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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 ލާސާ: ހު މައްސަލައިގެ  

، (A307813)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ކީ ސ. ފޭދޫ، ގަހާ، އިބްރާހީމް ޒާހިރުމި މައްސަލައަ

 ނީތާ  ދުސިތްމޯލްޑިވްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ހިންގާ    ތްދުސިއިން ފެށިގެން    2017އޮކްޓޫބަރު    03

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މުސާރާ ނުލިބޭގޮތަށް   މަގާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  ގައި ވެއިޓަރެއްގެރިސޯޓު  މޯލްޑިވްސް

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުމަށްފަހު،  

ތެރެ ތަފާތުކުރުމުގެ  ހިލާފަށް  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ގާނޫނާއި،  ވަޒީފާއާބެހޭ  އިންކަމަށް ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

އިޖުރާއީ   އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

 

 VTR/2021/63 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަކިކުރުން   ވަޒީފާއިން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021މާރިޗު  23 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖަނަވަރީ  06 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ިއްބރީާހްމ ޒިާހުރ، ގާަހ، ސ. ފޫޭދ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A307813)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ދުސިތް މޯލްޑިވްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0970/2017)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް  ދުސިތު
  VTR/2021/63ނަންބަރުމައްސަލަ                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އިބްރާހީމް ޒާހިރުގެ ފަރާތުން

 

24 ގެ 2 ޞަފްޙާ       
 

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

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

 

އި،  އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅަ

ޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ލިބޭނެ  މައްސަލަ ހުށަހެ

 ޕްރައިވެޓް   މެނޭޖްމަންޓް  މޯލްޑިވްސް   ދުސިތްފަރާތުން    އިބްރާހީމް ޒާހިރުގެ  އެދި  ނަގައިދިނުމަށްމުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް  

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2021މާރިޗު  23ރައްދުވާގޮތަށް ށް ލިމިޓެޑަ

  

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  މަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ޠި ފާ

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

ަފާރްތަކުމަގއާިވ   .1   ާކުޑ  ައްނަގއޭިދ   ަރްއޔެިތްއކްަނ  ިދވިެހ ) / ސ. ފޫޭދ(    ގާަހ)   ޒިާހުރ  ިއްބރީާހްމ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ    ، މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ( A307813:  ަންނަބުރ

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެފޯމު' ގައި 

ގޮސްފައިވަނީ   1.1 އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މޯލްޑިވްސް  މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް ދުސިތް  މެނޭޖްމަންޓް 

ނަންބަރު  ގެ)ކުންފުނީ   ލިމިޓެޑް )މީގC-0970/2017ެ:  ރަޖިސްޓްރޭަޝން  ރައްދުވި (  "މައްސަލަ  ފަހުން   

ގައި ވެއިޓަރެއްގެ  ރިސޯޓު   މޯލްޑިވްސް  ތަނީތް  އިން ހިންގާ ދުސިފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  

ފަ ކަމަށާއިމަގާމުގައި ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  އްޔަނުކުރެވިފައިވާ  އަރާތުގެ 

)ތިން    USD 304  އެފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  ކަމަށާއި،  ގައި  2017އޮކްޓޫބަރު    03ކީ  ހަތާރީ

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ލިބެމުންދިޔަކަމަށް ސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ،ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ  ށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ 1.2

 2017އޮގަސްޓު    28މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ،  ފަރާތް  

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް  ދުސިތު
  VTR/2021/63ނަންބަރުމައްސަލަ                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އިބްރާހީމް ޒާހިރުގެ ފަރާތުން
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ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް  ތަފާތުކުރުމުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަ

ސަބަ އެކަށީގެންވާ  ވަނިކޮށް،  ޗުއްޓީގައި  އެ  އަދި  ވަކިކުރުމުގައި  ފޮނުވިކަމާއި،  ވަޒީފާއިން  ބަކާނުލައި، 

ގާއިމުކުރުމުކާނުލައި   އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ  ވަޒީފާއިން ގާއިމުކުރަންޖެގޭ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ތުންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ އިވާތީކަމަށްވަކިކޮށްފަ

ުބނަެފިއަވނީ،  މައް .2 އޭެދޮގްތަކަމށް  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަސަަލ 

  މައްސަލަ   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ތެރެއިންކަމަށް  ތަފާތުކުރުމުގެ  ހިލާފަށް  އެއްބަސްވުމާ  ވަޒީފާގެ  ގާނޫނާއި،  ވަޒީފާއާބެހޭ

 ގާއިމުކޮށްފައިނުވާތީ،   އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި

 ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި،  ނޫންކަމަށް  ފަރާތެއް  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ

  މުސާރައާއި   ލިބޭނެ  ދެމިހުރިނަމަ  ވަޒީފާގައި  ރުޖޫއަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން

 ނަގައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   އިނާޔަތްތައް

  ްޓަރއިިބުއނަަލްށ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  މްައސަަލ  ޮގުތްނ   ިދުނުމެގ  ަރއުްދ  ަޝކާުވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .3

އަންނަނިވި    ުހށަަހޅަާފިއާވ ނަޒަރުކުރުމުން  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ 

   ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ިއން ެފިށެގން ިދވިެހާރްއެޖައށް    2020ާމިރުޗ    27ަސުރާކުރްނ  ެގ ބިަލަމުޑަކުމެގ ސަަބުބން ިދވިެހ    19- ޮކިވްޑ 3.1

ެއަރިއވްަލ ޫޓިރްސޓް ިވސާ ޫދުކުރްނ ުހްއޓަާލްނ ިންނުމާމއި ުގިޅެގން ިދވިެހާރްއެޖައށް  - ައްނަނ ޫޓިރްސުޓްނނަށް ޮއްނ

ޮއގުޮތްނ ަމްއސަލަ  ޫޓިރްސުޓން ުމިޅން ައުއްނ ުހއްޓި، ިރޯސޓަުތއް ަބނުްދުކަރްނޖޭެހ ހަާލެތްއ މުެދެވިރިވަކަމާށިއ،  

ިރޯސްޓެވްސ   ެގނިްދަޔ  އާަދކަުރުމްނ  ަވޒާީފ  ަފާރްތ  ަބނުްދުކ  2020ެއްޕރްީލ    06ުހށެަހިޅ  ިރަކަމށް  ަގއި 

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 
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 ަމްއަސަލ ުހށަހެޅި ަފާރތް ުމާސަރ ނުލިބޭޮގަތށް ުޗްއީޓއްަށ ޮފނުުވްނ  3.2

އާލަމީވަބާއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް   19-ރިސޯޓު ބަންދުކުރަންޖެހުމުން އަދި ކޮވިޑް

ނުކޮށް ރިޑަންޑަންޓް  މުވައްޒަފުން  ރިއާޔަތްކޮށް،  މައްޗަށް  އަސަރުގެ  ނުރަނގަޅު   ކޮށްފައިވާ 

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދައްކުރެވުނުކަމަށާއި، އެގޮތުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅި ފަރާތުގެ    ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި،

)ދުއިސައްތަ ވިހި އެމެރިކާ    USD 220ފެށިގެން ލިބޭނީ    އިން  2020ޖުލައި    01މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

އެފަރާތަށް   އަންގާ  ކަމަށް  މި    2020ޖޫން    15ޑޮލަރު(  ފޮނުވާފައިވާނެކަމާއި،  ސިޓީއެއް    ސިޓީގައި ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށްފައެއް ނުވާކަމަށާއި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މާލީ ހާލަތް ރަނގަޅުވެފައި ނުވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި   ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުވެސް

އެގޮތުން، މައްސަލަ    ނިންމުނުކަމާއި،ސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުމަށް  މުވައްޒަފުން މު   ފަރާތުން ބައެއް

މުސާރަ  ގެ ނިޔަލަށް ހުންނާނީ    2020ބަރު  ންޑިސެ  31އިން ފެށިގެން    2020އޮކްޓޫބަރު    12ފަރާތް    ހުށަހަޅި

  31އެންގުނުކަމަށާއި، އަދި އެއަށްފަހު  ގައި އެ ފަރާތަށް    2020ސެޕްޓެންބަރު    11ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައިކަން  

ގައި ސިޓީއަކުން   2020ނޮވެންބަރު    30އިތުރުކޮށްފައިވާކަން    ގެ ނިޔަލަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ  2021މާރިޗު  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުނުކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައި ނުވާކަމުގައި  

  ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މައްސަލަ

 ަވޒާީފ އާަދުކުރަމްށ ިރޯސަޓށް ައނބުރާ ައުއުމެގ ުފުރަސުތ ިދުންނ ަމްއަސަލ ުހށަހެޅި ަފާރތް   3.3

ހުރެ  މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި  ފަރާތުން ވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ނޭނގި    މައްސަލަ ހުށަހަޅި .  3.3.1

ފަރާތުން މައްސަލަ    މައްސަލަ ހުށަހަޅިކަން  އަދި މި   ކަމަށާއި،އަދާކުރަން ފަށާފައި  ވަޒީފާއެއްއެހެން  

އެގޮތުން، މައްސަލަ    އިކަމަށާއި،ގައި ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން އަންގާފަ  2021ފަރާތަށް ޖަނަވަރީ    ރައްދުވި

ރިސޯޓުގައި   ފަރާތް  ހުށަހަޅި މޯލްޑިވްސް  ދި   ކްރޮސްރޯޑްސް  ކުރަމުން  ޔަކަން މަސައްކަތް 

ދިޔަ ވަޒީފާއަށް   ފަރާތުގެ ރިސޯޓުގައި އަދާކުރަމުން  ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި   ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، އެ

ަޝއު އަންނަން  ފާޅުކުރިގުއެނބުރި  ހުށަހަޅި  ކަމަށާއި،ވެރިވާކަން  މައްސަލަ   ފަރާތުން   އެހިސާބުން 
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  މައްސަލަ ރައްދުވި  ދެކެވުނުކަމަށާއި،ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވާހަކަ  

 28އަނބުރާ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކޮށް،    ފަރާތުންވެސް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ވަޒީފާއަށް

ފަރާތް   މެއިލްގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅިއީ  މި  ކަމަށާއި،ގައި އެފަރާތަށް އީމެއިލެއް ފޮނުވި  2021ރީ  ނަވަޖަ

 31ކަމަށާއި،  އަންގާފައިވާނެ  ޓެސްޓް ހެދުމަށް  ޕީ.ސީ.އާރްރިސޯޓަށް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އައުމަށްޓަކައި  

 ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ގެ ކުރިން ރިސޯޓަށް އައުމަށްވެސް އެދިފައިވާނެ  2021 ޖަނަވަރީ

  ގައި ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅި  2021  ޖަނަވަރީ  28ފަރާތުން    އްސަލަ ރައްދުވިމަ.  3.3.2

ނުވާ  ފޮނުވާފައެއް  ޖަވާބެއް  އެއްވެސް  ރައްދެއް  ކަމަށާއި، ފަރާތުން  އެއްވެސް  އީމެއިލަށް    މި 

ހުށަހަޅި  2021  ޖަނަވަރީ   29ލިބިފައިނުވާތީ،   މައްސަލަ  އީމެއިލެއް    ގައި  ދެވަނަ  ފަރާތަށް 

ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ނާންނަކަމުގައި    މި އީމެއިލްގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅި  ކަމަށާއި،ނެފޮނުވާފައިވާ

ރީ  ވަފެބްރު  01ކަމާއި،    ިޟރުނުވުންކަމުގައި ކަނޑައެޅޭނެހާ ވަނީނަމަ، އެއީ ގަސްދުގައި ވަޒީފާއަށް  

   29ކަން އެންގުނުކަމަށާއި،  ޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެހާ ހަމައަށް ވަޒީފާއަށް    2021

 ފަރާތުން  ފަރާތުން ފޮނުވި މި އީމެއިލަށް ފަހުވެސް، މައްސަލަ ހުށަހަޅި  ރައްދުވި  ގައި  2021ޖަނަވަރީ  

 ފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހަޅި  އިކަމަށާއި،އާރް ޓެސްޓު ހެދުމަށް ނުކުޅެދިފަ .ސީ.ވަނީ އެދިފައިވާ ގޮތަށް ޕީ

  އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާކަމަށް އީމެއިލްކުރުމުން، މައްސަލަ ގައި އެފަރާތަށް    2021ފެބުރުވަރީ    02

)ތިނެއް(   3ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އައުމަށް އިތުރު    އްއިތުރު ފުރުސަތެ  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅި

އި، ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ދިނުމަށްފަހު ދެވުނުކަމާގައި    2021ފެބުރުވަރީ    03އް  ދުވަހުގެ މުއްދަތެ

ވަޒީފާއަށް    2021ރުވަރީ  ފެބު  16ވެސް   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައަށް  ރުވެފައި  ހާޟި އާ 

 ނުވާކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން ގިނަ   ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅި  މައްސަލަ ރައްދުވިިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ފަަދިއން   3.4

ފަރާތް ވަޒީފާއަށް   އާއި ހަމައަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހަޅި  1220ފެބްރުވަރީ    16ފުރުސަތުތަކެއް ދިނުމަށްފަހު،  

ގަސްތުގައި   ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތުން  ނުކުޅެދުމުން،  ކަމަށް ހާިޟއައުމަށް  ދޫކޮށްލުން  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ރުނުވުން 
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އެފަރާތަށް   ގައި  2021ފެބްރުވަރީ    16ވަކިކުރިކަމުގެ ލިޔުން    ފަރާތް ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ހުށަހަޅިބަލައި،  

ފަރާތަށް ދީފައިވާ ގިނަ ފުރުސަތުތައް ބަޔާންކޮށް ވަޒީފާއަށް   ހުށަހަޅި  މިލިޔުމުގައި މައްސަލަ  ނުކަމާއި،ފޮނުވު

ފަރާތުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ   އްސަލަ ހުށަހަޅިއެންގުމުންވެސް މަ  ގައި  2021ފެބްރުއަރީ    06އަނބުރާ އައުމަށް  

 ފާހަގަކޮށްފައިވާނެކަމަށް ބާޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.އައިސްފައިނުވާކަން  

ފަރާތުން އެފަރާތް އަމިއްލައަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވެ ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކަކީ    އްސަލަ ހުށަހަޅިމަ 3.5

ފަރާތަށް   ވަނަ މާއްދާގައިވާފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހަޅި  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ބަރު  ންނަ  ާޤނޫނު

ކަމާއި، ތެއް ކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދެކޭހާލަނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ  

އަދުލުވެރިކަ  މައުޫޟއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ  އިޖުރާއީ  މާއި 

 ގާއިމްކޮށްފައިވަނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދެނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅި ފަރާތް   ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އެދޮޭގްތަކަމށް ުބނަެފިއަވނީ،  .4

ހޭ ގާނޫނާއި ވަޒީފާއާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުގެ މަތީން ކަމާއި، ތަފާތުކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެ

މި މައްސަލައިގައި މައުޫޟއީ އަދި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމްވެފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ    ތެރެއިން ނޫންކަމަށާއި،

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކޮށްދެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް  ހުށަހަޅި ފަރާތް

ފަރާތަށް ރައްދު  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  މި .5 ވި 

ފަރާތުން  ދިނުމުން،  ތު  ފުރުސަ ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  މައްސަލަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހެއްކެއް  އަދި  ޝަފަހީ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަ

ަމްއސަަލިއަގިއ   .6 ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ،  އަދުުލުހށެަހޅަިފިއިމާވ  ަފިއޞާަލައަކށް  ަފާރުތން  ެވިރ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ެގްނުގޅަެފިއޭވޯތާއިއ،    ތާަފތުުކުރްނ  ަފާރާތމުެދ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ފަަދިއްނ  

ަމުއ ަވިކުކުރުމަގިއ  ިއުޖާރީއ    (substantive fairness)އަދުުލެވިރަކްނ    ޫޟީއަވޒާީފިއްނ  ެވިރަކްނ  އަދުުލއިަދ 

(procedural fairness)   ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ އެދަިފިއވާފަަދިއްނ ެއ ަފަރުތގެ ަވޒީފާ  ުމުކެރވަިފިއޭވޯތާއިއ  ާގިއ
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  ލިބެންވާ   ހަމައަށް  އިޢާދަކޮށްދިނުމާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  މުއްދަތުން   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން ައުބާރ އިޢަާދުކެރވާިދެނޯތާއިއ،  

 ބަަލްނޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. ނަގައިދެވިދާނެތޯ  ތްތައްއިނާޔަ މުސާރައާއި

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނުމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް  .7

ކުވާ އުފުލުމުގެ  ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ހާލަތުގައި ަޝާޤނޫނު

ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން   28ގެ  ާޤނޫނުހައްގު ވަޒީފާއާބެހޭ  

  27ގެ  ާޤނޫނުމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ  

މާއްދާއި އޮތުމުންވަނަ  ކަނޑައަޅާފައި  ޒާހިރު   ،ން  ވަޒީފާއިން    އިބްރާހީމް  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

  މޯލްޑިވްސް   ދުސިތްވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ގެލިމިޓެޑު  ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް

ަވިކކްޮށ  .8 ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ  ުހށެަހޅޭ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ    ، ެގްނ  ަވޒާީފިއން  ެވިރ  އަދުުލުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސަބެބްއ  ެއަކީށގްެނާވ  ުނވަަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

ިއުޖާރީއ    (substantive fairness)ެވިރަކްނ  އަދުުލ  ޫޟީއަމުއ  (procedural fairness)ެވިރަކްނ  އަދުުލއަދި 

 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ    ، ުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނާގިއ

ަމުއ ިމޮގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ަވޒާީފ   ، ެވިރަކަމީކއަދުުލ  ޫޟީއ ަޤިޟްއާޔިއްނ  ވިަކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ދޭ  ުމަވްއޒުަފން   

ެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ  އަދުުލފަަދ   ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކރާ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  

ަވިކުކުރަމްށ    ، ުމުކުރަމީކާގިއެވިރަކްނ  އަދުުލިއުޖާރީއ    ، ެއނޭގަކާމިއ ަވޒާީފިއްނ  ިންނުމަމަކްށ  އަދުުލުމަވްއޒަަފުކ  ެވިރ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ

ިންނަމވަާފ ެއ ަހިއޯކުޓްނ  ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  ެދްނެނުވނު  ިއސެްވ  އެެހން   ިއާވ  ިމާބވުަތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް  ދުސިތު
  VTR/2021/63ނަންބަރުމައްސަލަ                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އިބްރާހީމް ޒާހިރުގެ ފަރާތުން

 

24 ގެ 8 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:  
 

 

 އަދުުލެވރި ްއސަަލިއަގިއ  ަމިމ    މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުން، .9

ާވަސަފިއ ފަރާތް    ، ުލުވަމްށަޓކިައިސާލައަކްށ  ހުށަހެޅި  ސަބަބެއް މައްސަލަ  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

ިއޖާުރީއ    (substantive fairness)ަކްނ  އަދުުލެވިރ  ަމުއޫޟީއމެދުވެރިވެގެން          ަކން އަދުުލެވިރއިަދ 

(procedural fairness)  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ުކުރަމށްފުަހޯތ ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެއޮގުތްނ، ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅގްެނ  ާގއުިމ

މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި  ، ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި 

 ެވެއެވ. ްތުކުރުމްނ އްަނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރިރާއަޔވާހަކަތަކަށް 

ގައި    2021ފެބުރުވަރީ    16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .9.1

 އެފަރާތަށް ދީފައިވާ ލިޔުމުގައި 

‘It is with regret that we hereby advise your employment with DMM Private Ltd, operating 

Dusit Thani Maldives is now terminated effective the 16th February 2021 

This decision has been made due to your absence in workplace even we have asked you to 

return to work on several occasions. You have communicated to return to us in January 

2021 about your financial status and how desperate you want to came back to work. We 

have communicated to return to work on 30th January 2021 since we want to help your 

financial situation as well. Despite Our request for you to return to work, you have failed to 

return back to work or give justifiable reason for your inability to return to work. 

Atter several instances, we gave you the final instruction to return to work on the 3rd of 

February 2021 asking you to return to duty by the 6th of February 2021. We informed you 

that if you do not return to work on the said date, we will be terminating your employment. 

Despite the final notice given, you did not return back to work and as sated in our notice to 

you on 3rd of February. we hereby terminate your employment with us for your failure to 

report to work as instructed and required.’ 

ވަޒީފާއިން   ފަރަތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން  އިބާރާތުން  މި 

އެނބުރިއަށް  ވަޒީފާއަށް  ފޮނުވުމަށްފަހު  ޗުއްޓީއަށް  ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ  ފަރާތް  އެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ، 

ވަޒީފަށް   ވަޒީފާއާއަށް  ހާޟި އެންގުމުން،  ސަބަބެއް ރުހާޟި ރުވެފައިނުވާތީއާއި  އެކަށީގެންވާ  ނުވެވުނީ 

ނުދެއްކު ސަބަބުންކަމުގައިމެދުވެރިވެގެންކަން  ވަކިކޮށްދީ މުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތާށް  އެ  އެ    ލިޔުމުން  ފައިވާ 

 ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމުގައި އެނގެއެވެ. 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް  ދުސިތު
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ވާ ލިޔުމުގައި، ގައި ފޮނުވާފައި  2020ޖޫން    15މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   .9.2

ވަގުތީގޮތުން މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށާއި ބައެއް   2020ޖުލައި    01އާ ގުޅިގެން    19-ކޮވިޑް ފެށިގެން  އިން 

ފަރާތުގެ  ގާމަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  ނިންމާފައިވާކަމާއި،  ރީސްޓްރަކްޗަރކުރުމަށް  މުތައް 

)ދުއިސައްތަ ވިހި އެމެރިކާ ޑޮލަރު(    USD 220މުސާރަކުޑަކުރެވޭކަމާއި، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެނީ  

ބަދަލު   ގެނުވުނު  މުސާރައަށް  އޮންނާ  2020އޮކްޓުބަރުގެ    31ކަމާއި،  ދެމި  ނިޔަލަށް  ނެކަމާއި،  ގެ 

ގައި    2020އޮކްޓޫބަރު    20ގައި މުރާޖައާ ކުރުމަށްފަހު    2020އޮކްޓުބަރު   15މުސާރައާގުޅޭ ކަންތައްތައް  

 އިއުލާން ކުރެވޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ސަލަ ހުށަހެޅި  ގައި މައް  2020ސެޕްޓެންބަރު    11މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   .9.3

އާ ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    19-ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި، ކޮވިޑް

ގެ ނިޔަލަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް   2020އޮކްޓޫބަރު    31އިން ފެށިގެން    2020އޮކްޓޫބަރު    12ފަރާތް  

ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން    ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، މުސާރަ

ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް   2020ޑިސެންބަރު    31ޖެހިދާނެކަމާއި، އަދި ވިޔަފާރީގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ  

ން  ންގޭ ހާލަތުގައި ވަޒީފާއަށް ނުކުމެވޭގޮތަށް ތައްޔާރުވެގެ ނުކުތުމަށް އެންގުމުގެ ފުރުސަތްކަމާއި، އެފަދައިން އަ

 ހުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތަށް   .9.4 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފޮނުވާފައިވާ    2020ނޮވެންބަރު    30މައްސަލަ  ގައި 

މާރިޗު    31ސިޓީގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ މުއްދަތު  

 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައިވަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  2021

ނަންބަރު   .9.5 ޓޫރިޒަމްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  -88މައްސަލަ 

IIHR/CIR/2021/10  ިއެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ދަތުރުކުރާ މުއްވައްޒަފުން   ،ސަރކިއުލަރގައ

ނުކުމެވޭނީ   ޓެސްޓެއް    10މަސައްކަތަށް  ޕީ.ސީ.އާރް  ތިބުމަށްފަހު،  ކަރަންޓީންގައި  ދުވަހު  )ދިހައެއް( 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް  ދުސިތު
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24 ގެ  10 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:  
 

 

ޖަނަވަރީ    19ޖާ ނެގެޓިވް ވެއްޖެކަމުގައި ވާނަމަކަމާއި، މި ސަރކިއުލަރއާއި އެއްގޮތަށް  އްހެދުމަށްފަހު ނަތި

 އިން ފެށިގެން އަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަމުގައި ބާޔަންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   2021

މުޙައްމަދު   .9.6 މައްސަލަ   2021ޖަނަވަރީ    28  (sit.commauroof.mohamed@du)މައުރޫފް  ގައި 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އިމޭލުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކްރޮސް ރޯޑްސް ގައި މަސައްކަތްކުރަކަން 

އެނގުމުން ހައިރާންވިކަމާއި، ކްރޮސް ރޯޑް އޮތީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައިކަމަށް ވުމާއެކު، ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓެއް  

ނެތްކަނުހަދަ އަނބުރާގަނެވެން  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެ    2021ޖަނަވަރީ    31މާއި،  އި 

ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ނުގެނޭވެނަމަ، ރިސޯޓްގެ ހިންގުމަށްޓަކައި އެހެން  

 އިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގޮތަކެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހޯދަންޖެހޭނެކަމުގައި ބާޔާންކޮށްފަ

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2021ޖަނަވަރީ    28  (mohamed.azeem@dusit.com)މުޙައްމަދު އަޒީމް   .9.7

މަސައްކަތް ކުރަމުން  ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމޭލުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެހެން ރިސޯޓެއްގައި  

)ތިނެއް( ދުވަސް   3ހިތްހަމަނުޖެހުނުކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި  ލޫމަތު ލިބިމުން  އުގެންދާކަމުގެ މަ

  2021ޖަނަވަރީ    30ކުރިން ގުޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެވަގުތު ހުރީ މާލޭގައިކަމަށް ބުނިކަމާއި،  

މައްސަލަ  ގައި ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓްހެދުމަށް އެންގުނުކަމާއި،  2020ރީ ޖަނަވަ 28ގައި މާލެ ދިއުމަށްޓަކައި 

ހުށަހެޅި ފަރާތާ ފޯނުން ވާހަކަދެވުނު ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އާދެވެން ނެތްނަމަ، އެވަގުތު 

ފަރާތު ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގެންނަޖެހޭނެކަމާއި،  ފަރާތެއް  އެހެން  އެދުވަހުއާދެވެންހުރި  ޖަވާބެއް  އިރު  ގެ   

 ސުމުގެ ކުރިން ދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އްއޮ

ޖަނަވަރީ    29މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    (mauroof.mohamed@dusit.com)މައުރޫފް މުޙައްމަދު   .9.8

ނުވެ ހުރުމަކީ  ހާިޟރުގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމޭލޫގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއަށް    2021

ވަޒީފާއަށް   ބާލާނެކަމާއި،  ހާޟި ހުއްދަތަ ނެތި  ކުރިން    2021ފެބުރުވަރީ    01ރުވެ ނުހުރުންކަމުގައި  ގެ 

ފަރާ ހުށަހެޅި  އެނބުރި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  ނިމުކަމަށް ހާިޟތް  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ރުނުވެއްޖެނަމަ 

 ގެންނާނެކަމުގައި ބާޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

mailto:mauroof.mohamed@dusit.com
mailto:mohamed.azeem@dusit.com
mailto:mauroof.mohamed@dusit.com
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24 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ފެބުރުވަރީ    03މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    (mauroof.mohamed@dusit.com)މައުރޫފް މުޙައްމަދު   .9.9

ރުވުމަށް މުއްދަތު ހާޟި އާ ހަމައަށް ވާޒީފާއަށް    2021ފެބުރުވަރީ    06ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމޭލޫގައި،    2021

ދޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިގޮތަށް އަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމުގައި 

 ށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބާޔަންކޮ

ފެބުރުވަރީ    03މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    (mauroof.mohamed@dusit.com)މައުރޫފް މުޙައްމަދު   .9.10

ނަތިއްޖާއެއްނެތި    2021 ޕީ.ސީ.އާރް  ނެގްޓިވް  އީމޭލޫގައި،  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތް ގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ދަތުރުކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދެވެން ނެތްކަމަށްބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި އީމޭލުގެ ޖަވާބުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ޓަރިންގގައި ކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ، ރަށް އޮތީ މޮނިފަރާތުން މައުރޫފް މުޙައްމަދުއަށް ފޮނުވި އީމޭލުގައި

)ހަތްދިހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ދޭންޖެހޭކަމާއި،   USD 70ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓް ހަދާނަމަ  ފަރާތުން އެ ރަށުން  

ލިބޭނީ   ނަތީއްޖާ  އެއްބަސްވާކަމާއި،  ދެއްކަމަށް  ފައިސާ  މުއުރޫފް    2021ފެބުރުވަރީ    01މި  ގައިކަން 

އަންގާފައިވާކަމާއި،   ދިއުމަށްމުޙައްމަދުއަށް  ވަޒީފާއަށް  ލިބުމާއެކު  ހުއްދަ  ފުރުމުގެ  ތައްޔާރާށް ރަށުން   

ބަޔަންކޮށްފައިވާކަން   އަދާނުކުރާކަމުގައި  ވަޒީފާއެއް  މިވަގުތު  ފަރާތް  ހުށެހެލި  މައްސަލަ  ހުރިކަމަށާއި، 

 ފަހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޓޫރިޒަމް   .9.11 އޮފް  ޓީމް   (fathmath.shifa@tourism.gov.mv)މިނިސްޓްރީ  އިން 

(info@teammaldives.org)    ްމައްސަލަ    2021އޮގަސްޓު    19އަށ އީމޭލުގައި  ފޮނުވާފައިވާ  ގައި 

ތަނީ ރިސޯޓަށް ދަތުރުކުރުމުގެ    ދުސިތްޓަކުން ދޫކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ  ސޯ މޮނިޓަރިންގައި އޮތް ރިހުށަހެޅި ފަރާތް

 ދިފައިނުވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހުއްދައަކަށް ރަސްމީކޮށް އެ 

ވަނަ   14މައްސަލަ ހުށަހަޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ   .9.12

 ގައި، (Exclusive Serviceމާއްދާ )

’14.1 while employedby the Resort, you shall devote your whole time and attention to the 

service of the Resort and shall not be engaged in any other business or occupation or be in 

mailto:mauroof.mohamed@dusit.com
mailto:mauroof.mohamed@dusit.com
mailto:fathmath.shifa@tourism.gov.mv
mailto:info@teammaldives.org


 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް  ދުސިތު
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any way connected with any other business, company or concern without the prior written 

consent of the Resort.' 

 ރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިބާމި 

ގައި   2020އޮގަސްޓު    01ރިސޯޓު ބަންދުކުރުމަށްފަހު  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  އާ ގުޅިގެން    19-ކޮވިޑް .9.13

ހުޅުވިފައިވީ ފެށިގެން    2020އޮކްޓޫބަރު    12ނަމަވެސް  އަލުން  ނިޔަލަށް ގެ    2021މާރިޗު    31އިން 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  ފޮނުވާލާ މައްސަލަ  ޗުއްޓީއަށް  ނުލިބޭގޮތަށް  ސަބަބުން ފައިވާމުސާރަ  އެކަމުގެ  ކަމަށާއި، 

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  ަފާރްތަތުކެގމައްސަލަ  ބަލަަހްއަޓްނޖެހޭ  ަހރުަދ  ަހަމެޖްއުސުމ  ެއަފާރުތްނ  ަގިއ  ަހރަދަުތްއ 

 ަދިތަތާކ ުކިރަމތާިލްނޖުެހުނަކަމށިާއ، 

ަވުގީތ ަވޒާީފއްެއ ހުޯދަމްށ    އިަދ  ަކަމާށިއުހުނަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ާއމަްދީނ ިލޭބެނ އުިތުރޮގެތްއ ހަޯދްނެޖ 

ުސަޕަވިއަޒރ ަކްނ  ުމނާްދަމަސްއަކްތުކަރ ިއީމިޑެއޓް  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ެރްސޯޓަރްނޓް  ަމްއސަަލ  ިރޯސުޓެގ   ،

ައްކަރްމެގ ަންނ ރެެފެރްންސެގ  އުިތުރ ަވޒާީފެއއް ހުޯދުމަގިއ  ައްކަރްމައްށ ައްނގަާފިއާވެނަކަމާށިއ،  ެމޭނަޖރ  

ެފެރްންސައްށ ުގޅަާފިއާވަކަމާށއި، އެެހްނަކުމްނ  ަބއްެއ ަތނަްތުންނ ައްކަރްމއްަށ ެރ  ، ޮގުތަގިއ ދަީފިއާވެނަކަމާށިއ

ަރއުްދިވ ަފާރަތށް  ަމްއސަަލ    ުތގެ ވަޒާީފަގއުިހެރ ިއުތރު ަވޒާީފެއްއ އާަދުކަރްނ ެފީށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރ

 ެގ ާޖަގެއްއ ނެތަްކަމާށިއ، ުރުމެއްނުގަމާކނަުލިއ ަކަމްށ އަެފރާތްުނ ަބޔްާނުކ

ީޕ.ީސ.ާއްރ ެޓްސޓު ހުެދަމށްފުަހ    ުދަވްސެތޭރ)ެދެއްއ(    2  ަގިއ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  2021ަޖަނަވީރ    28

ެއަވުގުތ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ    ިއުރ، ްށ ަމއްސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތްނ ައްނގަާފިއާވެއނުބިރ ިރޯސަޓްށ ައުއަމ 

ަޓިރްނެގ  ޮމިނަމާށއި،  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ެއނޭގެނުހިރ ިރޯސަޓީކ ޮމިނަޓިރްނަގިއ ޮއްތ ަތެނއަްކްނ  

ިރޯސުޓަތ ަވީޒހަާލުތަގިއ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ަދުތުރުކުރަމށް  ުކެގ  ތެަންއ  ައެންއ  ަތުންނ  ެއްއ  އާަދުކުރަމްށ  ާފ 

ިމިންސްޓީރ އްޮފ ުޓައިރަޒްމ މުެދެވިރޮކްށ ާހްއަސ ުހއަްދެއްއ ހަޯދްނޖޭެހަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން  

ަފާރަތްށ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިރުކެއްސްޓުކރުުމްނ  ރީިލްޒިރސަޯޓްށ  ިމިންސްޓީރަގިއ  ިދއަުމްށ  އެނުބިރ     

ިލބަިފިއާވަކ ަމއޫުލާމުތ  ިމިންސްޓީރިއްނ  ަފާރަތށް    ްނހަޯދއެިދޭވެނަކަމްށ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް  ދުސިތު
  VTR/2021/63ނަންބަރުމައްސަލަ                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އިބްރާހީމް ޒާހިރުގެ ފަރާތުން

 

24 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
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ައްނގަާފިއާވެނަކަމާށިއ، ެއޮގުތެގ ަމިތްނ ިމިންސްޓީރއްަށ ިރުކެއްސްޓޮކށިްދުނމްަށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހ އެދަިފިއާވނަެކަމްށ  ެމޭންޖެމްނުޓެގ ަފާރުތން  ަމްއސަަލ    2021ޖަުލިއ    05ިޅ ަފާރތް  ަގއި 

   ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ަވޒާީފާއބޭެހ ޓަްރިއިބުއނަަލްށ ހުށެަހިޅ ަބާޔުނން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ދާރީވަމުން  ބުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާ .9.14

ބުނިނަމަވެސް ތެރެއިންކަމަށް  ތަފާތުކުރުމުގެ  އުސޫލެއްނެތި  އެއްވެސް  ރައްދުވި   ފޮނުވާފައިވަނީ  މައްސަލަ 

ފޮނުވާފަނު މުސާރަ    ފަރާތުން ޗުއްޓީއަށް  ދަނޑިވަޅުގައި   އިވާލިބޭގޮތަށް  އެ  ރިސޯޓުގައި    މުވައްޒަފުންނަކީ 

ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ރިސޯޓުގެ   19-ކޮވިޑް  އެއީ  ،ހުރެގެން ވަޒީފާއަދާކުރަން މުހިންމު ނޫން މުވައްޒަފުންކަމަށާއި

 ދާތީކަމަށާއި،ދަށްވަމުންއިތުރަށް އާމްދަނީ 

އަދާކުރުމުން   ވަޒީފާއެއް  އެހެން  ވަޒީފާގައިހުރެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ    14މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ހިލާފުވެފައިވާކަމަށާއި،   ހިލާފުވީ މާއްދާއާ  ފަރާތްނަވަމަ އެއްބަސްވުމާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  ވެސް   

އެނބުރި އައުމަށް އެތަށް ފުރުސަތުތަކެއް ދެވުނުކަމަށާއި، އެފުރުސަތުތައް ދިނުމުންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އެނބުރި އައިސްފައިނުވާތީކަމަށް އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވާ  

   ޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަރާތުން ބަ

ގައި ހުށަހަޅި ބަޔާނުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   2021އޮކްޓޫބަރު    31މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .9.15

ހެ  ޓެސްޓް  ޕީ.ސީ.އާރް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ދެވުނު މައްސަލަ  ދިއުމަށް  އަނބުރި  ރިސޯޓަށް  ދުމަށްފަހު 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ށް އެކަން ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވަނީފުރުސަތުތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ

އެރިސޯޓު އޮތުމުން  މޮނިޓަރިންގައި  ރިސޯޓު  ހުރި  ޓެސްޓެފޭބުމަށް  ން  އެވަގުތު  ޕީ.ސީ.އާރް   އް ނެގަޓިވް 

އެރިސޯޓުން ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓް    ންޅި ފަރާތުމައްސަލަ ހުށަހެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް  ކަމަށާއި،  ތީބޭނުންވާ

މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމަށާއި،   ގެ މައުލޫމާތު  ލިބުނު  އެރިސޯޓުން  އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އަންގާފައިވަނީ  ހެދޭނެކަމަށް

ހަދަނީ ރިސޯޓުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މެިޝނަކުން ނޫންކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓް  އެރިސޯޓުން  



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް  ދުސިތު
  VTR/2021/63ނަންބަރުމައްސަލަ                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އިބްރާހީމް ޒާހިރުގެ ފަރާތުން

 

24 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:  
 

 

ހެދުމަށްފަރާތަ ޓެސްޓް  އެނގުނީ  ކަމަށާއި،  ރިސޯޓުގެ    ށް  ދިއުމުން  މޮނިޓަރިންގައި  ކްލިނިކަށް  އެރިސޯޓު 

އެންމެ ސާމްޕަލްއެއް ނަގައި މާލެ ނުފޮނުވޭނަކަމަށް ބުނެ އެކަން    ވުމުންއޮތުމުން ރިސޯޓަށް އަރައިފޭބުން މަނާ

ދެކޮޅުހަ އެރިސޯޓުން  ފަރާތުމައް  މިކަންށާއި،  ދާފައިވާކަމަކޮށްދިނުމަށް  ރައްދުވާ  ސަމާލުކަމަށް ސަލަ  ގެ 

އެފަރާތުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    ގެނައުމަށްފަހު

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   

 އިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟއީ އަދަލުވެރިކަން ގާއިމްކޮށްފަ  .10

 ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/280/2014ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ިދވިެހާރްއޭޖެގ   .10.1

 ، "ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ފޮުނިވ ސިޓީަގއި އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ަވކިކުރުމާގުޅިެގން  ަވޒީފާއިން  ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ   ،ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ 

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ފޮުނިވ ލިއުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސަބަބު ފިޔަަވއި އެހެން   ،ހުށަހެޅުމުން

ޕްރިސިޝަން އެސަބަބުތަކަށް   ސަބަބުތަކެއް  ހުށަހަޅާފައިީވނަމަެވސް  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑްެގ  ޕްރައިެވޓް  މެރިްނ 

މުަވއްޒަފު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބުކަމަށް ަވޒީފާއިްނ ަވކިކުރި ލިއުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ    ،ރިޢާޔަތްނުކުރެޭވނެކަމާއި 

 ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުަވއްޒަފުްނެގ ޙައްޤުތައް ގެއްލިެގްނ  އެސަބަބުތަކަށް، ސަބަބު ފިޔަަވއި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައި 

 ، ހިނަގއިދާނެކަމެއްކަމާއި

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ފޮުނިވ ސިޓީަގއި   ،މިމައްސަލާަގއިެވސް ބަލަން ޖެހޭނީ  ،އެހެންކަމުން

އަދި އޮތްނަމަ އެއީ   ،އިެވސް އެސަބަބު އޮތް ތޯއާއިޙަޤީޤަތުަގ  ،އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބު ބަޔާްނކޮށްފައިާވއިރު 

 " … ،ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްތޯކަމާއި

ަމްއަސަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަޝުކާވައްށ ަރއްދިުދުނުމެގ    ،އިރުމި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ްޓަރިއިބއުންަލައްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވބު   ަވޒާީފާއބެހޭ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތން  ޮގުތން 

އިަދ ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށ ެއ ަފާރަތްށ  ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގިއ 

ދަީފިއާވ ިލުޔުމަގިއ ެއ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ަސަބބު ބާަޔްނޮކށަްފިއުވުމްނ، ިއެސވާްބަޔނުްކެރުވުނ  

ކޮށް މި މައްސަލަގައި  ޔަތްރިއާާޤިޟއްޔާއަށް    HC-A/280/2014ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ  



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް  ދުސިތު
  VTR/2021/63ނަންބަރުމައްސަލަ                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އިބްރާހީމް ޒާހިރުގެ ފަރާތުން

 

24 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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އަދި އޮތްނަމަ އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް    ،ތުގައިވެސް އެސަބަބު އޮތްތޯއާއިހަގީގަވެސް ބަލަންޖެހޭނީ  

 ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯ

އެނގެންއޮތްއި .10.2 ދުނުމަކާނުލައިކަން  ނޯޓިސް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ރު،  މައްސަލަ  

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

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

   ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،

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

ުނވުމާއެކު ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް ،  އެކަށީެގން  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް  އެކަށީެގްނާވ  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް  ަވޒީފާަގއި  އޭާނ 

 އެެވ.[ ަވޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެްނނަ ޙާލަތުތަކުަގ

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

]މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނެފައިާވ ޮގތުެގމަތިން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގންުނާވކަމަށް 

 ބެލެޭވނީ އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް  (1) ުނަވތަ  ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް  ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން 

 ؛ފެނުން

 ތެއް ެވފައިުވން.[ ޚިޔާނާ (2)

ބާރާތުންނެވެ. އަދި ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  އިމި  

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

)އިސްމާޢީލް    SC-A/27/2014ންބަރު  ލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަފްސީތްތައް ތަހާލަ

ލިމިޓެޑް(   ކޯޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ވ.  ަޝރީމަސްޢޫދު  ތް އަަޤިޟއްޔާގެ 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

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

 ބުނެފައިާވ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުެވރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާލަތެއްަގއެެވ. އެއީ: 

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް  ދުސިތު
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(ii) ްފައިުވން. ެވ ޚިޔާނާތެއ 

އެ އަމަލެއްެގ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި ަވޒީފާއިްނ   (misconduct)އިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ  ކޮންމެކޮންމެ ޣަ 

ޤާޫނނުެގ   ަވޒީފާއާބެހޭ  ަވޒީފާއާބެހޭ   23ަވކިކުރުން  ހިނަގއިދާެނއެެވ.  ނުެވ  ކަމަކަށް  ހުއްދަކުރާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ 

މެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވނީ މުވައްޒަފުކުރި ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ޯނޓިސް ދިނު  23ޤާނޫުނެގ  

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

 އަލަމެއްކަމަށް ބެލެޭވނީ، މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ

ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮްނނަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންަވރުެގ ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވނަމައެެވ. 

އުހަރީ ޝަރުތުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ( ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވމުެގ ޖަ 1މުަވއްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ )

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުގައި ހިމެނޭ އެންމެ 2ކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )

ކަމެއް ެގއްލޭފަދަ  އަދި އަމާނާތްތެރިކަްނ  އިތުބާރު  އޮންނަްނޖެހޭ  ދެމެދުަގއި  ފަރާތުެގ  ދެ  ކަމަށް މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ 

( އެ ކަމަކީ އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން 3ާވނަމަ، ުނަވތަ )

ނުަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވނަމަ، އެ އަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަެވދާޭނ 

 ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެެވ.[ ފާޅުކަންބޮޑު 

 މި އިބާރާތުންނެވެ. 

އިހިްތާޔީރ ާބުރތެަކްއ ަވޒީފާދޭ    ަވިކުކުރަމްށ   ަވޒާީފއްިނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ާމއާްދައީކ،   ަވަނ  23  ާޤޫނުނެގ   ަވޒާީފާއބޭެހ .10.3

ަކްނަކްނ   ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމވްައޒަަފުކ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ެއ  ާމއާްދައކްަށވުުމްނ  ިލބޭިދ  ަފާރަތަކްށ 

  23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ،  ބަަލްނޖޭެހ ިމްނަވަރްށ ބަަލިއ، ިފަޔަވުޅ ައަޅްނޖޭެހެނ ަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. އެެހީނ

ުށްނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ހުށެަހޭޅ ަމްއސަަލަތުކަގިއ، ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކިރ  ަވަނ ާމއާްދެގ ަދ

ާވްނޖެެހެއެވ. ަހަމުރ ުއްނުސެރްއަކަމްށ  މިުހްނުމ  ަވަޒްނުކަރްނޖޭެހ  ެއީއ  ޮގްތ  ައމުަލުކިރ    ަވޒާީފާއބޭެހ  ާލަގިއ 

ެރޭވީނ ެދ ަޝރެުތްއ ުފރަިހަމވެެގްނަކާމިއ،  ިއން ަވކުިކަވޒާީފ  ުމަވްއޒަަފުކ   ދަށްުނ،   ާމއާްދެގ  ަވަނ   23  ާޤޫނުނެގ

ައ ަމަސްއަކުތެގ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ެއ  ިއުތަރށް    ުގާލްހެއީއ  ަވޒާީފަގިއ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއ  ުނވާުމެއުކ  ެއަކީށެގްނ 

ބާަލިއުރ ަހމަަތަކށް  ެއކީަށެގްނާވ  ނުފުެނުމްނަކްނ    ، ބެެހްއުޓަމީކ،  ަފރަާތށް  ަވޒީފޭާދ  ުކެރޭވެނަކެމއަްކަމްށ 

ުމަވްއޒެަފްއ  ެއނޭގަކާމ ިއ، ެއގުޮތްނ ުމަވްއޒެަފްއެގ ަމަސްއަކުތެގ އަހާްލުގ އަެކީށެގްނުނާވަކަމށް ބެެލޭވީނ އެ 
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ިއުތަރށް ަވޒާީފަގިއ ބެެހްއުޓމްުނ ަވޒީފޭާދ ަފާރަތްށ ުނވަަތ ަވޒީފާ އާަދުކާރ ަތންަށ ެގއުްލްނަތެކއް ލިބާިދެނަކަމްށ  

 ެވެއެވ. ާދެގ )ށ( އްަށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއޔާާނެތްއވަެފއުިވުމްނަކްނ ިމ ާމްއިހެފުނުމްނ ުނަވަތ  

ަވަނ    23ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނެުގ  ަޔތޮްކްށ  ިރާއިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ަކނަްތްއތަަކްށ   .10.4

 ާމއާްދެގ ަދުށްނ ަވޒަީފިއްނ ަވކުިކަރްނޖޭެހ ފަަދ ހަާލެތްއ މުެދެވިރވަެފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ، 

ަފާރާތިއ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ   .10.4.1

ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށން ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވީޒގާ އާަދުކަރުމްނ އެެހން ަވޒާީފެއްއ    14

ޮކިވްޑ  ަބޔްާނޮކށަްފިއާވިއުރ،  ުނާވެނަކުމާގިއ  ަރއުްދިވ    19- އާަދޮކްށެގްނ  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ  އާ 

ުތެގ ިވޔާަފިރައށް ުކރި ުނރަނަގުޅ ައަސުރގެ ަސަބބްުނ ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ުމާސަރ  ަފާރ

ަފާރތްުނ އެެހްނ ިރސެޯޓްއަގިއ ަވޒާީފ   ޮފުނވާލުުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ނިުލޭބޮގތްަށ ުޗއީްޓައށް 

ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ ެއްއަބްސވަެފިއާވަކން  ަފާރުތން  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލ  އާަދުކިރަކަމްށ   ،

ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމަގިއ އެެހްނ  

ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ަގއި    37ާޤޫނުނައާސީސެގ    ަވޒާީފައްށ އާަދުކުރްނ ަމާނކޮށްފިައީވަނަމެވްސ، 

އަދުާކުރ ަވޒަީފެއްއ  އްިހިތަޔުރުކާރ  މަީހކު  ެއ  ަރްއިޔަތކްަށެމ  ަމަސްއަކެތްއ  ޮކްނެމ  ުނަވަތ  ުމެގ 

ިލބިދާީފިއވިާހނުދ،   ަހްއުޤ  ުޗއީްޓައށް  ުކުރުމެގ  ނިުލޭބގަޮތށް  ުމާސ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

އަެފާރާތިއ އަެފރާތްުނ ަހރުަދ ބަލަަހްއަޓްނޖޭެހ ަފރާތަްތުކެގ ަހރުަދަތއް ަހަމެޖްއުސަމްށ    ޮފުނވުާލުމްނ

 ެމެވ. އާަދުކެރވާިދެނަކުމަގިއ ެދެކއެެހްނ ަވޒަީފެއްއ  

ާޤޫނުނައާސީސެގ   .10.4.2 ުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ޮކްނމެ    41ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަގިއ،  )ހ(  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ަރްއިޔަތަކްށެމ ަރްއެޖިއްނ ުފަރއެިގްނ ިދުއާމިއ، ާރްއެޖައްށ ެއނބިުރ ައުއާމިއ، ާރްއޭޖަގިއ ުހުރާމިއ  

ިލިބެގްނާވކަަމްށ   ިމިނަވްނަކން  ުއުޅުމގެ  ަދުތރަުފތޮުކށް  ަތނަްތނަށް  ެއިކ  ާރްއޭޖެގ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ުމާސަރ ނިުލޭބޮގތަށް  ާޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ،  ާބ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ުލަމށްފުަހ، މާުސަރ ނޭުދޮގަތްށ ުޗއީްޓަގިއ ުހނަްނ ުމއަްދުތަގިއ  ުޗްއީޓައްށ ޮފުނާވ



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް  ދުސިތު
  VTR/2021/63ނަންބަރުމައްސަލަ                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އިބްރާހީމް ޒާހިރުގެ ފަރާތުން

 

24 ގެ  18 ޞަފްޙާ      
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ުބަރެވވިޭހނުދ، ަމްއސަަލ    ްއ ަކނަޑައާޅނީ އަެފާރުތްނ ަކަމްށިދުއޭޅ ަތާނ ުކާރެނ ަމސްައަކެތަފާރްތ  

ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ުމާސަރ ނީުލޭބގަޮތްށ ިދުގުމއަްދަތކްަށ ުޗއީްޓއްަށ  

ައްނގާ   ައުއަމްށ  ައނުބާރ  ަވޒާީފައްށ  ުކިރްނ  ަހަމުވުމެގ  ުމއަްދުތ  ުޗްއީޓެގ  ެއ  ޮފުނުވަމށްފުަހ 

ަކްނަތއަްތަތްއ   ިދިރުއުޅުމެގ  ަފާރުތެގ  ެއ  ުމއަްދުތ  ހަާލުތަގިއ  ެއަކީށެގްނާވ  ަހަމެޖއުްސަމްށ 

ިއުތުރްނ   ީމެގ  ެދެކެމެވ. އިަދ  ްޕރެޮޓްކަޝްނ    19- ޮކިވްޑ ޭދްނޖޭެހަކުމަގިއ  ުގިޅެގްނ ހްެލުތ  އާ 

ުހިރަނަމ   ަދތަިތަކއް  ުކުރުމަގިއ  ަފުތރު  ަދުތރު  ަސބުަބން  ިފަޔވުަލތުަކެގ  ައޅަާފިއވާ  ޮއޯތިރީޓން 

 ެއކީަށެގްނާވ ަވުގތު ޭދންޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. ެއަކަމްށ ިރާއޔްަތޮކށް ެވްސ ުމވްައޒަަފްށ  

ަވޒާީފައްށ ައނުބާރ ުނުކުތމްަށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ެއްނިގިއުރ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ   .10.4.3

ެއ ަފާރްތ ުހިރ ިރޯސެޓްއަގއި އެ ިރޯސަޓީކ ޮމނަިޓިރްނެގ ާހތުަލގިައ ޮއްތ ިރޒެޯޓްއަކްނ ަމްއސަަލ  

ަމްއސަަލ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވިއުރ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ުހށެަހިޅ ަފާރާތއި   ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ެވސް 

ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ީއމުޭލަތކްުނ  ޮފުނވަާފިއާވ  ފާަރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ 

ައުއމަށް   އުެބިރ  އެެދޭވނީ،    ުދިސްތަވޒާީފާއައްށ  ުހއަްދައަކްށ  ިދުއުމެގ  މްޯލިޑްވްސއްަށ  ާތީނ 

ެޓސްްޓ ހުެދަމށް  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ހުެދުމްނަކުމަގިއ ަބޔްާނޮކށް  ޕީ.ީސ.ާއްރ ޭޓްސޓް   ަފާރުތން 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތށް ައންގަާފިއާވިއުރ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ިމ ެޓްސޓު ހުެދުމެގ  

ން  ިއްނިތާޒްމަތއް ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތށް ަހަމަޖްއސަާފިއުނާވަކާމިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތ

ެއނުބިރައށް   ވަޒާީފައްށ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ުފަރަތމަ  ެޓްސޓް    ީޕ.ީސ.އްާރަމްއސަަލ  ެހއުްދަމްށ 

ަގިއ ޮފުނިވ ީއޭމއުިލްނަކްނ ެއނެގްނޮއްނަނިއުރ ަމްއސަަލ    2021ަޖަނަވީރ    28ައަނގަާފިއަވީނ  

.ީސ.ާއްރ ެޓްސެޓްއ  ުހށެަހިޅ ަފާރތް ެއަވގުުތ ުހރީ ރޯިސެޓްއަގިއަކަމްށާވިއުރ، ެއ ރުަށގިައ ުހރަެފިއ ީޕ 

ެހނުދަމީކ މުީހްނ ިދިރުއޅޭ ަރށްެއަގިއ ުހުރަމށްފުަހ ޕީ.ީސ.ާއްރ ެޓްސެޓއް ެހނުދަމްށުވެރ ުއނަދގޫ  

އިަދ ިގަނ ަވުގުތ ހަޭދ ވާޭދެނަކެމްއ ަކުމަގިއ ެދޭކަކާމިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއަސަލ  



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް  ދުސިތު
  VTR/2021/63ނަންބަރުމައްސަލަ                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އިބްރާހީމް ޒާހިރުގެ ފަރާތުން

 

24 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ާއ ަހަމއްަށ ދަީފިއާވ    2021ރީ  ެފުބުރަވ  06ފިެށެގްނ    2021ަޖަނަވރީ    28ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ  

 ަތީކ ެއކީަށެގްނާވ ުމއްދަތްެއަކުމަގިއ ނެުދެކެމެވ. ުމއަްދުތ

ޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް  ރިއާއިސްވެބާޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް   .10.5

ކުރިން   ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ޗުއްޓީގެ  އެ  އެންގުމަށްފަހު،  ފޮނުވާލުމަށްފަހު،  އައުމަށް  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް 

ރިސޯޓަށް ދިއުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓް ހެދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ 

ކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްކަމުގައި ބުރަނުވެވޭތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ  އެ

ތާރީހު އެންގި  އަނބުރާ  ވަޒީފާއާ  ފަރާތުން  ހޭނދަވި  ހުށަހެޅި  އައުމަށް  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ފެށިގެން  ން 

ދުވަސްތަކެއްކަމުގައި  ހުރި  ހާިޟރުނުވެ  ވަޒިފާއިން  ފަރާތުން  އެ  ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  މުއްދަތަކީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   23ބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާ

ބުރަނުވެވޭތީ، މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް  ސަބަބެއް  ވަކިކުރަންޖެހޭ   2008/2  ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަޒީފާއިން 

 ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުލައި  ދިނުމަކާ  ނޯޓިހެއް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ގެ (  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)

ަމްއސަލަ    ( substantive fairness) ަކްނ  އަދުުލެވިރަމުއޫޟީއ    ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  އި ވަކިކުރުމުގަ  ވަޒީފާއިން

 ަކަމށް ަކނަޑައަޅެމެވ. ޮކށަްފއާިވަކަމްށ ުބަރެވޭވނެ ަހަމެއްއ ންެތާގިއުމަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

އިޖުރާއީ    ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .11  (procedural fairness)  ކަންއަދުލުވެރިވަކިކުރުމުގައި 

 ކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގާއިމު

ވަކިކުރާއިރު   .11.1 ވަޒީފާއިން             ކަން އަދުލުވެރި  މައުޫޟއީކުރަންޖެހޭ  ގާއިމު މުވައްޒަފަކު 

(substantive fairness)  ުއިޖުރާއީ  ގާއިމ  procedural)ކަން  އަދުލުވެރިކޮށްފައިނުވާނަމަ 

fairness)  ުނަންބަރު ގާއިމ ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުޖެހޭނޭކަމުގައި  ބަލަން  ކުރެވިފައިވޭތޯ 

2010/HC-A/209   ުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    ،ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދ

މައްސަލަ   އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ފަރާތުން   (procedural fairness)ކަން  އަދުލުވެރިރައްދުވި 

ފުވެރި އަދި  ސާރުކޮށް ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުވާކަމުގައި ބުރަވެވެން ނެތްނަމަވެސް، އިންޒަކޮށްފައިވޭތޯ ނަގާއިމު



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް  ދުސިތު
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ވާ   އަދުލުވެރި އިޖުރާއީ  ސިނިންމުމަކަށް  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ            ކަން އަދުލުވެރިލުވުމަށްޓަކައި 

(procedural fairness)  ުނަ ހުލާސާކޮށްފައިވޭތޯ  ގާއިމ މުހިޒަކޮށްނަމަވެސް  މުކަމުގައި  ންރުކުރުން 

 . ބުރަވެވެއެވެ

އިޖުރާއީ  މުވައްޒަފަ  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް .11.2 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކަން އަދުލުވެރިކު 

ކުޑަމިނުން  ހާލަތް  މު ންއާކުރެވިފައިވާކަމަށް،  ގާއިމު އެންމެ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ކަނޑައެޅޭނީ،  ތަކުގައި 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވާނަމަކަން  ފުރިހަމަކޮށްފައި  ކަންކަން  -HC/2010އަންނަނިވި 

A/208 ެަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވ . 

 ހުރިހާ   ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  ،މައުލޫމާތު  ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ .1

 ؛ދިނުމަށްފަހު ފަރާތުން ދޭ ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށް އެ ލަކާއެކު،ތަފުސީ

އެފަދަ  ދިނުމަށްފަ  މުވައްޒަފަށް  އެ  ތުފުރުސަ  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ .2 އަދި  ހު 

ޖެނަމަ އެ  ތެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއް ފުރުސަ

 ؛ތު ދިނުމަށްފަހުފުރުސަ

 ؛ކުރުމަށްފަހުހުގީގުތަ އިދާރީގޮތުން މައްސަލަ އެ .3

ކަމަށް،  ފުރިހަމަވާ  ތުަޝރު  ދެ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .4

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

 . ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ހާލަތުގައި، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް އަދި  

ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް   (procedural fairness)ން  ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަ 

ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ހާލަތެއްގައި  އެފަދަ               ބެލެވޭނެކަމާއި 



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް  ދުސިތު
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(unfair dismissal)    ްއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަނ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 މެދު  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި،  ހުށަހެޅިފައިމިވާ .11.3

 ހިއްސާކޮށް   މައުލޫމާތު  އެކަންކަމުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ

އެކަމާޖަވާބުދާރީވުމު އަދި  ދީފައިވާކަން  ފުރުސަތު  ބަޔާނެއް ގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން   

ނަގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީއާއި، މައްސަލަ އިދާރީ ގޮތުން ތަހުގީގު ކޮށްފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

އިޖުރާއީ   ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

 ގާއިމުކޮށްފައިނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  (procedural fairness)އަދުލުވެރިކަން 

ޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟއީ  ތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަރިއާޔައިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް   .12

އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ކަން  އަދުލުވެރި  (procedural fairness)ކަން  އަދުލުވެރިއަދި 

ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ގާއިމު

ށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ރައްދުވި  ހިލާފަނޫނު( އާ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ  2008/2ނެތި އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 (unfair dismissal)އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރި ކުރުމަކީ 'އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް'  ފަރާތުގެ ވަޒީފާ

 މެވެ. އެއްކަމަށް ކަނޑައަޅަ

ވަޒީފާއިން    ،ކޮށްޖޫއައެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރު   އެދިފައިވާ ފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .13

ވާ މުސާރައާއި  ހައްގުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް  ހުކުރާ ތާރީޖޫއަން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުހުވަކިކުރެވުނު ތާރީ

  ވަނަ   29  ގެ(  ާޤނޫނު  ބެހޭވަޒީފާއާ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ،ނަޒަރުކުރާއިރު  ނަގައިދެވިދާނެތޯތްތައް  އިނާޔަ

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ާޤނޫނީ    ،ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ

 ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/555/2016ޙައްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
 

އަމުރެއްނެރުމުަގއި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަްނާވނީ އެމުަވއްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރު ހުރި ަވޒީފާަގއި އަލުން " ...  

 ... " ،ބެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އެަވޒީފާއާުގޅޭ ނުަވތަ އެނޫންެވސް އޭނާއާ އެކަށީެގްނާވ ަވޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް  ދުސިތު
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  ޫޟއީ މައު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ،ންއޮތަތީއާއިކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެރާތުން  އިބާމި  

އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ވެރިކަން  އަދުލު   (procedural fairness)ވެރިކަން  އަދުލުއަދި 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ނަންބަރ    ވެރިގޮތަކީ ާޤނޫނުއަދުލުމި މައްސަލައިގައި އެންމެ    ،މުކޮށްފައިނުވާތީގާއި

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

ރު  އަނބުރާ  ފަރާތަކީ  ޖޫއައެފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސްކުރުމަށާއި، 

 ނުބެލުމަށްކަނޑައަޅައި، ފަރާތެއްކަމުގައި

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

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

ޚިލާފުިވ ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތުެގ ެވސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް   މަށާއި، ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާނޫން ކަ

ކަނޑައެޅުމުަގއި ބޭއިންޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ޮގތަށް އަމުރު ކުރުމަކީ އިންޞާފުެވރި ޮގތެއް  ކަމަށާއި، މުަވއްޒަފަށް ދެޭވ ބަދަލު

ުނަވތަނޫންކަ ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ ނަމަ  ޮގތަކަށް  މަށާއި، މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްަގއި  އެޫނން 

ކޯޓުެގ ސުޕްރީމް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ކަމަށް  ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނެ  އެކަމަށް  ހޯދާފައިާވނަމަ   SC-A/36/2019ަނންބަރު   އާމްދަީނއެއް 

އިސްތިއުނާފު ޤަޟިއްޔާަގއި ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ނުކުތާއަށް  ޮގތަށް   ފާހަަގކޮށްފައިާވ  ކަންހިާގފައިާވ  މައްސަލައިގައި،  ކުރެިވފައިާވ 

ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ދުަވހުން ފެށިެގން، އޭނާއަށް އަބުރާ ަވޒީފާ ދިން ދުަވހާއި   ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެޭވނީ، ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ

ިނޝާ ޢާއިޝަތު  ފެނަކަ  ނާއަށްހަމައަށް  ލިބިފައިާވކަން  އާމްދަނީއެއް  ޮގތަކަށް  އެނޫްނެވސް  ުނަވތަ  އަދާކޮށްެގން  ަވޒީފާއެއް 

 ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނަވރެއް އެކަންޏެެވ.'  ކޯޕަރޭޝަްނއަށް

ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އިބާމި   ފެށިގެން   މިރާތުން  ހިސާބުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  މައްސަލައިގައި 

ފަރާތުން  މިއަދާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަން  މުސާރައެއް  އަދާކޮށް  ވަޒީފާއެއް  އެއްވެސް  ވެސް  ހަމައަށް 

  ދުވަހުން   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ،ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ

 ވަޒީފާގައި   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމައަށް،  ދުވަހާ  ކުރެވޭ ޖޫއަރު  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ފެށިގެން،

 ފަރާތަށް  ޅިހުށަހެ  މައްސަލަ   ކަނޑައަޅައި،  ފައިސާނަގައިދިނުމަށް  ތްތަކަށްވާއިނާޔަ  މުސާރައާއި  ލިބޭނެ  ހުރިނަމަ،

 . ދެކެމެވެ ބަދަލެއްކަމުގައި ވެރިއަދުލު އެކަށީގެންވާ



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް  ދުސިތު
  VTR/2021/63ނަންބަރުމައްސަލަ                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އިބްރާހީމް ޒާހިރުގެ ފަރާތުން
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

ވާހަކަތަކަށާއި ދެއްކި  ދެފަރާތުން  ބަޔާންތަކަ  މަޖިލީހުގައި  ބެލިއިރު،އާރިށް  ދީފައިވާ  ފަރާތް   ޔަތްކޮށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  ވެއިޓަރެއްގެ   ރިސޯޓުގައި  މޯލްޑިވްސް   ތާނީ  ތްދުސި  ހިންގާ  ލިމިޓެޑްއިން  ޕްރައިވެޓް  މެނޭޖްމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  ދުސިތް

  ފޮނުވުމަށްފަހު،   ޗުއްޓީއަށް  ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  ވަޒީފާ  މަގާމުގައި

  ވަޒީފާއާބެހޭ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  ނުލައި  ސަބަބަކާ  އެކަށީގެންވާ

 ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   ތެރެއިންކަމަށް  ތަފާތުކުރުމުގެ  ހިލާފަށް  އެއްބަސްވުމާ   ވަޒީފާގެ  ގާނޫނާއި،

  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގާއިމުކޮށްފައިނުވާތީ،  އަދުލުވެރިކަން  ޖުރާއީ އި  އިއަދުލުވެރިކަމާ  މައުޫޟއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން

  ގެންދިޔަ   އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި،  ނޫންކަމަށް  ފަރާތެއް  ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ

  އެދި   ނަގައިދިނުމަށް  އިނާޔަތްތައް  ރައާއިމުސާ  ލިބޭނެ  ދެމިހުރިނަމަ  ވަޒީފާގައި  ރުޖޫއަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް

މި  ހުށަ  ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  މެނޭޖްމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  ދުސިތް  ފަރާތުން  ޒާހިރުގެ  އިބްރާހީމް ހެޅި 

 މައްސަލާގައި، 

  ިގަނ ުރުވަމްށ  ިޟަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަށް ިރޯސަޓށް ަވޒާީފައްށ ާހަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒީފިާއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  

  ައުއމްަށ   ަވޒާީފައްށ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަހަމައްށ  ާއ   2021  ެފުބުރަވީރ  16  ެވްސ  ިދުނމަށްފުަހ  ުފުރަސުތަތެކްއ

އްސަލަ ހުށަހަޅި  މަ  ބަަލިއ،   ަކަމްށ  ޫދޮކށުްލްނ  ަވޒާީފ  ުނަވަތ  ުރުނުވްނިޟާހ  ަގްސުތަގިއ  ފަާއްށަވީޒ  އަެފާރުތްނ  ުނުކޅުެދުމްނ، 

ފަދައިން    ވަނަ މާއްދާގައިވާ  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ބަރު  ންނަ  މަލުތަކަކީ ާޤނޫނު އަމި  ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ  

ލަތެއް ކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހާ މައްސަލަ ހުށަހަޅި ފަރާތަށް ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ  

ގާއިމުކުރަންޖެހޭދެކޭ ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އަދުލުވެރިކަން   ތީ،  އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟއީ 

ެގ ަފާރުތްނ  ިލިމެޓްޑ  ްޕރިައެވްޓ  ެމޭންޖަމްންޓ  މްޯލިޑްވްސ  ުދިސްތިމ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ަކަމްށ ަބާޔނޮްކްށކުރުމަށްފަހު  ގާއިމު

 ، ާވިއުރަޖާވބާުދީރވަެފިއ



 

 ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް   ޕްރައިވެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް  ދުސިތު
  VTR/2021/63ނަންބަރުމައްސަލަ                              ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އިބްރާހީމް ޒާހިރުގެ ފަރާތުން

 

24 ގެ  24 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

  ވަކިކުރުމުގައި،   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   23  ގެ)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

  ހުށަހެޅިފައިވާ   ހަމައެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ކުރިތަތުބީގު  ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވި  ވާސިލުވުމަށް  ނިންމުމަށް  އެ

  ކަންއަދުލުވެރިމައުޫޟއީ    ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއިން    ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ  ތީ،ނެތައެނގެން    ކަންކަމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ    ކަނޑައަޅައި،  ގާއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް  ކަންއަދުލުވެރި  އިޖުރާއީ އަދި  

 ކަނޑައަޅައި،  ގޮތުގައި އެއްގެ (unfair dismissal) ޑިސްމިސަލް އަންފެއަރ

ަފާރްތ ުހށެަހިޅ  ަވިކުކުރުމަގިއ    ަމްއސަަލ  އަެފާރްތ  ަވޒާީފިއްނ  ިއުޖއަދުުލެވިރ  ަމުއޫޟީއއާަދުކަރުމނިްދަޔ  ާރީއ  ަކާމިއ 

މައްސަލަ  ނަންބަރުގެ ދަށުން  ަވނަ    1ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ    29ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ޮކށަްފިއުނާވީތ،  އަދުުލެވިރަކްނ ާގިއުމ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ    ުކުރަމާށއި، ުރޫޖައައނުބާރ    ަވޒާީފައްށިދަޔ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ އާަދުކަރުމްނފަރާތް  ހުށަހެޅި  

ަހަމައްށ ުމާސަރާއިއ އާިނަޔތަްތ ެފިށެގްނ ަވޒާީފއްަށ އުަލްނ ިއއާދުަކުރާމ  ަވިކުކިރ ާތރުީހން  ްއ ަނަގއިިދުނމަށް  ަވޒާީފިއްނ 

އިން ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(    (2022  ޖަނަވަރީ  06)މިއަދު  ިއްސެވަބޔްާނުކެރުވުނ ެއްނމަެހިއ ަކްނަކން  ަކނަޑައަޅިއ،  

(  ތިނެއް)  03އެކަން ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(    ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު، ( ދުވަހުގެތެރޭ  ސްއެކާވީ)  21

  ެމޭންޖަމްންޓ   މްޯލިޑްވްސ  ުދިސތް ދުވަހުގެތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  ެގ ިލިމެޓްޑ  ްޕަރިއެވްޓ

 1443 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 03
 2022 ޖަނަވަރީ 06

 މައްސަލަ ަބލައި ނިންމީމި 

 
 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު


