  އަހަރީ  އެލަވަންސްއާއި  އެޓެންޑެންސް  ދުވަސްތަކުގައި ،  ފަދައިން  ބަންދު  ރަސްމީ 
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ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށްވާ    2019އާއި    2018،  ތަށް ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަ ލިބުމަށާއިއެފަރާތްކޮށްފައިވާ މަސައްކަ

އަށް ލިބިފައިވާ هللا މަރްޔަމް ޢަބްދު،  ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބިދޭ ޗުއްޓީއަށްވާ ފައިސާ ލިބިދިނުމަށާއި،  އުޖޫރަ ލިބިދިނުމަށާއި 

ބަދަލުގައި   ގެއްލުމުގެ  ލައްކަ-/300,000ނަފްސާނީ  )ތިން  ނަގައިދިނުމަށާއި  ރ.  ގެއްލުމުގެ  ،  ރުފިޔާ(  މާލީ  އަދި 

ރ. )ހަލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް އެދި ޑީ  -/675,400ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ހުށަހެޅުމުން  2020ޖަނަވަރީ    26ބްލޫ  ޓްރައިބިއުނަލަށް    ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ 

 މި މައްސަލައިގައި،   ބަލާފައިވާ

ަފާރތްަށ   ުހށެަހިޅ  ަވކި    2019ޮނެވްނަބރު    04ަމްއސަަލ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިސީޓައީކ  ދަީފިއާވ  ަގިއ 

ަކށްފުަހ ަވޒާީފިއްނ ަވިކވެާނަކްނ ެއނުގުމެގ ގުޮތްނ ދަީފއާިވ ިސީޓެއްއަކާމިއ، މި ިސީޓަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ަހާތީރ

ިއުތުރ   ިކަބިއން  ބާަޔނޮްކށަްފިއާވަކާމިހަފާރުތެގ  ބުޭންނުނާވަކަމށް  ަވިކން  ދަުމެތްއ  ޮކންްޓރިޯލްނގ  ްކެރޑްިޓ  ިއ، 

ާވ ަލނޑަުދނިޑަތްއ ާހސުިލުނާވީތ، ަވިކްނ ެއ ަމަސއަްކްތުކުރްނ ުހްއޓާލާ  ިހްނުގުމަގިއ ުކނުްފިންނ ާހސުިލުކަރްނ ޭބުންނ

 ( އާިދރ  ައްނގަާފިއާވަކަމްށ  Head officeަމިއ  ިންނމަާފިއާވަކްނ  ަހވުާލުކުރަމްށ  ަމަސްއަކްތ  ެއ  ާއ   )

ްނ ުއވާލަާފިއާވަކްނ  ުމ ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތަމާގަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އާަދުކަރުމނިްދޔަ 

މެއްކަމަށްބަލާ،  މަގާމަކީ އުވާލެވިފައިވާ  މަގާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ،  ިމ ިސީޓގެ މަފޫްހަމށް ބާަލިއރު އިނެގްނ އަޮތީތ

މި     ،ަލތު މުެދެވެގްނަކަމްށ ަކނަޑައާޅާހެގ    (redundancy)ާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވިފިައަވީނ ިރަޑްނަޑްނސީ  އެފަ

ަމުއޫޟ ަވިކުކުރުމަގިއ  ވަޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބާިނޮކށް  ަމްއޗްަށ  ެވިރަކްނ  އަދުުލ  ީއަސަބުބެގ 

(substantive fairness)    ިއުޖާރީއ އިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ގާ  (procedural fairness)ެވިރަކްނ  އަދުުލއިަދ 

  ލަތުގައި ހާ  ގެ  (redundancy)  ރިޑަންޑަންސީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަޒަރުކުރިއިރު،

 އަދި  (substantive fairness)  ދުލުވެރިކަންއަ  އީމައުޟޫ   އިމުކުރަންޖެހޭގާ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު

 ފަރާތަށް   ރައްދުވި  މައްސަލަ   އިމުކުރުމަށްފަހުގައިކަންގާ  (procedural fairness)  ދުލުވެރިކަންއަ   އިޖުރާއީ
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  2008/2  ނަންބަރު  ނު ގާނޫ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ، ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ

 ،ކަނޑައަޅައި ލާފަށްކަމަށްހި  އާ( ނުގާނޫ ވަޒީފާއާބެހޭ)

  ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަޤިޟއްޔާއާއި  HC-A/555/2016  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

2018/HC-A/287  ި2016  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަޤިޟއްޔާއާއ/HC-A/586   ްަޤިޟއްޔާއަށ 

،  ަނނަްބާރިއ  ަވަނ  3  ެގ(  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  29  ެގ(  ުނާގޫނ  ަވޒާީފާއބޭެހ )   2/ 2008  ަނނަްބުރ  ުނާގޫނ  ،ތްކޮށްރިއާޔަ

  ުނ ާގޫނ  އްަށ(  ުނާގޫނ  ަވޒާީފާއބޭެހ)   2/2008  ންަނަބުރ  ުނ ާގޫނ،  އިަދ(  ރ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ   29  ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ

(  ުނ ާގޫނ  ެގަނުއުމެގ  ުހާލްސިއ  ަވަނ   5  އްަށ(  ުނާގޫނ  ަވޒާީފާއބޭެހ )   2/ 2008  ަންނަބުރ  ުނ ާގޫނ)   22/ 2016  ަންނަބުރ

  ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ، ަދުށްނ   ެގ (  ށ )   ާމއާްދެގ  ވަަނ  87  ުނެގާގޫނ   ެއ ،  ަތކަށްފުަހުހާލްސިއ  ެގެނުވުނ   ަދުށްނ   ެގ

)ރ-/20,500  ލިބެމުންދިޔަ  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ   އަސާސީ  ފަރާތަށް  އެ   ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން   ވިހިހާސް . 

 ނާޔަތްތަކަށް އި  މުސާރައާއި  އަހަރުގެ(  އެކެއް)  01  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ނިސްބަތުން  ގެ(  ރުފިޔާ  ފަސްސަތޭކަ

 ، ކަނޑައަޅައި ނަގައިދިނުމަށް( ރުފިޔާ ހަހާސް ސާޅިސް  ދެލައްކަ. )ރ-/246,000ޖެހޭ

  ައންހްެނ ، ަޔްތޮކްށ ާއިރ  ބުުނަމްށ  ބާުނ  ިލބަިފިއުނާވަކަމްށ  ުޗްއީޓ  ާވުގަހްއ  ުގިޅެގްނ  ވިހުެއާމިއ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  ާވ ުގްއަހ  އަެފާރަތްށ  ހަާލުތަގިއ  ުހްނަނ   ަވޒާީފަގިއ  ުމަވްއޒަަފުކ   ެއ   ުޗއީްޓައީކ  ޭދ  ުގިޅެގްނ   ވެިހުއާމިއ  ުމަވްއޒަަފުކ

  ުކިރްނ   ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ   އަެފާރްތ  ވަެފިއަވީނުގްއަހ  ޗްުއީޓ   ިމ  ަފރަާތްށ   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ،  ުޗްއީޓައަކްށވަެފިއ

  ުދަވްސ(  ަފސޮްދަޅްސ)   60  ިލެބްނޖޭެހ  ޮގުތަގިއ  ުޗްއީޓެގ   ވެިހުއުމެގ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ،  ަކަމްށާވީތ

  ަފިއާސ   ުދވަަހްށާވ(  ައެށްއ   ިތީރްސ)   38  ނިުލިބާވ  ުޗއީްޓިއްނ  ވެިހުއުމެގ  އަެފާރަތްށ،  ަކނަޑައަޅިއ   ަހްއުގާވަކަމްށ

  ަސޭތަކ  ަފްސ  ވިހާިހްސ. ) ރ -/20,500  ިލޭބ   ގުޮތަގިއ  ުމާސަރިއެގ  ައާސީސ   އަެފާރަތްށ،  ަކނަޑައަޅިއ  ަނަގއިިދުނަމްށ

  ިތީރްސ )   38(،  ލިާރ  ިތްނ  ިތީރްސ  ރިުފާޔ  ިތްނ  ައްއޑަިހ  ަހަސޭތަކ)   683.33  ްނއަދުަދ  ްށޖޭެހަކުދވަާލ  ިއްނ(  ރިުފާޔ

  ަފސޮްދަޅްސ  ނަުވަސޭތަކ  ަފްނަސީވސާްހްސ. ) ރ -/25,966.66  އަދަަދްށާވ  ުޖމަުލ  ޖޭެހ  ިނސަްބުތްނ   ުދވުަހެގ(  ައެށްއ

 ، ަކނަޑއަަޅިއ  ަފިއާސަކަމްށ  ިލބްެނޖޭެހ  ޮގުތަގިއ  ބަދުަލެގ   އަެފރަާތްށ   ައީކ(  ާލިރ  ަފްސ  ަފސޮްދަޅްސ  ރިުފާޔ  ަފްސ
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  ަފސޮްދަޅްސ . ) ރ -/61,500  ިލެބްނޖޭެހ  ޮގުތަގިއ   ެގ  (annual bonus)'  ޯބަންސ  ެއނުއްަލ'   ަފާރަތްށ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  2019  ިޑެސްނަބުރ 03 ަފާރުތްނ ަރއުްދިވ ަމްއސަަލ  ަފިއާސެއްއަކަމްށ ިލެބްނޖޭެހ  އަެފރާތްަށ ައީކ( ރިުފާޔ ެއއާްހްސ

  ެއ   ިއުރެވްސ  ަވިކކެުރުވުނ  ަވޒާީފިއްނ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ާއިއ  ޮއްނނީާތ  އިނެގްނ  ީއެމއްިލިއްނ  ޮކށަްފިއާވ  ަގިއ

  ޭބުނަމްށ   ނީަފުކުރުމެގ  ިމަކްނ ،  ޮއނާްނީތާއިއ   ިއނެގްނ  ބުެލުމްނ   ްސޓްޭޓަމްނޓްަށ  ޭބްންކ   އަެފާރުތެގ   ދަީފިއުނާވަކްނ  ަފިއާސ

  ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފިއާސައީކ  ިމ  ެނަތީތ   ުހށަަހޅަާފިއ  ިލުޔެމްއ  ެއްއެވްސ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ

 ،  ަކނަޑއަަޅިއ  ަކަމްށ  ަފިއާސެއްއ  ޭދންޖޭެހ  ްށަފާރަތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  ބަންދު  ރަސްމީ )  ފެށިގެން  އިން(  2021  ސެޕްޓެންބަރު  16)  މިއަދު   ކަންތައްތައް  އެންމެހާ   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު

  ބަންދު   ރަސްމީ)  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަންތައްތައް  ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު  ފުރިހަމައަށް  ތެރޭ  ދުވަހުގެ (  އެކާވީސް)  21(  ނޫން

  ބްލޫ   ޑީ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މި،  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭ  ދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3(  ނޫން

 .ނިންމައިފީމެވެ މައްސަލަ މި  އަމުރުކޮށް އަންގައި މައްޗަށް ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް ޕްރައިވެޓް

 1443 ޞަފަރު 09
 2021 ސެޕްޓެންބަރު 16

 ނިންމީ  ބަލައި މައްސަލަ މި

 

 މުޙައްމަދު   މަހީރަ   ފާޠިމަތު 

 މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ

 


