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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/231 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019އޮކްޓޫބަރު  08 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 އެޕްރީލް 15 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ދީދީ، ވައިޖެހޭގެ / ސ. ހިތަދޫ هللاޙުސައިން ޢަބްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A025724)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-236/2000ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  )ކުންފުނި

 
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ދީދީ )ވައިޖެހޭގެ / ސ. ހިތަދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  هللاޙުސައިން ޢަބްދުމި މައްސަލައަކީ  

A025724  ި06( މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 'މުނި އެކްސްޕްރެސް' ދޯނީގެ ކެޕްޓަންގެ މަޤާމުގައ  

ދަނިކޮ  2017ޑިސެންބަރު   އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ލިމިޓެޑުގެ  އިން  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ށް، 

އޮޕަރޭަޝންސް' ފަރާތުން  '  ޑައިރެކްޓަރ،  ޢަބްދު   2019ޖުލައި    11ގެ  ޙުސައިން  ގުޅައި،  هللاގައި  ފޯނުން  ދީދީއަށް 

ޢަބްދު ޙުސައިން  ވަޒީފާއިން  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  ދީ  ދީ هللاއެއްވެސް 
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ޙުސައިން   ބަޔާންކޮށް،  ދީފައިނުވާކަމަށް  ތަފްޞީލެއް  އިތުރު  ގުޅޭ  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ޢަދުލުވެރިކަން  هللاޢަބްދު އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ނިންމުމުގައި  ނިންމި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ދީދީ 

ހެއްކަމުގައި  ދީދީއަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މީ هللاނުމަށާއި، ޙުސައިން ޢަބްދުާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދި

ދީދީއަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  هللاއިދިނުމަށާއި، ޙުސައިން ޢަބްދު ފާ ހަމަޖައްސަ ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީ

ޢަބްދު  ޙުސައިން  އެދި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ޕްރައިވެޓް  هللاޙައްުޤވާކަމަށް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ފަރާތުން  ދީދީގެ 

ރައްދުވާގޮތަށް   ބަ  2019އޮކްޓޫބަރު    08ލިމިޓެޑަށް  ހުށަހެޅުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ލާފައިވާ  ގައި 

 މައްސަލައެކެވެ.  

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު  ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  ޢަބްދުމައްސަލަ  ރައްޔިތެއްކަން هللاޙުސައިން  )ދިވެހި  ހިތަދޫ(  ސ.   / )ވައިޖެހޭގެ  ދީދީ 

( )މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  A025724އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  

'މައްސަ  ހުށަހެޅި  ގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި ފަރާތް(  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ލަ 

ޕްރައިވެޓް   އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަޒަރުކުރުމުން،  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

( )މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް' ނުވަތަ  C-236/2000ލިމިޓެޑް )ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު  

ބަ ގޮތުގައި  ގެ  'މުނި 'ކުންފުނި'  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި،  މުވައްޒަފެއް  ގެ  ފަރާތް(  ޔާންކުރެވިފައިވާ 

ގޮތުގައި   ކެޕްޓަންގެ  ދޯނީގެ  އައި    2017ޑިސެންބަރު    06އެކްސްޕްރެސް'  މަސައްކަތްކުރަމުން  ފެށިގެން  އިން 

ވަޒީފާއިން   ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި    2019ޖުލައި    11ފަރާތެއްކަމަށާއި، 

ޑިރެކްޓަރ،  'ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވަނީ ކުންފުނީގެ  



 

 

 މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ނޯޓިހެއް    ސް'އޮޕަރޭަޝން  އެއްވެސް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ގުޅުމަށްފަހުކަމަށާއި،  ފޯނުން  ޙަސަން  ނިޒާރު 

، އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްޞީލެއް ދީފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ދިނުމަކާނުލައި ކަމަށާއި

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫޢީ  ނިންމުމުގައި  ނިންމި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

 ށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމުގައި    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް .2

މައްސަލަ   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ 

އި، މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާ

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ޙައްުޤވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ   .3 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

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

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ   ކުންފުނިން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހު މައްސަލަ  ވާތީކަމަށާއި،  ނުކިޔަމަންތެރިވެފައި  ބުނެ  ނުކުރާނެކަމަށް  ފަރާތުން  މަސައްކަތް  ށަހެޅި 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ކުރިމަތިލާންޖެހޭތީ،  ގެއްލުމަކާ  ބޮޑު  ކުންފުންޏަށް  ސަބަބުން    2008/2ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ 

ގެ   ާޤނޫނު(  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދަށުންކަމުގައި  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ސަބަބުގެ ތަފްޞީލުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މައްސަލަ ހު

 ރައްދުވި ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

'މުނި   .3.1 އުޅަނދެއްކަމުގައިވާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބޭނުންވާ  އެކްސް ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދޯނީގައި  އެ  ހައިސިއްޔަތުން،  ކެޕްޓަނުގެ  ދޯނީގެ  ޕްރެސް' 

ޅ.  ފުރައިގެން  މާލެއިން  އެއްފަހަރު  ހަފްތާއަކު  ކޮންމެ  އެގޮތުން  އުފުލުންކަމަށާއި،  މުދާ  ތަންތަނަށް 
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އުފުލާކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  އަތޮޅުގައި އޮންނަ 'ފުށިފަރު' ރިސޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މުދާ  

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފުށިފަރު ރިސޯޓަށް ގެންދަންޖެހޭ މުދާ ބޯޓަށް   ޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ، ޅ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަ .3.2

މުން އެކަމަށް ބަރުކޮށްފައިވަނިކޮށް، އެތަކެތި ހިފައިގެން މާލެއިން ފުށިފަރު ރިސޯޓަށް ދަތުރުކުރުމަށް އެންގު

ރިސޯޓަށް  ފުށިފަރު  ދެކޮޅުހެދުމުންކަމަށާއި،  އުޒުރަކާނުލައި  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޒާތުގެ   ހަލާކުވާ  އަވަހަށް  ތެރޭގައި  މުދަލުގެ  މުދާތައް   (perishable)ގެންދަންޖެހޭ  ހިމެނޭތީ،  މުދާ 

އުޅަނދެއްގެ ކެޕްޓަންކަން  ފޮނުވުމަށްޓަކައި  ސަލާމަތްކުރުމަށާއި، ރިސޯޓަށް ބޭނުންވާ ސަޕްލައި ލަސްނުކޮށް 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް   މީހަކު ހޯދައިގެން ފުށިފަރު ރިސޯޓަށް މުދާތައް ފޮނުވުމަށްކުރެވޭވަރުގެ އެހެން  

 ކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މަޖުބޫރުވި

ފަރާތުން   .3.3 ރައްދުވި  ރިސޯޓަށް މައްސަލަ  ފުށިފަރު  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

އިންކާރު އަދާކުރުމަށް   ދަތުރުކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ  ކަނޑައެޅިގެން  ކުރުމަކީ 

ގެއްލުން   ބޮޑު  ނުހަނު  ކުންފުންޏަށް  ޢަމަލަކީ  އެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެކޮޅުހެދުންކަމަށާއި، 

މަލެއްކަމުގައެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ތަބާނުވުމަކީ، މުވައްޒަފުގެ  ޢަ ލިބިދެނިވި  

އެކަށީގެންނުވާމަސަ އަޚްލާުޤ  އިތުރަށް އްކަތުގެ  ވަޒީފާގައި  އަދާކުރަމުންދާ  މުވައްޒަފު  އަދި  ކަމަށާއި، 

ގެއްލުން ތަނަށް  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ލިބިދާނެ ބެހެއްޓުމުން  ބަލަންޖެހޭ ތަކެއް    ކަމަށް 

ކަމެއްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   .3.4

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ، އެކަމެއްގެ  

ނިން ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ބިނާކޮށް  އެ  މައްޗަށް  އެކަމެއް  ކަމަކީ،  މާ 
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ވަރަށް ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމެއްކަމުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ހިނގާފައިވާކަން  

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  އެކަމުގެ  އެކަމަކީ  އަދި  ދަށުން    23ވާނަމަ،  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މުވައް އެ  ދިނުމަކާނުލައި  ވާނަނޯޓިހެއް  ކަމެއްކަމުގައި  ބާވަތުގެ  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  އެފަދަ  ޒަފަކު  މަ، 

ވަޒީ އުޫޞލާ  މައްސަލަތަކުގައި  )ޢާންމު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފަރާތުން  ފާދޭ 

ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އިތުރު ފުރުަޞތުތަކެއް އެ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން( އިތުރު ތަޙްީޤުޤތަކެއްކޮށް، އެކަމާމެދު  

ފަރާ ވަޒީފާދޭ  ދިނުމަކީ  ލާޒިމުމުވައްޒަފަށް  ކޮންމެހެން  މައްޗަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތުގެ  ނޫންކަމުގައި  ކަމެއް 

ނަންބަރު   ކަނ ަޤިޟއްޔާގަ  HC-A/77/2013ހައިކޯޓުގެ  ރިސޯޓަ  ވެ.ޑައަޅުއްވާފައިވާކަމަށެއި  ށް ފުށިފަރު 

އެންގި އެންގުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް އްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  މުދާ ގެންދިއުމަށް މަ

ދަތުރު ނުދާކަން ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި އެނގެން އޮތުމުން، މި ބާވަތުގެ އެ  ދެކޮޅުހަދައި،  އުޛުރަކާނުލައި  

އި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަތަކުގައި  ޖުރާއީ 

ަޤބޫލުކުރާކަމުގައި މައްސަލަ   ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި 

   ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަޒީފާ .4 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  އިން 

ާޤނޫނާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭފަދަ ާޤނޫނީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. 

ނަންބަރު   .5 ާޤނޫނު  އޮވެގެންކަމަށް  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން   2008/2މުވައްޒަފަކު 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙައްުޤ  އުފުލުމުގެ  ލިބިދީފައިވާއިރު،    28ަޝކުވާ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަ ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް  ފަރާތުގެ  އެކަށީގެންވާ  ވަޒީފާދޭ  ކީ 

ާޤނޫނުގެ    ޒިންމާއެއް އެ  އޮތުމުން  27ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  މައްސަލަ    ،ވަނަ  މައްސަލައިގައި  މި 
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މައްސަލަ   ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

 ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ަމްއސަަލެއްއަގިއ .6 ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ޢަދުުލެވިރ   ، ުމަވްއޒަަފުކ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސަބެބއް  ެއކީަށގްެނާވ  ުނވަަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

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

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

ިމޮގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ ެއނޭގަކާމިއ،  ަވިކުކ  ، ަޤިޟްއާޔިއްނ  ަވޒާީފިއްނ  ޭދ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަވޒާީފ  ުރަމްށ 

ުހއަްދކާުރ ަވިކުކުރަމްށ  ވަޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ައސެާސްއ  ޚާިޔުރުކާރ  ޢަދުުލެވިރ   ަފާރަތުކްނ  ފަަދ 

ުއްނުސުރަތއް   ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  އެ  ިއުތުރްނ  ަސަބަބކްަށުވުމެގ 

ެއނޭގަކާމިއުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ   ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ބުެލްނަކްނ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވޒާީފިއްނ    ، ިއުޖާރީއ  ުމވްައޒަަފުކ 

ުފރަިހަމުކަރްނެޖޭހ   ބުެލުމަގއި  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ިންނުމަމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ 

ންިނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނއި    ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކޓްުނ  ، ިއުޖާރައުތަތއް ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ

 ޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބވުަތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތކްުނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  ެއ

ތެރެއިން  .7 ހެކިންގެ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ހެކިންގެ  ަޝފަހީ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި 

 ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުކޮށް ހެކިބަސް ނެގިފައިވެއެވެ. އަންނަނިވި ހެކިން ވަޒީފާއާ

ނަންބަރު:  .7.1 ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ވެލިދޫ(  ނ.   / )އެއްގަމުގެ  ޙަސަން  ނިޒާރު 

A006633)؛ 

ޢާއިަޝތު ނަީޝކާ ނިޒާރު )އެއްގަމުގެ / ނ. ވެލިދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  .7.2

A204364)؛ 



 

 

 މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ނަންބަރު: .7.3 ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ވެލިދޫ(  ނ.   / )ސައްކެޔޮގެ  އިބްރާހީމް    އަޙްމަދު 

A201740.) 

)ދިވެހި   .8 ާޝޠިރު  ޢަލީ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  ހެކިންގެ  ޝަފަހީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ކާޑު ނަންބަރު: އަންގައިދޭ  ރައްދުވި A008554  ރައްޔިތެއްކަން  ހެކިބަސްދިނުމަށް އުޒުރުވެރިވާކަމަށް މައްސަލަ   )

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ޢަލީ ާޝޠިރުގެ ހެކިބަސް މި މައްސަލައިގައި ނެގިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ދެފަރާތަށް   .9 ފުރުަޞތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ހެކިން  ޝަފަހީ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ހުށަހެޅި  މި  މައްސަލަ  އޮތްނަމަވެސް، 

މައްސަލަ ރައްދުވި    ޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު ބަންދުކޮށް،  ފަރާތުން ަޝފަހީ ހެކިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ

ހެކިވެރިންގެ  ހުށަހެޅި  ތާރީޚުކަމުގައިވާ    ފަރާތުން  ތާވަލުކުރެވުނު  އަޑުއެހުން  ނެގުމަށް  ފެބުރުވަރީ    27ހެކިބަސް 

މައްސަލަ ރައްދުވި    ޚުގައި، ތުން ަޝފަހީ ހެކިން ހުށަހެޅި ތާރީމުގައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާކަ   ގައި  2020

ހެކިވެރިންގެ ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ    ފަރާތުން  ނިޒާރު  ނަީޝކާ  ޢާއިަޝތު  ޙަސަންއާއި،  ނިޒާރު  ތެރެއިން 

ފެބުރުވަރީ    27މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ކިބަސް ނެގިފައިވާތީ،  ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާިޟރުކޮށް އެ ދެފަރާތުގެ ހެ

 ގައި ަޝފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ޙާިޟރުނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާނެއެވެ.  2020

ނެތިކަމުގައި   .10 ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ  މި 

ހުށަހަ ނިންމުމަކަށް  ބަޔާންކޮށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  މި  ވުމުން،  މައްސަލައެއްކަމުގައި  ޅާފައިވާ 

އިޖުރާއީ   ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި، 

 ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭ ހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅިރިކަން ާޤއި ޢަދުލުވެ

ހެކިބަހަށް  ހެކިންގެ  ވާހަކަތަކަށާއި،  ދެއްކި  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  ބެލި  މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި 

 ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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އިން ފެށިގެން މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް   2017ޑިސެންބަރު    06މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ   .10.1

ލިމިޓެޑުގެ 'މުނި އެކްސްޕްރެސް' ދޯނީގެ ކެޕްޓަންގެ މަާޤމު އަދާކުރަމުންއައި މުވައްޒަފެއްކަމާއި، މައްސަލަ  

މުސާރަ އަސާސީ  ޢައްޔަންކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ގޮތުގައި  ހުށަހެޅި   ރ.-/15,000އިގެ 

ރ. )އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ( -/1,300ޑް އެލަވަންސް' ގެ ގޮތުގައި  ( އާއި 'ފު )ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ

ލިމިޓެޑުގެ   ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  އެއްބަސްވެވިފައިވާކަން  ދެމެދު  ދެފަރާތުގެ  ލިބިދެވޭގޮތަށް 

 EMPLOYMENT‘(  2017ބަރު  ޑިސެން  06)  EMC/EXP-072/2017ނަންބަރު  

CERTIFICATE’  .ެއިން އެނގެން އޮވެއެވ 

  ވި ފަރާތުގެ 'މުނި އެކްސްޕްރެސް' މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މައްސަލަ ރައްދު  .10.2

ކޮންމެ  އެގޮތުން  އުފުލުންކަމަށާއި،  މުދާ  ތަންތަނަށް  ބޭނުންވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ދޯނީގައި، 

ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު، މާލެއިން ފުރައިގެން ޅ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ފުށިފަރު ރިސޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ފަރާތުން މުދާ އުފުލާކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލަ  

  2020ޖަނަވަރީ    14 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ލިޔުމުން ނެތްކަމުގައި

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ   .10.3 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ޑިރެކްޓަރ، 'މައްސަލަ 

ގައި ފޯނުން ގުޅައި،   2019ފެބުރުވަރީ    11ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ނިޒާރު ޙަސަ  'އޮޕަރޭަޝންސް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާކަމުގައި އަންގާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ވަކިކުރުމާ    ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދީފައިނުވާކަމުގައިވެސް  ތަފްީޞލެއް  ގުޅޭ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

 މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ވައެހެންނަ .10.4 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޒީފާއިން މަވެސް 

ޅ އެތަކެތި    .ވަކިކުރެވިފައިވަނީ،  ބަރުކޮށްފައިވަނިކޮށް،  ބޯޓަށް  މުދާ  ގެންދަންޖެހޭ  ރިސޯޓަށް  ފުށިފަރު 

ހިފައިގެން މާލެއިން ފުށިފަރު ރިސޯޓަށް ދަތުރުކުރުމަށް އެންގުމުން އެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ހޭ މުދަލުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް އުޒުރަކާނުލައި ދެކޮޅުހެދުމުންކަމަށެވެ. އަދި ފުށިފަރު ރިސޯޓަށް ގެންދަންޖެ

ޒާތުގެ   ހަލާކުވާ  ރިސޯޓަށް    (perishable)އަވަހަށް  ސަލާމަތްކުރުމަށާއި،  މުދާތައް  ހިމެނޭތީ،  މުދާ 

އެހެން   ކުރެވޭވަރުގެ  ކެޕްޓަންކަން  އުޅަނދެއްގެ  އެފަދަ  ފޮނުވުމަށްޓަކައި  ލަސްނުކޮށް  ސަޕްލައި  ބޭނުންވާ 

މުދާތައް   ރިސޯޓަށް  ފުށިފަރު  ހޯދައިގެން  ރައްދުވި  މީހަކު  މައްސަލަ  ވެސް  މަޖުބޫރުވިކަމުގައި  ފޮނުވުމަށް 

   ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ]ޅ. އަތޮޅު ފުށިފަރު ރިސޯޓަށް ގެންދަންޖެހޭ މުދާ   .10.5

ވާހަކައެއްކަމަށާއި،  ޚިލާފު  ޙަީޤަޤތާ  އެއީ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  ކަމަށް  ބަރުކޮށްފައިވަނިކޮށް[  ބޯޓަށް 

ބަރުކުރެވިފައިވަނީ   ބޯޓަށް  ގެ ކ.  އެވަގުތު  އެހެން  ތިލަފުއްޓަށް  އިތުރު  މުދާކަމަށާއި،  ންދަންޖެހޭ 

މުދަލެއް   ހަލާކުވާ  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  އޭގައި  ނެތްކަމަށާއި،  އުޅަނދުގައި  މުދަލެއްވެސް 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި    ބަރުކުރެވިފައިނުވާކަމުގައި  މައްސަލަ  އަދި 

ވަކިކުރިކަން   ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި    2019ޖުލައި    11ފަރާތް  މައްސަލަ  އެންގިއިރު  ގުޅާ  ފޯނުން  ގައި 

ހުރީ   ދިމާލެއިން  ފަރާތް  ދަތުރުމަތީގައިކަމަށާއި،  ތިލަފުއްޓަށް  މުދާ ޔަ  ތިލަފުއްޓަށް  އެގޮތުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އައިކަމުގައި  އެނބުރި  މާލެ  ހުސްކުރުމަށްފަހު 

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޙަވާލުކުރި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފުރިހަމަނުކޮށް   .10.6

ރިސޯޓަށް  ފުށިފަރު  އަތޮޅު  ޅ.  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނޯންނާނެކަމަށާއި، 

މުދަލެއްވާނަމަވެސް ގެންގޮސްފައި  ގެންދަންޖެހޭ  ވާނީ  މުދާ  ފަރާތަށް އެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި، 
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ގޮތަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭނެކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އިތުރުގަޑީގެ  ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްބަސްވިމައްސަލަ  

ސަމާ އެފަރާތުގެ  ނުލިބޭކަން  ފަރާތުން  ފައިސާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެނެސްފައިވާނެކަމުގައި  ލުކަމަށް 

ފާހަގަ އިތުރުން،  އަދި  ކުރެވެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ފުށިފަރު   މީގެ  އަތޮޅު  ޅ.  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ 

)ސަތޭކަ ސާޅީސް ހައެއް( ކިލޯމީޓަރު ދުރު،    146ރިސޯޓަށް ދާ ދަތުރަކީ ވަގުތު ދިގު އަދި ގާތްގަނޑަކަށް  

އެހެން ހުރިހާ ދަތުރަކަށްވުރެ ދިގު ދަތުރަކަށް ވެފައި، އެ ދަތުރަކީ އިތުރު އެހެން ތަނަކަށް މަޑުނުކޮށް ކުރާ 

ތަކުރާރުކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް ދަތުރަކަށް ވުމު ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ން، މައްސަލަ 

މީހަކު  ގެނެސްފައިވާނީ   އެނގޭ  ހިފަން  ހުންގާނުގައި  އުޅަނދުގެ  އިތުރަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެފަރާތުންވެސް ނެތުމަކީ  މީހަކު  އިތުރު  އެފަދަ  ދެން  އުޅަނދުގައި  އެ  ނަގާ  ނެތްކަމަށާއި،   

ގެންގުޅޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަސައްކަތްކުރަނީ  ދެން  އުޅަނދުގައި  އަދި  ރިސްކެއްކަމަށާއި، 

މީހެއްގެ  އެއްވެސް  އެއިން  ވާތީ،  ބިދޭސީންކަމަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ 

ނެތްކަމަށާއި، މައްސަލަ   ތަޖުރިބާއެއް  އަތުގައި އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސެއް އަދި އެފަދަ އެއްވެސް

މައްސަލަ   ނުވާނެކަމުގައި  ދެކޮޅުހަދާފައި  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އިރެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރު ރިސޯޓަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 'މުނި އެކްސްޕްރެސް' ދޯނީގައި ޅ. ފުށިފަ .10.7

އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން   ދާން  ރިސޯޓަށް  ފުށިފަރު  ބަނދަރުކޮށް  އުޅަނދު  ގޮސް  ތިލަފުއްޓަށް  ކ. 

)ހަތަރެއް( ޝަފަހީ ހެކިންގެ ތެރެއިން   4ހުށަހެޅި    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން

ވެލި ނ.   / )އެއްގަމުގެ  ޙަސަން  ނަންބަރު: ނިޒާރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ދޫ( 

A006633 ްރައްޔިތެއްކަނ )ދިވެހި  ވެލިދޫ(  ނ.   / )އެއްގަމުގެ  ނިޒާރު  ނަީޝކާ  ޢާއިަޝތު  އާއި،   )

( އަދި އަޙްމަދު އިބްރާހީމް )ސައްކެޔޮގެ / ނ. ވެލިދޫ( )ދިވެހި A204364އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ( ގެ ހެކިބަސް ނެގިފައިވެއެވެ. A201740   ކާޑު ނަންބަރު:ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
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އަތޮޅު   .10.8 ޅ.  ދުވަހު  ބުރާސްފަތި  ހަފްތާއެއްގެ  ކޮންމެ  ބަލާއިރު،  ހެކިބަހަށް  ދީފައިވާ  ޙަސަން  ނިޒާރު 

ފަރާތުންކަމަށާއި،   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރަމުންދިޔައީ  ދަތުރުތައް  އެ  ގެންދާކަމަށާއި،  މުދާ  އެ ފުށިފަރަށް 

ކޮންމެ   ކުންފުނިން  ދާތީ  ދުވަހު  ހުކުރު  ހަފްތާއެއްގެ  ކޮންމެ  )އެއްހާސް -/1,000ދަތުރަކަށް  ދަތުރު  ރ. 

ރުފިޔާ( ގެ އެލަވަންސްއެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދުވަހު 

)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ދުވަހު( ދޯންޏަށް 'ޕެރިަޝބަލް' )މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ފަދަ ހަލާކުވާ ޒާތުގެ( މުދާ 

ހުރިކަ އަރުވާފައި  ފުށިފަރަށް ދޯންޏަށް  އަޅާފައި،  ދޯނި  ތިލަފުށީގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަށާއި، 

ހުށަހެޅި ފަރާތާ   މައްސަލަ  ޙަސަން  ނިޒާރު  ކީއްވެތޯ  އެއީ  ބުނުމުން  އެގޮތަށް  ބުނިކަމަށާއި،  ނުދާނެކަމަށް 

ނުދާ ފުށިފަރަށް  ބުނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސުވާލުކުރުމުން  މަށާއި،  ކަނޭސުވާލުކުރިކަމަށާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެހެން ބުނުމުން، ދޯނިން ފައިބާށޭ ނިޒާރު ޙަސަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ކެޕްޓަނެއް ބޯޓެއްގެ  ކުންފުނީގެ ސަފާރީ  ފުރުވީ  ދޯނު  އެއަށްފަހު  ބުނިކަމަށާއި،  ގެނެސްގެންކަމުގައި   ގާތު 

ގެ އިތުރުން، ޅ. ފުށިފަރަށް ކުރާ ދަތުރަކީ ކޮޅަކަށް ނިޒާރު ޙަސަން ބެނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީ 

)ވިހި( ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއްކަމުގައި ވެސް ނިޒާރު ޙަސަން   20)ދިހައެއް( ގަޑިއިރު ހޭދަވާ، ޖުމްލަ    10

 ހެކިބަސްދެމުން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހު .10.9 މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  ހެކިބަހަށް  ދީފައިވާ  ނިޒާރު  ނަީޝކާ  ވަޒީފާއިން ޢާއިަޝތު  ފަރާތަށް  ށަހެޅި 

ވަކިކުރިކަމުގެ ލިޔުން ބަލާ އަންނަން ޢާއިަޝތު ނަީޝކާ ނިޒާރު ގުޅިކަމަށާއި، ގުޅުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

  އް ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ތިފަރާތުން މިކޮޅަށް ދޭންޖެހޭ ލިޔުމެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެ 

މައްސަލަ  ނެތު ޙަމުން  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޯންނާނެކަމުގައި  ލިޔުމެއް  ވާލުކުރަންޖެހޭ 

 ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމަށް ޢާއިަޝތު ނަީޝކާ ނިޒާރު ހެކިބަސްދެމުން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ބަލާއިރު،   .10.10 ހެކިބަހަށް  ދީފައިވާ  އިބްރާހީމް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  އަޙްމަދު  މުނި  އިބްރާހީމްއަކީ  އަޙްމަދު 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ތިލަފުށި ގުދަނާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ވެރިއެއްކަމަށާއި، ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްގައި ހަވީރު  



 

 

 މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ދީދީهللاޙުސައިން ޢަބްދު   VTR/2019/231މައްސަލަ 
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ޙަސަން އަޙްމަދު އިބްރާހީމަށް ގުޅިކަމަށާއި،   އެހާއިރު ކުންފުނީގެ އޮފަރޭަޝންސް ޑިރެކްޓަރ ނިޒާރު  4:30

ގެނެސްދޭށޭ   މާލެ  ދޯނި  ގެންގޮއްސީމޭ  ގުޅިފަޅަށް  ދޯނި  އުޅޭ  ބަރުކުރަން  އެއްޗެހި  ފުށިފަރަށް  ގުޅާފައި، 

ކަމަށާއި، ދޯނި ގެނެސްދޭން ބުނުމުން އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ދޯނި    އޭރު އޮތީ ތިލަފުށީގައިބުނިކަމަށާއި، ދޯނި  

ގެނެސް ކައްޕި    ދިންމާލެއަށް  ދޯނީގައި  އޭރު  ނެތްކަމަށާއި،  މުދަލެއް  އެއްވެސް  ދޯނީގައި  އޭރު  ކަމަށާއި، 

މައްސަލަ   އިބްރާހީމް  އަޙްމަދު  ކީއްވެގެންތޯ  ގެނައީ  ދޯނި  އިންކަމަށާއި،  ފަރާތް(  ހުށަހެޅި  )މައްސަލަ 

ހަފްތާހުށަ ދެ  ނުދާނެކަން  ދަތުރު(  )ފުށިފަރު  ދަތުރު  އެ  އެހުމުން،  ގާތު  ފަރާތް  ކުރިން  ހެޅި 

މައްސަލަ   އައުމަށްފަހު  މާލެ  އެދުވަހު  ބުނިކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންގާފައިވާނެކަމަށް 

އިބްރާހީމް   އަޙްމަދު  ދިޔައީކަމުގައި  ހިފައިގެން  ދަބަސް  ފައިބައިގެން  ދޯނިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

 ހެކިބަސްދެމުން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހުށަހަޅާ ފޯމު'  .10.11 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ސަބަބުކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ޅ. ފުށިފަރު  

ށް، އެތަކެތި ހިފައިގެން މާލެއިން ފުށިފަރު ރިސޯޓަށް ރިސޯޓަށް ގެންދަންޖެހޭ މުދާ ބޯޓަށް ބަރުކޮށްފައިވަނިކޮ

ދަތުރުކުރުމަށް އެންގުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަމަށް ދެކޮޅުހެދިކަމަށް ބުނާ ހާދިސާ އެކަނިކަން  

ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ސަބަބުގެ  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންނަމަވެސް 

އެންއިތު މުނި  ކަންތައްތަކެއް  ލިމިޓެޑުރު  ޕްރައިވެޓް  ނަންބަރު  ޓަރޕްރައިޒަސް  -MUEގެ 

011/EMP/2019  (11    ި2019ޖުލައ  )‘TERMINATION LETTER’   ިގައ

ޢިބާރާތުން  އަންނަނިވި  ލިޔުމުގައި  އެ  އެގޮތުން،  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން 

 ވެ. ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެ

We are sending this termination notice due to your neglect of duty and lack of 
due diligence to perform the following functions of your position despite the 



 

 

 މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ދީދީهللاޙުސައިން ޢަބްދު   VTR/2019/231މައްސަލަ 
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several verbal and written warnings given to you by the management. 

• Refusal to carry out resort goods supply trips despite being provided an 
separate allowance and dishonoring the verbal agreement made upon 
hire due to which the company is facing a lot of difficulties.  

• Unauthorized termination of crew members. 
• Failure to maintain reasonable standards of performance and 

professionalism such as bad mouthing about company to subordinates, 
hence ruining companies reputation and creating a negative work 
environment. 

 

ކުންފުނީގެ     މައްސަލަ .10.12 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ޑިރެކްޓަރ، 'ހުށަހެޅި 

ގައި ފޯނުން ގުޅައި،   2019ފެބުރުވަރީ    11ނިޒާރު ޙަސަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    'އޮޕަރޭަޝންސް

ފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާކަން އެންގުމުގެ އިތުރުން، ވަޒީ

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   އަދި  ދީފައިނުވާކަމުގައެވެ.  ތަފްޞީލެއް   TERMINATION‘އެއްވެސް 

LETTER’   ްފަރާތުނ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބިފައިނުވާކަމުގައި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި    ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ މައްސަލަ  ރައްދުދެމުން  ބުނުމަށް 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ޙަވާލުވުމަށް  ލިޔުމާ  ވަކިކުރިކަމުގެ  ވަޒީފާއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

އޮފީހަށް  ޙަވާލުވުމަށް  ލިޔުމާ  އެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެންގުނުނަމަވެސް،  ފަރާތަށް 

ގުޅިގެ  ނާންނަކަމުގައެވެ. މައްސަލައާ  ހެކިބަހަށް މި  ދީފައިވާ  ނިޒާރު  ނަީޝކާ  ޢާއިަޝތު  ން 

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކުރިކަމުގެރިޢާޔަތްކުރުމުން،  ވަޒީފާއިން  އައުމަށް   ތަށް  ޙަވާލުވުމަށް  ލިޔުމާ 

ބުރަވެވެއެވެ.  ރިޢާޔަތްކުރުމުން،    އެންގުނުކަމުގައި  ހެކިބަހަށް  ދީފައިވާ  ޙަސަން  ނިޒާރު  އެހެންނަމަވެސް 

ހު އަނގަބަހުންކަން  މައްސަލަ  އަންގާފައިވަނީ  އެފަރާތަށް  ވަކިކުރެވިފައިވާކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ށަހެޅި 

ވަޒީ އޮންނައިރު،  ތަފްޞީލެއްއެނގެން  ގުޅޭ  ވަކިކުރުމާ  އެފަރާތަށް   ފާއިން  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން 

   ނަމަވެސް ދީފައިވާކަމުގައި ބުރަވެވެން ނެތެވެ.އަނގަބަހުން



 

 

 މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ދީދީهللاޙުސައިން ޢަބްދު   VTR/2019/231މައްސަލަ 

                                             

 

27 ގެ  14 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:  
 

 

ލިޔުމުން  .10.13 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރިންވެސް  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތުން،   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ދެވިފައިވާކަން   2019މާރިޗު    04އިންޒާރު 

  2019މޭ    06ޔާންކުރާ މެމޯއަކާއި،  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބަ

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ މެމޯއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބެކްޑޭޓަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އެހެންނަމަވެސް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މެމޯތަކަކީ  

ހުށަހެޅި  މެމޯތަކެއްކަމަ މައްސަލަ  ލިބިފައިނުވާކަމުގައި  ލިޔެކިޔުން  އެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ށާއި، 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ދެ  ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މެމޯއާ ޙަވާލުވުމަށް އައުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުނުނަމަ

މެމޯ،   އައިސްފައިނުވާކަމަށެވެ. ދެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެހެންނަމަވެސް 

ހެޑް އޮފީހަށް ޙާިޟރުނުކޮށް އިތުރު އެހެން ގޮތަކުން ރައްދުކުރުމަށް ކުންފުނީގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ނެތްއިރު،  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން   ހުށަހެޅި އެނގެން  މައްސަލަ  މެމޯގައި  ދެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ގުޅިގެން  ކަމަކާ  އެއްވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނިންމާފައިވާކަމަށް  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  ފަރާތާމެދު 

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތުމައްސަލަ  ނެތަތީ،  އެނގެން  ހޯދާފައިވާކަންވެސް  ބަހެއް  ފަރާތް  ގެ  ހުށަހެޅި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  

 ދެ މެމޯއަށް ބުރަދަން ދެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން   .11 މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    (substantive fairness)މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން   .11.1 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާދޭފަރާތުން 

(substantive fairness)  ީ؛ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ 
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ަފާރ .1 ުމަވއްޒަަފުކ  ަވޒީފޭާދ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން  ުތްނ 

 ؛ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ

ުއްނުސރަުތްއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަފާރުތން   .3 ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  އެަޤިޟއް  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ޔާއާއި 

 ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ނަންބަރު   .11.2 ާޤނޫނު  ވަކިކުރެވޭނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ނޯޓިހެއް 

ތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތު  23ާޤނޫނު( ގެ  

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  

]ނޯޓީހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭާނެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ، އޭާނެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު  

އެކަށީެގންާވ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް  އޭނާ ަވޒީފާަގއި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ،  ، އެކަށީެގން ނުވުމާއެކު

 ަވޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެްނނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  23އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

މަސައްކަ ފަރާތެއްެގ  އަދާކުރާ  ަވޒީފާ  ޮގތުގެމަތިން  ބުނެފައިާވ  ގައި  )ހ(  މާއްދާެގ  އަޚްލާޤު ]މި  ތުެގ 

 އެކަށީެގންނުާވކަމަށް ބެލެޭވނީ އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

ެގއްލުންތަކެއް   (1) ތަނަށް  އަދާކުރާ  ަވޒީފާ  ނުަވތަ  ފަރާތަށް  ަވޒީފާދޭ  ބެހެއްޓުމުން  އިތުރަށް  ަވޒީފާގައި 

 ؛ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން
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 ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން.[  (2)

ނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  މި ޢިބާރާތުންނެވެ. އަދި ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ  23ާޤނޫނުގެ  

)އިސްމާޢީލް    SC-A/27/2014ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   ޙާލަތްތައް

ލިމިޓެޑް(   މަސްޢޫދު  ކޯޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ަޝރީޢަތް  ވ.  ަޤިޟއްޔާގެ 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ަގއި   23މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނީ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  ]ނޯޓިސްނުދީ  

ބުނެފައިާވ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާލަތެއްަގއެެވ.  

 އެއީ: 

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

އަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ދިނުމެއްެނތި    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ނޯޓިސް  މުަވއްޒަފަކު  އަމަލެއްެގ ސަބަބުން  އެ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހިނގައިދާެނއެެވ.    23ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވީނ   23ެގ  ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު 

ކަމަށް ާވނަމައެެވ. އެ އަމަލީ   (gross misconduct)މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  

ަވކިކުރުން   ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިުނމެއްނެތި  އަލަމެއްކަމަށް ނޯޓިސް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ 

ބެލެޭވީނ، މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮްނނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންަވރުެގ  

ފަރާތުެގ ދ1ެސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވނަމައެެވ. މުވައްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ ) މެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ ( ދެ 

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި 2އެއްބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، ުނަވތަ )

ދެމެދުަގއި އޮްނނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުަގއި ހިމެނޭ އެްނމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި އޮންަނންޖެހޭ  

އަ )އިތުބާރު  ނުަވތަ  ާވނަމަ،  ކަމެއްކަމަށް  ެގއްލޭފަދަ  އަމާނާތްތެރިކަން  ަވޒީފާދޭ  3ދި  މުވައްޒަފަކު  އެ  ކަމަކީ  އެ   )

ފަރާތަށް އަދާކުރަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ުނަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ،  
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ަވކި ަވޒީފާއިން  ދިނުމެއްނެތި  ކަމަށް އެ އަމަލަކީ ނޯޓިސް  ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  ފާޅުކަންބޮޑު  ހުއްދަވެދާނޭ  ކުރުމަށް 

 ބެލެިވދާނެއެެވ.[  

 މި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ،   .11.3

މާލެއިން   ހިފައިގެން  އެތަކެތި  ބަރުކޮށްފައިވަނިކޮށް،  ބޯޓަށް  މުދާ  ގެންދަންޖެހޭ  ރިސޯޓަށް  ފުށިފަރު  ޅ. 

މައް އެކަމަށް  އެންގުމުން  ދަތުރުކުރުމަށް  ރިސޯޓަށް  އެއްވެސް  ފުށިފަރު  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

އަވަހަށް  ތެރޭގައި  މުދަލުގެ  ގެންދަންޖެހޭ  ރިސޯޓަށް  ފުށިފަރު  އަދި  ދެކޮޅުހެދުމުންކަމަށެވެ.  އުޒުރަކާނުލައި 

ޒާތުގެ   ބޭނުންވާ    (perishable)ހަލާކުވާ  ރިސޯޓަށް  ސަލާމަތްކުރުމަށާއި،  މުދާތައް  ހިމެނޭތީ،  މުދާ 

ފޮނުވުމަށް ލަސްނުކޮށް  މީހަކު  ސަޕްލައި  އެހެން  ކުރެވޭވަރުގެ  ކެޕްޓަންކަން  އުޅަނދެއްގެ  އެފަދަ  ޓަކައި 

ހޯދައިގެން ފުށިފަރު ރިސޯޓަށް މުދާތައް ފޮނުވުމަށް މަޖުބޫރުވިކަމުގައި ވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ދަތުރުކުރުމަށް   .11.4 ރިސޯޓަށް  ފުށިފަރު  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އެއްވެސް  އިންކާރުމައްސަލަ  ކޮށްފައިވަނީ 

ކަމުގައި   ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،އުޒުރަކާނުލައި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފުށިފަރަށް   މައްސަލަ  ޅ. 

 ދަތުރުނުކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކުރާ އުޒުރުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން،

ރަ މައްސަލަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ފައިސާ  މައްސަލަ  އިތުރުގަޑީގެ  ގޮތަށް  އެއްބަސްވެވުނު  ފަރާތުން  އްދުވި 

ދޭނެކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުލިބޭކަން އެފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާނެކަމުގައި 

މަސައްކަތު އިތުރުން،  މީގެ  އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ގެ  މައްސަލަ 

ގާތްގަނޑަކަށް   އަދި  ދިގު  ވަގުތު  ދަތުރަކީ  ދާ  ރިސޯޓަށް  ފުށިފަރު  އަތޮޅު  ޅ.  )ސަތޭކަ   146ތެރޭގައި 

ދަތުރަކީ  އެ  ވެފައި،  ދަތުރަކަށް  ދިގު  ދަތުރަކަށްވުރެ  ހުރިހާ  އެހެން  ދުރު،  ކިލޯމީޓަރު  ހައެއް(  ސާޅީސް 

ވުމުން ދަތުރަކަށް  ކުރާ  މަޑުނުކޮށް  ތަނަކަށް  އެހެން  އިތުރަށް މައްސަ، އިތުރު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ލަ 
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ތަކުރާރުކޮށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތްކަން  މީހަކު  އެނގޭ  ހިފަން  ހުންގާނުގައި  އުޅަނދުގެ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާނެކަމަށާއި، އެ އުޅަނދުގައި ދެން އެފަދަ އިތުރު  

ނަގާ   އެފަރާތުންވެސް  ނެތުމަކީ  މަސައްކަތްކުރަނީ  މީހަކު  ދެން  އުޅަނދުގައި  އަދި  ރިސްކެއްކަމަށާއި، 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ގެންގުޅޭ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންކަމަށް  

އެއްވެސް   އެފަދަ  އަދި  ލައިސަންސެއް  ދުއްވުމުގެ  އުޅަނދު  އަތުގައި  މީހެއްގެ  އެއްވެސް  އެއިން  ވާތީ، 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ތަޖުރި ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތްކަމަށް  ފަރާތު  ބާއެއް  ހުށަހެޅި  ން މައްސަލަ 

އިންކާރުކޮށްފަ އެކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ނުވުމުގެ    އި މިފަދައިން 

ދޯނީގެ  ، އިތުރުން ދުއްވަމުންދިޔަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އުޅަނދުގެ  މައްސަލަ  ތެރޭގައި،  ފަޅުވެރިން 

ލައިސެންސް ދުއްވުމުގެ  އުޅަނދު  އަދި  އެނގޭނެ  ހިފަން  ހުރި    އޮތް  ހުންގާނުގައި  ތަޖުރިބާ  ނުވަތަ 

 ފަޅުވެރިއަކު ހިމެނޭކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ. 

ރިޢާ .11.5 ހެކިބަހަށް  ދީފައިވާ  ޙަސަން  ނިޒާރު  މައްސަލައިގައި  ފުށިފަރަށް  މި  ޅ.  'މުނި ޔަތްކުރުމުންވެސް، 

ގައި   ކޮޅަކަށް  އެކްސްޕްރެސް'  ދަތުރަކީ  ޖުމް   10ކުރާ  ހޭދަވާ،  ގަޑިއިރު  )ވިހި(    20ލަ  )ދިހައެއް( 

ބުރަވެވެއެވެ. ދަތުރެއްކަމުގައި  ދިގު  އެއް    ގަޑިއިރުގެ  ހުންގާނުގައި  ދޯނީގެ  ދަތުރެއްގައި  ދިގު  އެފަދަ 

ހުންނަންޖެހުމަކީ   ފުރުަޞތުވެސް  މުވައްޒަފަކު  ހިނގުމުގެ  ހާދިސާއެއް  ނުރައްކާތެރި  ސަބަބުން  އެކަމުގެ 

ބުރަވެވެއެވެ.  މި    އޮތްކަމެއްކަމުގައި  ކުރާ  އަދި  އެއްކޮޅަށް  ގަޑިއިރުގެ    10މައްސަލައިގައި  )ދިހައެއް( 

އަލުން  ،ފަހު  ދަތުރަށް ކުރިންދޯނި    އަނބުރާ  ދަތުރުގެ  ކުރާ  ފަރާތަށް   އައުމަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަރަކަށް   އެއްވެސް  ވާހަކަ  މިންވަރެއްގެ  ވަގުތުގެ  ލިބޭ  އަރާމުކުރަން  ލިބޭކަމެއް،  ވަގުތު  އަރާމުކުރަން 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދައްކާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ިޞއްޙަތަށާއި .11.6 މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަނުގައި  އަޅަންޖެހޭ    ވަޒީފާއަދާކުރާ  ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން ާޤނޫނު ނަންބަރު  
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ގެ   ބޮޑު    75ާޤނޫނު(  ފުރާނަޔަށް  ނުވަތަ  ިޞއްޙަތަށް  ތިމާގެ  އޮންނައިރު،  އެނގެން  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ވަޒީ ކަމަށް  ލިބިދާނެ  ހުރިނަމަ،  ގެއްލުމެއް  އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް  ަޤބޫލުކުރެވޭ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ފާ 

ލިބިގެންވާކަން   ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް  ހައްުޤ  ދުރުހެލިވުމުގެ  ކުރުމުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެފަދަ މަސައްކަތެއް 

 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.  77ާޤނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ   21)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ާޤނޫނު ނަންބަރު   .11.7

ސީދާގޮތުންނާއި 5) މާޙައުލަކީ  އުޅެންޖެހޭ  ތިމާ  މަސައްކަތްކުރަން  ރިޢާޔަތްކުރުމުން،  ނަންބަރަށް  ވަނަ   )

މާޙައުލެއްކަމަށް،   ލިބިދާނެ  ތިމާގެ ިޞއްޙަތަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް  ގެއްލުމެއް  ނުސީދާގޮތުން ނުރައްކާތެރި 

ޙައްެޤއްގެ  އެކަ ލިބިދޭ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ދުރުވުމަށް  މާޙައުލުން  އެ  ަޤބޫލުކުރެވިގެން،  ގޮތުގައި  ށީގެންވާ 

އެއީ   އުޅުން  ކުރަން  ނުވަތަ  ކުރުން  އޭނާ  އެކަށީގެންވާ ބޭނުން  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު 

 ސަބަބެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، .11.8 ނުކުތާތަކަށް  ކުރާ   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފުށިފަރަށް  ޅ.  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

)ވިހި( ގަޑިއިރުގެ ދިގު ދަތުރެއްކަމުގައި    20)ދިހައެއް( ގަޑިއިރު ހޭދަވާ، ޖުމްލަ    10ދަތުރަކީ ކޮޅަކަށް  

ގާނުގައި އެއް މުވައްޒަފަކު ހުންނަންޖެހުމަކީ  ބުރަވެވެން އޮންނައިރު، އެފަދަ ދިގު ދަތުރެއްގައި ދޯނީގެ ހުން 

އެކަމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގުމުގެ ފުރުަޞތުވެސް އޮތްކަމެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީއާއި،  

ނެތްކަމާއި  މީހަކު  އެނގޭ  ހިފަން  ހުންގާނުގައި  އުޅަނދުގެ  އިތުރަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 އިތުރު މީހަކު ނެތުމަކީ އެފަރާތުންވެސް ނަގާ ރިސްކެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އުޅަނދުގައި ދެން އެފަދަ

މައްސަލަ   ގެނެސްފައިވާނެކަމުގައި  ސަމާލުކަމަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތަކުރާރުކޮށް  ފަރާތުން 

އިންކާރު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެކަމަށް  ކޮށްފައި ނުވުމުގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ފަޅުވެރިން  ދޯނީގެ  ދުއްވަމުންދިޔަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އުޅަނދުގެ    ގެއިތުރުން،  ތެރޭގައި، 

ހުންގާނުގައި ހިފަން އެނގޭނެ އަދި އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަޅުވެރިއަކު  
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މަސައްކަތްކުރަން ތިމާ އުޅެންޖެހޭ  ، ހަޅާފައި ނުވާތީއާއިން ހެއްކެއް ހުށަހިމެނޭކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތު

މާޙައުލަކީ ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ނުރައްކާތެރި ގެއްލުމެއް ތިމާގެ ިޞއްޙަތަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް  

އެ   ދުރުވުމަށް  މާޙައުލުން  އެ  ަޤބޫލުކުރެވިގެން،  ގޮތުގައި  އެކަށީގެންވާ  މާޙައުލެއްކަމަށް،  ލިބިދާނެ 

ކުރުން ނުވަތަ ކުރަން އުޅުން އެއީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަ  ފަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއްގެ ބޭނުން އޭނާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   21ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ރިޢާޔަތ5ްގެ ) މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ    ކުރުމުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި،( ވަނަ ނަންބަރަށް 

ފުށިފަރަށް ދިއުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާގެ   'މުނި އެކްސްޕްރެސް' ދޯނީގައި ޅ.  ރައްދުވި ފަރާތުގެ 

މަްޤަޞދު ދެކޮޅުހެދުމުގެ  އަދާކުރުމަށް  މައްމަސްއޫލިއްޔަތު  ނެތަތީ،  ބުރަވެވެން  ހުށަހެޅި ގައިކަމަށް  ސަލަ 

ޢަދުލުވެރިކަން    ފަރާތް މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި    (substantive fairness)ވަޒީފާއިން 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން   .12 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    (procedural fairness)މައްސަލަ 

 ންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަ

އެ   .13.1 ޤާއިމުނުވާނަމަ،  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުވާންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ާޤ ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ނުޖެހޭނެމުވައްޒަފު  ބަލަން  ކަމުގައި  އިމުކޮށްފައިވޭތޯ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު  HC-A/209/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ،ަޤިޟއްޔާގައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

 ބުރަވެވެން ނެތްނަމަވެސް، އިންާޞފުވެރި އަދި  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޡަރުކޮށް ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުވާކަމުގައި

ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރިކަން   ،ޢަދުލުވެރި  އިޖުރާއީ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާާޞކޮށްނަމަވެސް ނަޡަރުކުރުން މުހިއްމުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 
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ނަންބަރު   .13.2 ހައިކޯޓުގެ  ނެތި    ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި 

 ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:

މަޢުލޫ .1 ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  ހުރިހާ  މުވައްޒަފުގެ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މާތު، 

 ؛ތަފުޞީލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

އެފަދަ   .2 އަދި  ދިނުމަށްފަހު  މުވައްޒަފަށް  އެ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ 

ހޯދުމަށް އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މުވައްޒަފަކު  އެ  އެ  ފުރުަޞތެއްގައި  އެދިއްޖެނަމަ   

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

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

މު އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ވައްޒަފަކު  ކުރެވޭ 

 ކަމާއި، ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިޖުރާއަތުތައް  .13.3 އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް 

ާޤއިމުކުރެވި ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އެފަދަ  ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ  ބެލެވޭނެކަމާއި  ފައިނުވާކަމަށް 

ގޮތުގައި    އެއް  (unfair dismissal)ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުން އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  

 ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތް  މައްސަލަ   .13.4 އަނގަބަހުންކަން  ހުށަހެޅި  އަންގާފައިވަނީ  އެފަރާތަށް  ވަކިކުރެވިފައިވާކަން  ވަޒީފާއިން 

އެކަށީގެންވާ   ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  އޮވެއެވެ.  އެނގެން 

 މައްސަލަ  ކަމުގައި  އުޒުރެއްނެތި ޅ. ފުށިފަރަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ކުރުމަށް އިންކާރުކޮށް ދެކޮޅުހެދުމުން
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މުގެ  ކަމާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވު ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ ކަން

ހުށަހެޅި   އެކަށީގެންވާ މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  ދީފައިނުވެއެވެ.  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފުރުަޞތު 

ޢަދު  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ާޤއިމުކުރެވިފައި    (procedural fairness)ލުވެރިކަން  ފަރާތް 

 ނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން   .14 މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން،  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

(substantive fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރެވިފައި    (procedural fairness)އަދި 

އެކަށީގެންވާ   ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނުވާތީ، 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  އަދި  ނެތި،  ކަނޑައަޅައި،   2008/2ސަބަބެއް  ޚިލާފަށްކަމަށް  އާ  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަކި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޑިސްމިސަލް'  މައްސަލަ  'އަންފެއަރ  ކުރުމަކީ    (unfair dismissal)ކުރި 

ދެވެން އެއްކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބި

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނިވި އްލަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމަށް ބަލާއިރު އަންނަޙައޮތް އެންމެ ޢަދުލުވެރި 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  .14.1

]މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެިވފައިަވނީ އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއް ނެތިކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި،  

 ތެރެއިން ކަމެއް ނުަވތަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރު ެނރެްނާވެނއެެވ. ތިރީަގއިާވ ކަންތައްތަކުެގ 

ޙާލެއްަގއި   (1) އެއްެވސް  އޭނާއަކީ  ބެހެއްޓުމަށާއި،  އަލުން  ަވޒީފާގައި  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  މުވައްޒަފަކު  އެ 

 ؛ަވޒީފާއިން ަވކިެވފައިާވ މީހެއްކަމުަގއި ުނބެލުމަށް އަމުރުކުރުން

އެކަށީެގްނާވ  މު (2) ނުަވތަ  ަވޒީފާއެއްަގއި،  ބާަވތުެގ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  ަވކިކުރުމުެގ  ަވޒީފާއިން  ަވއްޒަފަކު 

އެހެން ަވޒީފާއެއްަގއި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުން، އަދި އެ އަމުރުަގއި ބަޔާންެވެގްނާވ ުނަވތަ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި 

އި މާއްދާތަކަކާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި، ަވކި ތާރީޚަކުްނ  މުަވއްޒަފަކާ ދެމެދު އެއްބަސްެވޭވ ޝަރްޠުތަކަކާ

 ؛ފެށިެގން އެ ަވޒީފާއާ ޙަާވލުުވމަށް އަމުރުކުން
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 މި މާއްދާެގ )ރ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތިން، ބަދަލުދިނުމަށް އަމުރުކުރުން.[  (3)

އިޢާދަކޮށްދިނުމަށްކަން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ    ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ އެފަރާތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި   .14.2

ކޮވިޑްފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ވަޒީފާގެ   19-އެގޮތުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ޕެންޑެމިކްއާ 

އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަނިވެފައިވާކަމަށާއި،  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފުރުަޞތު 

ގޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަކީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުރަސްއަޅާފަދަ    ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރުޖޫޢަކުރުމަށް  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި 

 ސަބަބެއް މި މައްސަލައިގައި އޮތްކަމަށް ބުރަވެވެން ނެތެވެ.

މައްސަލަ .14.3 ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނުކުތާތަކަށް  ވަކިކުރުމުގައި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   

 procedural)އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ރިކަން  ވެމައުޫޟޢީ ޢަދުލު

fairness)    ްވަޒީފާއިނ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީ،  ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ހުށަހެ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ފަރާތް  އާ  ޅި 

ޑިސްމިސަލް'   'އަންފެއަރ  ކުރުމަކީ  ާޤނޫނު    (unfair dismissal)ވަކިކުރި  ކަނޑައަޅައި،  އެއްކަމަށް 

ގެ    2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  )  29)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ނަންބަރަށް 1ވަނަ  ވަނަ   )

ށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަ

ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނުބެލުމަށާއި،  މީހެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް 

ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ  

ހަމަ އަލުން  ފަރާތުގެ  ކަންތައްތައް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައަށް،  ތާރީޚާ  ޖެހޭ 

އްފަހަރާ  ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ޙައްުޤވާނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކީ އެ

 ންމަން ފެނެއެވެ. ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނި
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 ނިންމުން: 

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

ބެލިއިރު،  ރިޢާޔަތްކޮށް  ހެކިބަހަށް  ހެކިންގެ  ބަޔާންތަކަށާއި،  ދީފައިވާ  ވާހަކަތަކަށާއި،  ދެއްކި  ދެފަރާތުން   މަޖިލީހުގައި 

މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 'މުނި އެކްސްޕްރެސް' ދޯނީގެ  ދީދީ  هللاޙުސައިން ޢަބްދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް   2017ޑިސެންބަރު    06ކެޕްޓަންގެ މަާޤމުގައި  

ދީދީއަށް ފޯނުން ގުޅައި،  هللاގައި ޙުސައިން ޢަބްދު   2019ޖުލައި    11ރެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ އޮޕަރޭަޝންސް ޑި

ޢަބްދު ޙުސައިން  ވަޒީފާއިން  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  ދީދީ  هللاއެއްވެސް 

ދީފައިނު  ތަފްޞީލެއް  އިތުރު  ގުޅޭ  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  ޙުސައިން  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ބަޔާންކޮށް،  ވާކަމަށް 

ޢަދުލުވެރިކަން  هللاޢަބްދު އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ނިންމުމުގައި  ނިންމި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ދީދީ 

ދީދީއަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މީހެއްކަމުގައި  هللاނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ޙުސައިން ޢަބްދު  ާޤއިމުކުރެވިފައި

ޢަބްދުނު ޙުސައިން  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި،  ވަޒީފާ  މުސާރައާއި  هللا ބެލުމަށާއި،  އެންމެހައި  ލިބެންޖެހޭ  ދީދީއަށް 

ޢަބްދު ޙުސައިން  އެދި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ޙައްުޤވާކަމަށް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  هللاޢިނާޔަތްތައް  މުނި  ފަރާތުން  ދީދީގެ 

 މި މައްސަލައިގައި، ހުށަހެޅި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް

ޢަބްދު ވަކިކޮށްފައި  ދީދީهللاޙުސައިން  އެފަރާތަށްވަޒީފާއިން  ނުކުރާނެކަމަށް   ވަނީ  މަސައްކަތް  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ކުންފުނިން 

އެގޮތުން،   ވާތީކަމަށާއި،  ނުކިޔަމަންތެރިވެފައި  ބޯޓަށް ބުނެ  މުދާ  ގެންދަންޖެހޭ  ރިސޯޓަށް  ފުށިފަރު  ޅ. 

އެތަ އެންގުމުބަރުކޮށްފައިވަނިކޮށް،  ދަތުރުކުރުމަށް  ރިސޯޓަށް  ފުށިފަރު  މާލެއިން  ހިފައިގެން  ޙުސައިން  ކެތި  އެކަމަށް  ން 

ތެރޭގައި    ދީދީهللاޢަބްދު މުދަލުގެ  ގެންދަންޖެހޭ  ރިސޯޓަށް  ފުށިފަރު  ދެކޮޅުހަދާފައިވާކަމަށާއި،  އުޒުރަކާނުލައި  އެއްވެސް 

މުދާ ހިމެނޭތީ، މުދާތައް ސަލާމަތްކުރުމަށާއި، ރިސޯޓަށް ބޭނުންވާ ސަޕްލައި   (perishable)އަވަހަށް ހަލާކުވާ ޒާތުގެ  

ރިސޯޓަށް   ފުށިފަރު  ހޯދައިގެން  މީހަކު  އެހެން  ކުރެވޭވަރުގެ  ކެޕްޓަންކަން  އުޅަނދެއްގެ  ފޮނުވުމަށްޓަކައި  ލަސްނުކޮށް 
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ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ،    ދީދީهللاޢަބްދުޙުސައިން    މަޖުބޫރުވިކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  ކުންފުންޏަށް މަށް  މުދާތައް ފޮނުވު

ޢަބްދު  ސަބަބުން    ދީދީގެهللاޙުސައިން  ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ  ދެކޮޅުހަދައި  އުފުލުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަާޤމުގެ  ފަރާތުން 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ކުރިމަތިލާންޖެހޭތީ،  ގެއްލުމަކާ  ބޮޑު  ގެ    2008/2ކުންފުންޏަށް  ާޤނޫނު(   ވަނަ   23)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މުނި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މި  ބަޔާންކޮށް  ދަށުންކަމުގައި  މާއްދާގެ 

 ވާއިރު،   ޖަވާބުދާރީވެފައި

ކޮޅަކަށް    ދީދީ هللاޙުސައިން ޢަބްދު  ދަތުރަކީ  ކުރާ  ފުށިފަރަށް  ހޭދަވާ، ޖުމްލަ    10ޅ.  ގަޑިއިރު  )ވިހި(   20)ދިހައެއް( 

ގަޑިއިރުގެ ދިގު ދަތުރެއްކަމުގައި ބުރަވެވެން އޮންނައިރު، އެފަދަ ދިގު ދަތުރެއްގައި ދޯނީގެ ހުންގާނުގައި އެއް މުވައްޒަފަކު  

ހާދި  ނުރައްކާތެރި  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  އޮތްކަމެއްކަހުންނަންޖެހުމަކީ  ފުރުަޞތުވެސް  ހިނގުމުގެ  މުގައި ސާއެއް 

އިތުރަށް އުޅަނދުގެ ހުންގާނުގައި ހިފަން އެނގޭ މީހަކު ނެތްކަމާއި އުޅަނދުގައި    ދީދީގެهللاބުރަވެވޭތީއާއި، ޙުސައިން ޢަބްދު 

ރާތުން ތަކުރާރުކޮށް  ފަ   ދީދީގެهللاޙުސައިން ޢަބްދު   ންރިސްކެއްކަދެން އެފަދަ އިތުރު މީހަކު ނެތުމަކީ އެފަރާތުންވެސް ނަގާ  

ގެނެސްފައިވާނެ ސަމާލުކަމަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ޢަބްދުމައްސަލަ  ޙުސައިން  ފަރާތުން    ދީދީގެهللاކަމުގައި 

  ދީދީ هللاޙުސައިން ޢަބްދުރުން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައި ނުވުމުގެ އިތު

ފަޅު ދޯނީގެ  ދުއްވުމުގެ  ދުއްވަމުންދިޔަ  އުޅަނދު  އަދި  އެނގޭނެ  ހިފަން  ހުންގާނުގައި  އުޅަނދުގެ  ތެރޭގައި،  ވެރިންގެ 

ހެއްކެއް  އެކަމުގެ  ނުވަތަ    އޮތް  ލައިސެންސް ގޮތުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ހިމެނޭކަން  ފަޅުވެރިއަކު  ހުރި  ތަޖުރިބާ 

މާޙައުލަކީ   އުޅެންޖެހޭ  ތިމާ  މަސައްކަތްކުރަން  ނުވާތީއާއި،  ނުރައްކާތެރި  ހުށަހަޅާފައި  ނުސީދާގޮތުން  ސީދާގޮތުންނާއި 

ގެއްލުމެއް ތިމާގެ ިޞއްޙަތަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ލިބިދާނެ މާޙައުލެއްކަމަށް، އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ަޤބޫލުކުރެވިގެން، އެ  

އެއީ މުވައްޒަފު  މާޙައުލުން ދުރުވުމަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ ޙައްެޤއްގެ ބޭނުން އޭނާ ކުރުން ނުވަތަ ކުރަން އުޅުން  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ   21ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

އޮންނ5ާ) އެނގެން  ރިޢާޔަތްކުރުމުން  ނަންބަރަށް  ވަނަ  ޢަބްދު(  ޙުސައިން  ފަރާތުގެ    ދީދީهللاތީއާއި،  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އެކްސްޕްރެސް އަދާކުރުމަށް 'މުނި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ  އިންކާރުކޮށްފައިވަނީ  ދިއުމަށް  ފުށިފަރަށް  ޅ.  ދޯނީގައި   '
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މަްޤަޞދުގަ ޢަބްދުދެކޮޅުހެދުމުގެ  ޙުސައިން  ނެތަތީ،  ބުރަވެވެން  ވަޒީފާއިން هللاއިކަމަށް  މައުޫޟޢީ   ދީދީ  ވަކިކުރުމުގައި 

 ވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  ާޤއިމުކުރެވިފައިނު  (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

ޢަބްދު ދަތުރެއް   ދީދީهللاޙުސައިން  ކުރަންޖެހޭ  ފުށިފަރަށް  ޅ.  އުޒުރެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

ބަޔާންކުރިނަމަ ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދެކޮޅުހެދުމުންކަމުގައި  އިންކާރުކޮށް  ޙުސައިން ކުރުމަށް  ވެސް، 

ޖަވާބުދާރީވުމު   ދީދީއަށްهللاޢަބްދު ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  ހޯދާފައިވާކަން  އެ ފުރުަޞތުދީވާ  އެކަށީގެންގެ  އެ  ބަހެއް  ފަރާތުގެ 

ޢަބްދުއެނގެން   ޙުސައިން  ޢަދުލުވެރިކަން    ދީދީهللاނެތަތީ،  އިޖުރާއީ  ކުރުމުގައި  ވަކިކުރި   procedural)ވަޒީފާއިން 

fairness)  ،ިާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައ 

ޙުސައިން  އިސްވެބަ ފަދައިން،  ޢަދުލު   ދީދީ هللاޢަބްދުޔާންކުރެވުނު  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ރިކަން  ވެވަޒީފާއިން 

(substantive fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް   (procedural fairness)އަދި 

ާޤނޫނު ނަންބަރު    ދީދީهللاވެވޭތީ، ޙުސައިން ޢަބްދު ބުރަ ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި އަދި  ވަޒީފާއިން 

ވަޒީ  2008/2 ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  އާ  ާޤނޫނު(  ޙުސައިން  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ފާއިން 

ޑިސްމިސަލް'    ދީދީهللاޢަބްދު 'އަންފެއަރ  ކުރުމަކީ  ާޤނޫނު    (unfair dismissal)ވަކިކުރި  ކަނޑައަޅައި،  އެއްކަމަށް 

ގެ    2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  )  29)ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ރިޢާޔ1ަވަނަ  ނަންބަރަށް  ވަނަ  ތްކޮށް، ( 

ފަރާތަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ  ޢަކުރުމަށާއި، އެ  ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫ  ދީދީهللاޙުސައިން ޢަބްދު

ގެން، ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށި  ދީދީهللاފާއިން ޙުސައިން ޢަބްދުގައި ނުބެލުމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީ މީހެއްކަމު

ޢަބްދު ހަ  ދީދީގެهللاޙުސައިން  ތާރީޚާ  ހަމަޖެހޭ  އަލުން  ކަންތައްތައް  ޢަބްދުވަޒީފާގެ  ޙުސައިން  މައްސަލަ   ދީދީهللاމައަށް، 

ދެމިހުރިނަމަ   ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ޢިނާޔަތްރައްދުވި  މުސާރައާއި  ޢަބްދުޙައްުޤވާނެ  ޙުސައިން  އެކީ   ދީދީއަށްهللاތައް 

މިއަދު ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ދިނުމަށާއި،  ފެށިގެން  2021  އެޕްރީލް  15)  އެއްފަހަރާ  އިން   )

ބަންދުނޫން(   އެކަންސާދަ)   14)ރަސްމީ  ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު،  ފުރިހަމައަށް  ދުވަހުގެތެރޭ  )ރަސްމީ  (  ހަމަޖެހޭތާ   



 

 

 މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ދީދީهللاޙުސައިން ޢަބްދު   VTR/2019/231މައްސަލަ 
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( ދުވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި މުނި ތިނެއް)   03ބަންދުނޫން(  

 ގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

 1442 ރަމަާޟން 03

 2021 އެޕްރީލް 15

 މި މައްސަލަ ަބލައި ނިންމީ

 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ މެންަބރު

 

 


