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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/9 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ޖަނަވަރީ  11 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022އޮގަސްޓު  08 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ންސް( އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ )ފިލިޕީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (P8827317Aނަންބަރު:  ޕާސްޕޯޓު)

 ލިމިޓެޑް  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0357/1996)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 

 ޞާ މައްސަލައިގެ ޚުލާ 

 (P8827317Aނަންބަރު:  ޕާސްޕޯޓު  )އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ،   ންސްގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާފިލިޕީ  މި މައްސަލައަކީ

'ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ' އެއްގެ   2019ޖުލައި    10 ފެށިގެން އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި  އިން 

ާޤނޫނު( އާއި ޚިލާފަށް އެއްވެސް އިންޒާރެއް ނުވަތަ   2/2008މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް   )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ކުންފުނީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު، ވިސާ ކެންސަލްކޮށް   އި ނަޭޞޙަތް ދިނުމަކާނުލަ

ރާއްޖެ ނާދެވޭގޮތް ހަދައި، އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާއަށް ޙައްުޤވާ މުސާރަނުދީ، ދަތުރުގެ ޚަރަދު ދީފައިނުވާތީ، 

މަސްދުވަހުގެ ފުރިހަމަ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް އެކީ އެއް   1އި  އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާއަށް ޗުއްޓީގެ ގޮތުގަ

ކުންފުނިން ދޭންޖެހޭ   ކޮންމެ އަހަރަކު  ޗުއްޓީއަށް ދިއުމަށް  ފަހަރާ ނަގައިދިނުމަށާއި، އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ 
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އަހަރަށް    2 ޑޮލަރު(  )ދެހާސް ފައްސަތޭކަ އެމެރިކާ  USD2500ދެކޮޅު ޓިކެޓްއަށްވާ ފައިސާ، މިހާރުގެ އަގުން ނަމަ  

އާއި   އަސާސީ  ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ސޮރިއްލާ  އެސްކަންލަރ  އެލްވިން  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ގަނޑުކޮށް 

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށްކަން ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވާ، އަދާ ހަމައަށް ހިނގާފައިވާ މުސާރަ  

އެލަވަންސް ފައިސާ  އާއި  ޚަރަދުވި  ރާއްޖެއައުމަށް  އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ  އެލްވިން  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ގަނޑުކޮށް  ތައް 

  2ރާތުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި  އިވާ އިމާފަ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށާއި، އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ ކުއްޔަށް ހިފާ

ދިނުމަށާއި، އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން  ރުފިޔާ ނަގައި  28،000މަސްދުވަހުގެ ކުއްޔަށްވާ  

)ފަސްހާސް   USD 5000ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމަށް މާލީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  ވަކި

ސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް  އެމެރިކާ ޑޮލަރު( ނަގައިދިނުމަށްއެދި އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާގެ ފަރާތުން އެ

 .ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ   2022ޖަނަވަރީ    11ރައްދުވާގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް  

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ ރައުޔު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  ފިލިޕިންސް،މައްސަލަ  ސޮރިއްލާ،  އެސްކަންލަރ  ނަންބަރު: ޕާސްޕޯޓު  )  އެލްވިން 

P8827317A)  ާމުޚ ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ފަރާތް(ޠަ)މީގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ބުކުރެވޭ 

ބަޔާ  ގައި  ހުށަހަޅާ ފޯމު'  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުންޓްރައިބިއުނަލަށް  އަންނަނިވި    ންކޮށްފައިވާ 

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްަޝން    ސްފައިވަނީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން ގޮ 1.1

'ޕްރޮޖެކްޓް   ގެ  ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(   ރައްދުވި)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ    ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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 ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ،ކަމަށާއިގައި  މަާޤމު  ގެ   މެނޭޖަރ'

ވަކިކުރެވުނުއިރު  ގައި ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    2019ޖުލައި    10ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ  

މަޤާމުގެ މަހަކު    އަދާކުރަމުންދިޔަ  ގޮތުގައި  ޑޮލަރު)  USD3000މުސާރައިގެ  އެމެރިކާ  އާއި (  ތިންހާސް 

 ށާއި، ލިބެމުންދިޔަކަމަ)ދިހަހާސް ރުފިޔާ(  10,000އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަާޤމުގެ އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި މަހަކު 

ގައި ސިންގަޕޫރަށް ދިޔަކަމަށާއި،   2021އޮކްޓޫބަރު    04ދަތުރެއްގައި    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީހުގެ ރަސްމީ  1.2

ރަސްމީ މަސައްކަތް ނިމުމަށްފަހު ޗުއްޓީ ދަތުރު ފެށުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި  

އެސް  2021އޮކްޓޫބަރު    05 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިޔަކަމަށާއި،  ފިލިޕީންސްއަށް  .ޖޭ  ގައި 

ގައި ކަމަށާއި،   2019ޖުލައި   10ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރީޚަކީ  

ގައި ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   2021އޮކްޓޫބަރު    05މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޗުއްޓީއެއް ނެގީ  

ހަފްތާ އާއި   03މަހާއި،    02ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށިތާ    ޗުއްޓީއެއް ނެގިފައި މިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި

 02ދުވަސް ފަހުންކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަނީ    04

 މަތިން  ވަނަ މާއްދާ އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 39މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނޫގެ  

 ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިކަމަށާއި،

  14އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢާއިލާ އާއިއެކު ފިލިޕީންސްގައި ހުއްޓައި،  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޗުއްޓީ  1.3

އެސް.ޖޭ   2021ނޮވެންބަރު   ބުނެ،  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހު  ވަނަ 

ރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އައިމިނަތު ހާާޝ ހުސެއިން )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ( މައްސަލަ  ކޮންސްޓް

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އީމޭލްއެއް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި، އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ވަނަ   21 މާއްދާގެ )ހ( އާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ވަނަ  19ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(    23ވަނަ މާއްދާއާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    22މާއްދާއާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  އާއި  )ނ(  ާޤނޫނުގެ    25އަދި  ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާއާއި  މާއްދާއާއި    27ވަނަ  ވަނަ 
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ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޗުއްޓީގައި ރާއްޖެއިން    28ހޭ ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެ

ބޭރުގައި ހުއްޓައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ކެންސަ ވިސާ  ދީފައިވާ  އެފަރާތަށް  ގޮތަށް  ނާދެވޭ  ކަށަވަރު އަނބުރާ  ާޤނޫނުއަސާސީން  ލްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

މު ބައިނަލްއަްޤވާމީ  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ހައްުޤތަކާއި،  ބައިލިޓަރަލް  އާ ކޮށްދީފައިވާ  ހަދާތަކާއި، 

، އެއްބަސްވުންތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމާއި، އަނިޔާގެ ބަދަލު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ތަރާދުގެ މީޒާން ހަމަވާގޮތަށް ހޯދައިދެއްވުމަށް 

 ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،    ގޮތް  އެދޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .2

އެލްވިން    1  ދީފައިވާ ނަގައިދިނުމަށާއި،  ފަހަރާ  އެއް  އެކީ  އިނާޔަތްތައް  އާއި  މުސާރަ  ފުރިހަމަ  މަސްދުވަހުގެ 

ފައިސާ،  ޓިކެޓްއަށްވާ  ދެކޮޅު  ދޭންޖެހޭ  ކުންފުނިން  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ދިއުމަށް  ޗުއްޓީއަށް  ސޮރިއްލާ  އެސްކަންލަރ 

އަހަރަށް ގަނޑުކޮށް ނަގައިދިނުމަށާއި،    2ޑޮލަރު(  )ދެހާސް ފައްސަތޭކަ އެމެރިކާ    USD2500މިހާރުގެ އަގުން ނަމަ  

ާޤނޫނާއި،  ވަޒީފާއާބެހޭ  އާއި  އަސާސީ  ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ސޮރިއްލާ  އެސްކަންލަރ  އެލްވިން 

އް  ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށްކަން ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވާ، އަދާ ހަމައަށް ހިނގާފައިވާ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްތަ 

ގަނޑުކޮށް ނަގައިދިނުމަށާއި، އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ ރާއްޖެއައުމަށް ޚަރަދުވި ފައިސާ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  

މަސްދުވަހުގެ    2ރާތުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި  އިވާ އިމާ ފަ ނަގައިދިނުމަށާއި، އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ ކުއްޔަށް ހިފާ

ކުރުމުގެ  ނުމަށާއި، އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިރުފިޔާ ނަގައިދި  28،000ކުއްޔަށްވާ  

)ފަސްހާސް އެމެރިކާ   USD5000ސަބަބުން އެފަރާތަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމަށް މާލީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޑޮލަރު( ނަގައިދިނުމަށްކަން 

  ްޓަރއިިބުއނަަލްށ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ޮގުތްނ   ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝކާުވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .3

ައްނަނިނިވ ަކްނަކން    ުރުކުރުމްނ ަޒޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގއި ަބާޔނޮްކށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށ ަނުހށަަހ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ށަަހޅަާފިއާވ ަމްއސަަލ ުހށަަހޅާ ޯފުމަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން އާަދޮކށަްފިއާވ ަވޒާީފައކީ  ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ުހ    3.1

ުހށެަހިޅ ަފާރތް   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކަމށިާއ، އެެހްނަނަމެވްސ، ަމްއސަލަ  ްޕޮރެޖްކްޓ ެމޭނަޖރ ެއްއެގ ަވޒާީފަކުމަގިއ 

ަފިއާވ ަމާޤަމީކ ިސވްިލ ިއްނިޖިނައރ ެއްއެގ ަމާޤުމަކަމާށިއ،  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ އަެފާރުތްނ އާަދުކަރުމްނ ައިއްސ

 ”Employment Agreement“ިމަކްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ ުހށަަހޅަާފިއާވ ޯފާމިއެއުކ ުހށަަހޅަާފިއާވ  

ަވޒާީފ    ަގިއަފާރްތ ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތެގ ުމަވްއޒެަފްއެގ ޮގުތ  ައްށ ބުެލުމްނ ެއނޭގަކމާަށިއ، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ

ޮގުތަގއި   ެމޭނަޖރެއްއގެ  ްޕޮރެޖކްްޓ  ަފށަާފިއަވީނ  ަބޔްާނުކެރުވުނ    2019ޖަުލިއ    10އާަދުކަރްނ  ަގިއަކމާަށިއ، 

ަމަސްއަކްތުކަރުމްނ ޮގސަްފިއަވީނ    2021ޮއަގްސުޓ    25ާތީރުޚްނ ފިެށެގްނ   ިނޔަަލށް   monthly basisެގ 

ެއްއެގޮގުތަގިއަކަމާށިއ، ެއއީ ެއ މުއަްދުތަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފރުާތްނ ަވޒާީފއާބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަލަށް ަމްއސަަލެއްއ  

 ުހށަަހޅަާފިއ ޮއުތުމެގ ސަަބބްުނކަަމާށިއ،  

ުރގެ  )ަހަތުރ( އަަހ  04ަގިއ    2021ޮއަގްސުޓ    25ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތިއ ެދމުެދ   3.2

ަފރުާތން   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ  ަދުށްނ  ެއްއބްަސުވުމެގ  މި  ސިޮއޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ،  ެއްއަބްސުވެމްއަގިއ  ަވޒާީފެގ 

އާަދުކަރްނ ަފށަާފިއާވ ަވޒާީފައީކ ިސވްިލ ިއްނިޖިނައެރްއެގ ަވޒާީފަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ައާސީސ  

ަމ ަކނަޑެއޅަިފިއަވީނ  ޮގުތަގިއ  ަކަމާށިއ،    USD1,800ަހުކ  ުމާސަރިއެގ  ޑަޮލުރ(  ޫޔެއްސ  ސޭަތަކ  )ައާށަރ 

)ަހސޭަތަކ ާސީޅްސއްަށ   USD648ެގ ޮގުތަގިއ ަކނަޑައޅަާފއަިވީނ މަަހުކ  ެއޮކޮމޭޑަޝްނ ެއްންޑ ުފޑް އެލަަވްންސ

ަތާކއި  ަފާރުތްނ އާަދުކރުަމްނ ައިއ ަވޒާީފެގ ަމިއަގނުޑ މްަސއިޫލްއަޔުތ  ޫޔެއްސ ޑަޮލުރ( ަކމާަށިއ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ

ަގިއ ޫދޮކށަްފިއާވ އަޮފރ ެލަޓރަގިއ ަވަރްށ ތްަފޞުީލކޮށް    2019ޖަުލިއ    07ިޒްނާމަތްއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވެނަކަމާށިއ،  

ަގއި ޮސިއުކެރވުުނ ަވޒާީފެގ ެއއަްބްސުވުމަގިއ ޕޮްރޭބަޝްނެގ ަވިކ    2021ޮއގްަސުޓ    25ދަެފާރުތެގ ެދމުެދަގިއ   3.3

ަކނަޑައަޅިއ ބާަޔްނކޮށަްފިއުނާވަކަމާށިއ، އެެހްނަކމްަށވިާއުރ، ިމ ޙަާލުތަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ  ުމއަްދެތްއ  

ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ަގިއ ްޕރޭޮބަޝްނ    14ަވުގީތ ުމއަްދތު )ްޕރޭޮބަޝްނ ޕިީރެއްޑ( ައކީ ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤނުޫނެގ  

ުމަގިއ ބަަލްނޖޭެހަކާމިއ، ިއްސެވ ަބާޔްނކެުރުވުނ ުއޞުޫލްނ  )ިތެނއް( ަމސުްދަވްސަކ  3ުމއަްދުތެގ ގުޮތަގިއ ަކނަޑެއޅޭ  
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ަކމާަށިއ،    2021ޮނެވނަްބުރ    25ބާަލިއުރ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތެގ ްޕރޭޮބަޝްނ ުމއަްދުތ ހަަމާވ ާތީރަޚީކ  

ަވިކޮކށަްފިއަވީނ   ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  އެެހްނަކުމްނ  2021ނެޮވްނަބުރ    14ަމްއސަަލ  ަކމާަށއި،  ،  ަގިއ 

ުމއަްދުތަގިއަކމަށިާއ، ަވޒާީފާއބޭެހ   ްޕޮރޭބަޝން  ަވޒީފިާއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ އަެފާރުތގެ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

ވަަނ ާމއާްދެގ )ށ( ެގ ދުަށްނ ަމްއސަަލ ހުށަހިެޅ ަފާރތް ޯނިޓސް ިދުނަމާކިއ ނަުލިއ ަވޒާީފިއްނ    14ާޤޫނުނެގ  

 ޮގްތާވގުޮތެގ ަމތްިނކަަމާށިއ،  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަވޒާީފާއބޭެހ ޤޫާނާނިއ ެއްއ

ައްނަނިނވި   3.4 ަފރުާތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަލަ  ުގޅޮޭގުތްނ  ސަަބާބއި  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރޭވަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަވޒާީފެގ ަމްސއިޫލްއަޔުތަތުކގެ ެތެރިއން  

ެލއޫްދަގިއ ަނރަުދާމެގ  ން ެގްނޮގސަްފިއާވ ަބއްެއ ްޕޮރެޖްކޓަްތަކކީ ށ. ީފވްަށ، ރ. ިއްނަނމޫާދ އަދި ފ. ިބބަަހްއަޓުމ

ިނާޒުމ ާޤިއުމޮކށް ެއަކަމށް ޭބންުނާވ ތެަކތި ޯފުރޮކށިްދުނުމގެ މަަސްއަކްތަކަމާށއި، ިއްސވެ ަބޔާނުްކިރ ްޕިރެޖކްްޓަތްއ  

ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތެގ    ެމޭނުޖުކުރުމަގިއ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެއަކްނ  އުިހމުާލަތެކްއެވ  ޮބޑިެތ 

ަސމުާލަކަމްށ ައުއުމެގ ަސަބުބނަްކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރަތްށ ިރަވިއްސ ުކުރަމްށ ކޮންްޓެރްކަޓުރ ައްނާގ  

ޮކްންޓެރްކ  އިަދ  ުހށެަހުޅާމިއ  ޮޑިކުއަމްންޓތްައ  ުނުކާރ  ިރަވިއްސ  ަފާރުތން  ަކްނަކްނ ިއޞާްލުޙުނުކުރާމިއ،  ަޓުރެގ 

ައްނާގ ެއްނުގނަްތކާ ެއްއޮގތަށް ަޢމުަލުނުކުރްނ ިހެމޭނަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން މަަސްއަކްތ ުކުރުމްނ  

ަހމަވަެފިއާވީތ،   ުމއަްދުތ  ޭޑްޓ  ޮކމްޕީްލަޝްނ  ްޕޮރެޖްކޓަުތުކެގ  އްަށ    Extension of Timeެގނިްދަޔ 

ަފާރ ޮކްންޓެރކްޓަރެގ  ަފރަާތށް    2021  ސްެޕެޓންބުަރ  05ުތްނ  ިރުކެއްސްޓުކުރަމްށ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަގިއ 

ިރުކެއްސޓް   ެއ  ަޢމުަލޮކށް  ެއގޮތްަށ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  އެހްެނަނަމެވްސ،  ީއެމއްިލޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ، 

ްޕޮރ ެގނިްދޔަ  ބަލަަހްއަޓުމްނ  ަފރުާތްނ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ފަާހަގުކެރޭވަކަމާށިއ،  ެޖްކްޓތާަކިއ  ޮކށަްފިއުނާވަކްނ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ެރޯކްޑަތއް  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފީނަގިއ ބަަހއަްޓްނޖޭެހ ިލޔްުނަތާކއި  ަފާރތްުނ    ުގޭޅޮގުތން 

ަފާރުތެގ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގތްަށ  ަބާޔްނުކިރ  ިއްސެވ  ފަާހަގުކެރޭވަކަމާށިއ،  ައިއސަްފިއުނާވަކން  ބަަހްއަޓުމްނ 

ްޕޮރެޖކްްޓަތަޢމުަލަތްއ ުހުރުމެގ ނީަތާޖައ ެވެގްނ ޮގސަްފިއަވނީ  ަލްސެވ، ަމަސްއކްަތ ފުރަިހަމުކަރްނ ޮއތް    ްއ ަކށް 
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ަފާރުތެގ ަމއަްޗށް   ަރއުްދިވ  ަސބުަބްނ ަމްއސަލަ  ެއަކުމގެ  ުނިނުމުމެގ އުިތުރން  ަމަސްއަކތް  ެތޭރަގއި  ުމއަްދުތެގ 

Client    ،ްނގެ މުެދަގިއ ޮއްނަނ ިއުތާބުރ ެގއިްލެގްނ ިދޔްުނަކަމށިާއ 

ަބާޔްނުކެރުވނު ަކްނަކމްަށ ބުެލުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފއަިވީނ ެއަކީށެގްނވާ  ިއްސެވ   3.5

ަސަބެބްއ ޮއެވެގނަްކްނ ާފުޅކްަނ ޮބުޑ ގެޮތްއަގިއ ެއނޭގަކުމަގއި ފަާހަގުކާރަކަމާށިއ، އެެހްނަކުމން، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  

ަވިކުކުރުމަގިއ ާޤިއުމުކ ަރްނޖޭެހ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކްނ ެއނޭގަކަމާށއި،  ަފާރްތ ަވޒާީފިއން 

ާޤޫނުނެގ   ަވޒާީފާއބެހޭ  ަވިކުކުރުމަގިއ ނޯޓެިހްއ ދްޭނުނޖޭެހިއުރ،  ަވޒީފިާއްނ  ުމއްދުަތަގިއ  ަވނަ    14ްޕޮރޭބަޝްނ 

ާޤިއުމޮކށޭްދްނޖޭެހ ިއުޖާރީއ  ާމއާްދެގ )ށ( ައށް ރާިޢަޔްތކޮށް ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކުމަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    އެދޭގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން .4

މައްސަލަ   ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި،  ކަމަށް  އެއްގޮތަށް  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ނިންމައިދެވޭނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށެވެ. 

ަފާރުތން ހުށަަހޅަާފިއާވ ަމްއ .5 މައްސަލަ ސަަލިއަގިއ ަމއުޟީޫޢޮގުތްނ ޮގެތއް ކަނަޑެއުޅމެުގ ުކިރްނ،  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ    3ހުށަހެޅި ފަރާތް ބިޒްނަސް ވީޒާއެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާތީއާއި، އެ ވީޒާ  

މި މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް  ތެރޭގައި ހަމަވާނެތީއާއި، އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ އަށް އިންސާފު ލިބެންއަންނަނީ  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ    3ނިމެންދެން ރާއްޖޭގައި ހުރެގެންކަމަށްވާތީއާއި، އެފަރާތަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ ބިޒްނަސް ވީޒާ  

އެފަދައިން   ދާންޖެހިދާނެކަމަށާއި،  ދޫކޮށް  ދިވެހިރާއްޖެ  އަނބުރާ  ނުލިބިއްޖެނަމަ  ވީޒާއެއް  އިތުރު  ހަމަވެ  ތެރޭގައި 

ޖެނަމަ އެފަރާތަށް އިޢާދަ ނުކުރެވޭފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބިގެން ހިނގައިދާނެތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެފަރާތް ހުރުމުގެ  ދާންޖެހިއް

މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ވަކިގޮތެއް ނިމެންދެން ޚާއްަޞ ވީޒާއެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

އޮތް ވީޒާ  ޚާއްަޞ  ހުއްދައާއި،  އަށް ހުރުމުގެ  ސޮރިއްލާ  އެސްކަންލަރ  އެލްވިން  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ކަން 

ދިނުމަށާއި، އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ އަށް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެފަރާތަށް ވަޒީފާދިން  ށްހަވާލުކޮ

ންމުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ  )އެކެއް( ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ނި  1ފަރާތުން ވަރކް ވީޒާއަށް އެދިފައިވާނަމަ އެކަމެއް  
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ފަރާތުން  ސޮރިއްލާގެ  އެސްކަންލަރ  އެލްވިން  އެދި  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  އަންގައި  މައްޗަށް  އިދާރާތަކުގެ  އެންމެހައި 

ާޤނޫނީގޮތުން   އަދި  ަޝރުޢީ  ނެރެދިނުމާމެދު  އަމުރެއް  ވަގުތީ  ފަދަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ަނަޒުރުކުރަމށްފުަހ،  އެދިފައިވާ 

 ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބިސްނަސް ވީޒާ ކެންސަލް ކުރެވި، މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލުން

ހުށަހެޅި ފަރާތް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ދިޔަނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް  

 ހުށަހެޅި ފަރާތް ސްޕެަޝލް ވީސާއަކަށް އެދެނީ އެފަރާތް އަންނާނެ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބުރަނުވޭކަމާއި، މައްސަލަ

ވީޒާއެއްގެ   ބިސްނަސް  ހުރީ  ރާއްޖޭގައި  މިވަގުތު  އެފަރާތް  ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާތީއާއި،  ރާއްޖޭގައި  މިހާރު 

ޖޭގައި )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަވާތީ، ސްޕެަޝލް ވީޒާ މެދުވެރިކޮށް ރާއް  3ދަށުންކަމަށްވެފައި،  އެ ވީޒާ  

ލަސްވެގެން   ދަޢުވާ  މައުޫޟޢީ  އަްޞލު  ނެރުމަކާނުލައި  އަމުރު  ވަގުތީ  ބުރަވެވޭތީއާއި،  ކަމަށް  ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް 

ހިނގައްޖެނަމަ ކުރިމަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލެއް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެދާނެ  

ހުށަހެ މައްސަލަ  ބުރެނުވެވޭތީ،  މަގު  ކަމަށް  ހުރުމުގެ  އެފަރާތް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެދިފައިވާފަދައިން  ފަރާތުން  ޅި 

ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ވަކިގޮތެއް ނިމެންދެން ޚާއްަޞ ވީޒާއެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ  

އެސްކަންލަރ އެލްވިން  ކާޑު  އަންގައިދޭ  އޮތްކަން  ވީޒާ  ޚާއްަޞ  ހަވާލުކޮދިނުމަށާއި،    ހުއްދައާއި،  އަށް  ސޮރިއްލާ 

އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ އަށް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެފަރާތަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތުން ވަރކް  

އެކަމެއް   އެދިފައިވާނަމަ  އެންމެހައި    1ވީޒާއަށް  ކަމާބެހޭ  ދަޢުލަތުގެ  ނިންމުމަށް  ތެރޭގައި  ހަފްތާއެއްގެ  )އެކެއް( 

ރާތަކުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވޭނެ ތަނެއްނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި  އިދާ

ނުވާނެއެވެ ނެރެދެވިފައި  އަމުރު  ަންނަބރު  .  ވަގުތީ  ްޓަރިއިބުއނުަލެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ތަފްޞުީލ  ިންނުމުމެގ  -200ިމ 

VTR/VA/2022/8   (06    ަވުގތީ ައުމރްަށ އުެދުނ ަމްއސަަލިއަގިއ ްޓަރއިިބއުނުަލްނ ިންނމި ޮގތް'  2022ެފބުުރަވީރ' )

 ަގިއ ަބާޔން ުކެރވަިފިއާވެނެއެވ.  

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  މުވައްޒަފަކު .6

ފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ  ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށް

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



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/9ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             މައްސަލަ   ހުށަހެޅިއެލްވިން އެސްކަންސަރ ސޮރިއްލާ 
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ވަނަ    27ޒިންމާއެއް ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ    ފަރާތުގެނުމަކީ ވަޒީފާދޭ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދި

އޮތުމުން ކަނޑައަޅާފައި  ސޮރިއްލާ  ،މާއްދާއިން  އެސްކަންލަރ  އޭނާ    އެލްވިން  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

އެސްޖޭ  އްސަލަ ރައްދުވި  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މަ 

 ގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންސްޓްރަކްަޝން

ަވަނ    14)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/2008ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ   .7

ުމއަްދުތަގއި ަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރތްުނ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވީތ،    (probation)ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނުކރާ ްޕރޭޮބަޝްނ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގއި ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއވޭތޯ  

 އަެފާރްތ އާަދުކިރ ަމާޤަމީކ ޮކަބިއޯތާއިއ އަދި  ބުެލުމްނ ުކިރްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނިއުރ

ގެޮތއް   ުނުކާތާއމުެދ  އެ  ބަަލިއ،  ުމަވްއޒެަފްއޯތ  ހިުރ  ުމއަްދުތަގިއ  ްޕޮރޭބަޝްނެގ  ަފާރަތީކ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

   ަޅްނޖޭެހ ަކުމަގއެިދެކެމެވ. ަކނަޑައ

ަޓަކިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން  ުހށެަހޅަިފިއާވ ިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ ވާޞުިލުވަމްށ .8

 ؛. އޮެގުތްނައްނަނނިިވ ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވަވިކުކެރުވުނިއުރ އަެފާރުތެގ ަމާޤަމީކ ޮކަބއޯިތ ބާަލިއުރ،  

ގައި ދީފައިވާ ލިޔުމަށް ބެލުމުން،    2019ޖުލައި    07މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   8.1

ފަރާތަށް  މައްސަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އޮފަރ    ’Project Manager‘ލަ  މަާޤމު  އެއްގެ 

ކަން އެނގެން އޮންކަމާއި،    2019ޖުލައި    10ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މިވަޒީފާ ފެށޭ ތާރީޚަކީ  

އި، އަދި ފުޑް އެންޑް އެލަވަންސްގެ )ތިންހާސް ޑޮލަރު( ލިބޭކަމާ  -/USD3,000މި މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

ލިޔުމަށް -/10,000ގޮތުގައި   ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ލިބޭނެކަމަށް  ރުފިޔާ(  )ދިހަހާސް  ރ. 

 ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  

ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ   2021އޮގަސްޓު    25މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު   8.2

‘Employment Agreement’    ެއަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމަކީ ސިވިލް އިންޖިނިއަރެއްގ



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/9ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             މައްސަލަ   ހުށަހެޅިއެލްވިން އެސްކަންސަރ ސޮރިއްލާ 
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)އެއްހާސް އަށް   USD1800.00މަޤާމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  މި  މަޤާމުކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

އެކޮމޮޑޭަޝ ލިބޭކަމާއި،  ޑޮލަރު(  ގޮތުގައި  ސަތޭކަ  އެލަވަންސްގެ  ފުޑް  އެންޑް  )ހަސަތޭކަ    USD648.00ން 

)ހަތަރެއް( އަހަރުކަމާއި،    04ސާޅިސް އަށް ޑޮލަރު( ލިބޭކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތަކީ  

ގޮތުގައި    ’Work Status‘  ވަޒީފާގެ  އަދި ދެންނެވުނު   ’Contractual‘ގެ  އިސްވެ    ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 

 އެގްރީމެންޓަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް'    2022ޖަނަވަރީ    11މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   8.3

ހުށަހަޅާފައިވާ   ބެލުމުން،    ’Account Statement‘އާއެކު  ގައި              2021އޮގަސްޓު    01ތަކަށް 

SJ Construction Private Limited     ްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށ‘Salary’ 

 02ރ. )ފަންސާސްހަހާސް ދުވިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( ކަމާއި،  -/56,260ގެ ގޮތުގައި ޖަމާކޮށްފައިވަނީ  

ޅި ފަރާތުގެ  ގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެ  SJ Construction Private Limitedގައި    2021ސެޕްޓެންބަރު  

ރ. )ފަންސާސްހަހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް  -/56,160ގެ ގޮތުގައި ޖަމާކޮށްފައިވަނީ    ’Salary‘އެކައުންޓަށް  

ގެ ފަރާތުން މައްސަލަ    SJ Construction Private Limitedގައި    2021އޮކްޓޫބަރު    31ރުފިޔާ( ކަމާއި،  

ރ. )ތިރީސްހާސް އަށްސަތޭކަ -/30,840ޖަމާކޮށްފައިވަނީ    ގެ ގޮތުގައި  ’Salary‘ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް  

 ސާޅީސް ރުފިޔާ( ކަން އިސްވެދެންނެވުނު ލިޔުމަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

'މައްސަލަ ރައްދުވި ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ    2022މޭ    17ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 8.4

ގެ ފަހުންވެސް    2021އޮގަސްޓު    25ގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ފަރާތުގެ ބަޔާނަށްދޭ ރައްދު ބަޔާން'

ށްފައިވާކަމާއި، މިކަން މައްސަލަ  މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖަމާވެފައިވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރގެ މުސާރަކަމަށް ބަޔާންކޮ

   ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުން އެނގެން އޮންނާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އިން  2019ޖުލައި  07އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  8.5

އޮގަސްޓު   25ގެ މަާޤމުކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި    ’Project Manager‘ފެށިގެން އަދާކޮށްފައިވަނީ  
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އެއްގެ    ’Civil Engineer‘ގެ މަާޤމު    ’Project Manager‘ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    2021

  2021  އޮގަސްޓު  25މަާޤމަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއި ދެމެދު  

އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ    ’Employment Agreement‘ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ  

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމު ސިވިލް އިންޖިނިއަރެއްގެ މަާޤމަށް ބަދަލުވިފަހުން އެފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ކުރިން 

އެފަރާތުގެ ދިނުމަކީ  މުސާރަ  މަާޤމުގެ  މަާޤމު  އަދާކޮށްފައިވާ  ފަހުން    2021އޮގަސްޓު    25   Civil‘ގެ 

Engineer’    ޭދަލާލަތުކޮށްދ ބަދަލުނުވާކަމަށް  މަާޤމަށް  ނޫންކަމަށްވާތީ،  އެއްގެ  މައްސަލައިގައި  ހެއްކެއް  މި 

އެއްގެ މަާޤމުކަމަށް    ’Civil Engineer‘މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކޮށްފައިވަނީ  

 ބުރަވެވެއެވެ. 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކެރުވުނިއރު އަެފާރަތކީ ްޕރޭޮބަޝްނަގިއ ުހރި ުމަވްއޒެަފްއޯތ ުނވަތަ ޫނނޯްތ   .9

 . ައްނަނިނިވ ކްަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވބާަލިއުރ  

ޓްރައިބިއުނަލަށް 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު'   ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ  2022ޖަނަވަރީ    11މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   9.1

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގައި    2021ނޮވެންބަރު    14އާއެކު 

 އީމެއިލް އަށް ބެލުމުން،  ’Termination Letter‘ފޮނުވާފައިވާ 

“We regret to inform you that your employment at the company has been terminated and your 
visa will be cancelled. 

Kindly hand over all responsibilities and duties alongside any company property that you may 
have in your possession.” 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 

މައްސަލަ  9.2 ބަލާއިރު،  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތް   ފެށިގެން    2021އޮކްޓޫބަރު    05ހުށަހެޅި  ގޮސްފައިވާކަން    02އިން  ޗުއްޓީއަށް  މަސްދުވަހަށް  )ދޭއް( 

ފަރާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ހުއްޓައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ޗުއްޓީގައި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން    14ތް 
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ފަރާތުން    2021ނޮވެންބަރު   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ކަމަށް  ގައި   2022ޖޫން    14ގައި 

މުން، އަށް ބެލު  'މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދެވަނަ ބަޔާން'ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީ    2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދުނު ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތަށް ދިން ލުޔެއްގެ ގޮތުގައި  " 

އެއްކޮށް ދީފައި އޮތުމަކީ، އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   އް ނޫނޭވެ" މުވައްޒަފެއްކަން ދަލާލަތު ކޮށްދޭ ކަމެ

 އެނގެން އޮވެއެވެ.  ން)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދީފައިވާކަ 02ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން އެފަރާތަށް 

  ގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   9.3

މެނޭޖްކުރަމުންދާ   ހައިިޞއްޔަތުން  އޮފިސަރެއްގެ  ކުރަންޖެހޭ  ޕްރޮޖެކްޓް  ޕްރޮގްރެސްއާއި  ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ 

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން   ކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށް  ކަންތައްތައް  ފަދަ  ކުރުން  ޑޮކިއުމަންޓް  ލިޔެ  މަސައްކަތްތައް 

ރައްދުވާ ވުމުގެ  މައްސަލަ  ގެއްލުންތަކެއް  ބޮޑެތި  ސަބަބުން  އޭގެ  ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް  ހިންގަމުންއައި  ފަރާތުން   

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    2022އެޕްރީލް    27ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ސަބަބުން

އިސްވެ ދެންނެވުނު  ލުމުން އެނގެން އޮންނަހިނދު، އަށް ބެ   'މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ ބަޔާން'

ބޭނުމަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ފަރާތުން  ކަންތައްތައް  ރައްދުވި  ، 2-ޑޮކިއުމަންޓް،  1-ޑޮކިއުމަންޓް  މައްސަލަ 

  ރައްދުވި މައްސަލަ    ރިޢާޔަތްކޮށްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް    4-އަދި ޑޮކިއުމަންޓް  3-ޑޮކިއުމަންޓް

"އަޅުގަނޑުމެން ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު ަޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި    2022ޖުލައި    07ފަރާތުން  

ކަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި  ގެ ގޮތުގަ. މި ލިޔުންތަ  1،2،3ހުންނާނެ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުށަހަޅާފަ ޑޮކިއުމަންޓް  

ހުށަހެޅި   ހުރި  މައްސަލަ  ކުރެވިފަ  ޕާޓީއާއެކު  ދެން  ތެރެއިން  ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތުން 

ކޮމިއުނިކޭަޝންތަކެއް. މި ކޮމިއުނިކޭަޝންތައް އައިސްފަ މިހުރީ މައްސަލަ ފަރާތް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގަ  

މިފަދައިން   އި ނެގްލިޖެންސްތަކެއްގެ ވާހަކަ" ކުގެ ސަބަބުން އަތަހުރި ގޮތް  ފަމަސައްކަތްކުރެއްވި އިރު ކަން ހިނގާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތަތީއާއި، އިސްވެ ދެންނެވުނު ލިޔެކިޔުންތަކަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޕްރޮޖެކްޓް 



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/9ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             މައްސަލަ   ހުށަހެޅިއެލްވިން އެސްކަންސަރ ސޮރިއްލާ 

                                             

 

31 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
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ކަންތައްތަކާ ދިމާވި  މަސައްކަތްކުރިއިރު  ގޮތުގައި  ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް  މެނޭޖަރެއްގެ  ގުޅޭ  ރައްދުވި    މައްސަލައި 

އޮތަތީއާއި، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި

ގައި ސޮއިކުރެވުނު އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ސިވިލް އިންޖިނިއަރެއްގެ މަާޤމުގައި ހުއްޓައިކަން    2021އޮގަސްޓު    25

 ލިޔެކިޔުންތަކަކީ މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ  އެނގެން އޮންނަ ސަބަބަށްޓަކައި، މި

 ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް ބުރައެއްނުވެވެއެވެ. 

ޓްރައިބިއުނަލަށް   9.4 ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ހުށަހަޅާފައިވާ    2022މާރިޗު    14މައްސަލަ  'މައްސަލަ  ގައި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ    އަށް ބެލުމުން،  ރައްދު'ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޖަވާބު ފޯމަށްދޭ  

 monthlyއިން ފެށިގެން ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    2019ޖުލައި    10ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފަށާފައިވަނީ  

basis  ަރާތުން އެއްވެސް ކިތާބީ ހެއްކެއް  ކޮށް ވަޒީފާދިންކަމަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފ

 2021ނޮވެންބަރު    14އިން ފެށިގެން    2019ޖުލައި    10އެއްގައި    monthly basisހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި،  

)ހަތަރެއް( ދުވަސްވެފައިވާއިރު، ވަޒީފާ ދާއިމީ ނުވާނެ    04)ހަތަރެއް( މަހާއި    04)ދޭއް( އަހަރާއި    02ގެ ނިޔަލަށް  

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކަމަށް ބެލެވޭނެ ާޤނޫނީ އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ދެއްކިފައިނުވާކަމަށް 

 އެނގެން އޮވެއެވެ. 

"މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ    2022މާރިޗު    01ތުން  ފަރާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  9.5

  އަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އެފަރާތް އަދާކޮށްފައިވާ މަާޤމަކީ  ހުށަހަޅާ ފޯމު" 

 ’Employment Agreement‘ސިވިލް އިންޖިނިއަރެއްގެ މަާޤމުކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮންނަކަމަށާއި،  އެނގެން  ބެލުމުން  ފެށިގެން    2019ޖުލައި    10އަށް   25އިން 

ގޮތުގައި  2021އޮގަސްޓު   މެނޭޖަރެއްގެ  ޕްރޮޖެކްޓެ  ނިޔަލަށް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  ގެ   monthly basis 

ދެމެދު   ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި    2021އޮގަސްޓު    25އެއްގައިކަމަށާއި، 

ބަޔާންކޮށްފައިނެތްނަމަވެސް   ކަނޑައެޅި  މުއްދަތެއް  ވަކި  ޕްރޮބޭަޝން  އެއްވަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ސޮއިކުރެވިފައިވާ 



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/9ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             މައްސަލަ   ހުށަހެޅިއެލްވިން އެސްކަންސަރ ސޮރިއްލާ 

                                             

 

31 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
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ތެއްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަގުތީ މުއްދަތު )ޕްރޮބޭަޝން ޕީރިއަޑް( އަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  އެފަދަ ޙާލަ

)ތިނެއް( މަސްދުވަސް ކަމުގައި    03ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ    14

އާބެހޭ  )ވަޒީފާ  2/2008 ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ބަލަންޖެހޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  

ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ާޤނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް މައްސަލަ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    14ާޤނޫނު( ގެ  

 ، ބުނުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރުރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  14)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2/2008 ނަންބަރު ާޤނޫނު 9.6

ވަގުތީ   ގެންގުޅޭ  ވަޒީފާގައި  ވަޒީފާގެ    3މުއްދަތުކަމުގައި  "ވަގުތީގޮތުން  މުއްދަތެއް  ދިގުނޫން  މަސްދުވަހަށްވުރެ  )ތިނެއް( 

 އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ." 

ފާހަގަކުރެވޭކަމާ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ބަލާއިރު،  މިފަދައިން  ނައްަޞށް  މާއްދާގެ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  އި، 

ޓަރމް'   'އިމްޕްލައިޑް  މުވައްޒަފެއްގެ    (implied term)އެއްބަސްވުމުގެ  ކޮންމެ  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ގޮތުގައި  އެއްގެ 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތު ނުހިނގާނެކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާގައި    03މައްޗަށް  

ގޮތުގައި   މުއްދަތުގެ  ވަގުތީ  މުއް  03ގެންގުޅޭ  އިތުރުނުވާނޭހެން  މަސްދުވަހަށްވުރެ  ކަނޑައެޅުމަކީ  )ތިނެއް(  ދަތު 

އެގޮތުން،   އިޚްތިޔާރެއްކަމާއި،  ލިބިގެންވާ  ބައިވެރިންނަށް  މަސްދުވަހަށްވުރެ    03އެއްބަސްވުމުގެ  )ތިނެއް( 

  14ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިއިތުރުނުވާނޭހެން ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތެއް  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރީ ޕްރޮބޭަޝންގައިކަން  ތަތީ،  އެނގެން އޮވަނަ މާއްދާއިން  

މުއްދަތެއް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި  (  Probationary)"ޕްރޮބޭަޝނަރީ"    ،ބަޔާންކުރާނަމަ

ބުރަވެވޭހިނދު އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް  ހުރި    ،ބަޔާންކޮށްފައި  ޕްރޮބޭަޝންގައި  ނުވަތަ  މުވައްޒަފެއްކަން  ވަގުތީ 

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކުރާފަދައިން    14މުވައްޒަފެއްކަން  މާއްދާގައި  ޕްރޮބޭަޝން    ހުގެމަ)ތިނެއް(    3ވަނަ 

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ރައްދުވި   މުއްދަތެއް  މައްސަލަ  އެއްބަސްވު  ފަރާތާއި  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  މުގައި ފަރާތާ 

   ވާކަން އެ އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.ނު ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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31 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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އެންމެހާއިސްވެ   9.7 ރިޢާޔަތްކޮށް    ބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ބެލުމުން،  ކަންކަމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބަލަން މުއްދަތުގައިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ  ޕްރޮބޭަޝން  ބުރަވެވޭހިނދު، މި މައްސަލައިގައި  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ޖެހޭކަމަށް 

ދެމެދު   ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  ސޮއިކުރެވިފައިވާ    2021އޮގަސްޓު    25މައްސަލަ  ގައި 

‘Employment Agreement’    ާއަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފ‘Project Manager’ 

ގެ މަާޤމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ނަމަވެސް އިސްވެ   ’Civil Engineer‘ގެ މަާޤމުން  

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ  މުއްދަތުގައިކަމަށް  ޕްރޮބޭަޝން  ހުރީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމުގައި  ދެންނެވުނު 

މުއްދަތެއް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި  (  Probationary)"ޕްރޮބޭަޝނަރީ"  ސަބަބަށްޓަކައި،  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    14)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008  ނަންބަރު  ާޤނޫނުބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް  

އިން ވަކިކުރެވުނުއިރު ސަބަބަށްޓަކައި، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ   އަށް ބިނާކޮށް ބުރަވެވޭ

 އެފަރާތަކީ ޕްރޮބޭަޝންގައި ހުރި މުވައްޒަފެއްކަމަށް ބަލާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ބުރައެއްނުވެވެއެވެ.

ޢަދުލުވެރިކަން   10 މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (substantive fairness)މައްސަލަ 

  ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި

ޢަދުލުވެރިކަން  .1 މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން       ވަޒީފާދޭފަރާތުން 

(substantive fairness)  ީ؛ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ 

ަވިކުކުރަމްށ   .2 ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަފާރުތްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަވޒީފޭާދ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ިޚޔުާރުކާރ 

 ؛ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތރްުނ

 އިަދ؛ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ދަށްުނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ .3

ައާސެސްއގެ ަދުށން ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމަުގިއ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ަތޠީްބުޤކޮށަްފިއާވ ަހަމައީކ  ެއ ިޚާޔުރުކާރ   .4

 ؛ެއަކީށެގްނާވ ަހަމައަކށް ާވަނަމކްަނ



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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31 ގެ  16 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:  
 

 

ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ  ޯކުޓން    HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ެއ  ަޤިޟްއާޔާއިއ 

 ހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ ެއ

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އަށް ބަލާއިރު، އެ ާޤނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފަކު    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ާޤނޫނުގެ   އެ  ޙާލަތްތަކެއް  ވަކިކުރެވިދާނެ  އާއި    21ވަޒީފާއިން  )ހ(  މާއްދާގެ  މާ  23ވަނަ  އްދާގައި  ވަނަ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،   21ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤާއި  މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ޤާބިލުކަން ނުވަތަ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު ވެސް އޭނާގެ  "

ގެންމެނުވީ،  ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިންގުމާ ގުޅިފައިވާ އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ލައި 

 " ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާ ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ގޮތުން، އެ މާއްދާގެ   21 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  މި ޢިބާރާތުންކަން

ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ދެ ަޝރުޠެއް ފުރިހަމަވެގެންކަމާއި، އެއީ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ  

އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅުނޫންކަ  ޙާލަތުގައި އަންނަނިވި ާޤބިލުކަން ނުވަތަ  ަޤބޫލުކުރެވޭ  ވަޒީފާދޭފަރާތަށް  މަށް 

ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން    HC-A/134/2011ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 އޮވެއެވެ. 

 އަދި؛ ވަޅު އެޅުންއެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށް ފިޔަ .1

އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުން ވެސް އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ހިންގުމާ   .2

 ގުޅިފައިވާ އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު 

، މާއެކު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން ނުވު " 

 " ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެވެ.  އޭނާ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  23އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 
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ރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަ "     

 ޙާލަތުތަކުގައެވެ. 

 ؛ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން  (1)

 " ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން.  (2)

 ގަކުރެވެއެވެ.މި ޢިބާރާތުންކަން ފާހަ

 14)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ކަމަށް    ދަށުން)ހ(    ވަނަ މާއްދާގެ

ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ނަމަވެސް،  ބަޔާންކުރި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ހުރި މުވައްޒަފެއް ނޫންކަމަށް  ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރެވުނުއިރު އެފަރާތަކީ ޕްރޮބޭަޝންގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ    22ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މި ާޤނޫނުގެ    21ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ނޯޓިސް މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ    25)ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ނޯޓިސް ނުވަތަ މި ާޤނޫނުގެ  

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން   ހޭކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީދޭންޖެ

ވަކިކުރުމުގައި ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތިކަން އެނގެން އޮތަތީ، މި މައްސަލަގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

 ބުރަވެވެއެވެ.  ގެ ދަށުން ކަމުގައިވަނަ މާއްދާ 23ނު ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ަވިކޮކށަްފިއަވނީ    ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަގިއިއަމްއސަަލ  ުހށެަހޅަިފިއިމާވ 10.1

ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ  ޯނޓެިހްއ ިދުނެމްއ ެނިތަކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  

ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުތަކުގައެވެ.    23)ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ(

އޭާނ  ،  ވުމާއެކު]ނޯޓީހެއް ދިުނމަކާނުލައި، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭާނެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނީ، އޭާނެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގން ނު 

 ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެްނނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގްނާވ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  23އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 
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ޮގތުެގމަތިން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގންުނާވކަމަށް ބެލެޭވނީ އަންނަިނިވ    ]މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބުނެފައިާވ 

 ޙާލަތުތަކުަގއެެވ.

 ؛ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން  (3)

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަމުއޟީޫޢ  ަނނަްބ  (substantive fairness)ިއްސެވަބާޔޮކށަްފިއާވ  ަހިއޯކުޓެގ  ުގޭޅގޮތްުނ        ުރ ާއ 

2014/HC-A/88  :ިަގިޟްއާޔގައ 

 ، ްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރތުން ަބާލ"....ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގިައ ިއތަުރށް ެބހްެއޓުމުން ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް ނުަވތަ ަވީޒާފ އާަދކާުރ ތަނަށް ގްެއލުންަތކެއް ލިބިދާނެކަަމ

އެނިންމަުމްށ ާވިސުލވަުމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރތުން ަތޠްބުީޤކިުރ    ، އުެމވްައަޒެފްއެގ ަމަސްއަކުތެގ އްަޚލުާޤ ރަނގުަޅ ނޫންކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރތުން ނިންމުުމގައި 

ކަނި ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފާއިން ަވކިނުކެުރވޭނެކަން  ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް ހަަމ ފެންނަ ފެނުމްެއެގ މްައަޗްށ ެއ  ، ހަމަައީކ ެއަކީށގެންާވ ހަމައްެއކަަމްށ ވާނެްޖހޭނެކަަމށިާއ

 ، ަގޟްިއާޔގިައ ކަނޑައަޅިައ ަބޔާންޮކްށފިައާވކަން އެނގެން އޮންނަކަމިާއ  HC-A/24/2010ިދެވހިރްާއޭޖެގ ހިައޯކުޓެގ ނަންބުަރ  

 ، "އުެމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގިައ ިއތަުރްށ ެބހްެއޓަުމީކ  ، ަމްށާވވަނަ މާއާްދ ެގ )ހ( ެގ ަދށުން ފިުރހަަމވާނެްޖޭހ ެދވަނަ ޝުަރުޠަކ  23ަވީޒފާއެާބޭހ ޤާނޫނުެގ    ، އިަދ

ަވީޒާފގިައ ިއތަުރްށ ެބހްެއޓަުމީކ    ، ެއަކީށގެންާވ ހަަމަތަކްށ ަބލާއުިރ ކެުރވޭނޭކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ނުފެނުން" ެވްސ ފިުރހަަމވާނީ އުެމވްައަޒަފުކ 

 ... " ، ހަމަައީކެވްސ ެއަކީށގެންާވ ހަމަައަކްށ ެވގެންކަން އެމާއްދަާއްށ ެބލުމުން އެނޭގކަމިާއކެުރވޭނެކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ނުފެނުނު  

 ، "އުެމވްައަޒަފުކ ަވީޒާފގިައ ިއތަުރްށ ެބހްެއޓަުމީކ  ، ވަނަ މާއާްދ ެގ )ހ( ެގ ަދށުން ފިުރހަަމވާނެްޖޭހ ެދވަނަ ޝުަރުޠކަަމްށާވ  23ަވީޒފާއެާބޭހ ޤާނޫނުެގ    ، އިަދ

ަވީޒާފގިައ ިއތަުރްށ ެބހްެއޓަުމީކ  ކެުރވޭނޭކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ނުފެނުން" ެވްސ ފިުރހަަމވާނީ އުެމވްައަޒ  ، ެއަކީށގެންާވ ހަަމަތަކްށ ަބލާއުިރ ަފުކ 

 " ... ، މިާއކެުރވޭނެކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ނުފެނުނު ހަމަައީކެވްސ ެއަކީށގެންާވ ހަމަައަކްށ ެވގެންކަން އެމާއްދަާއްށ ެބލުމުން އެނޭގަކ

 ިމ ފަަދިއްނ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއވަާކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

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

ލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ީޞތަފް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައް  )ށ( އާއި  

ހައުސިންގ   ވ. އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު)  SC-A/27/2014ރު  އެ ކޯޓުގެ ނަންބަ  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، 

ވަނަ    33އަދި    32ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ    (ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް

 ، ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/9ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             މައްސަލަ   ހުށަހެޅިއެލްވިން އެސްކަންސަރ ސޮރިއްލާ 

                                             

 

31 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
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ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުެނފައިާވ ފަދައިން އަދުލުެވރި    23ުނެގ  ]ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫ

 ތެއްަގއެެވ. އެއީ: ލަސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުެވރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާ

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

އެ އަމަލެއްެގ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ  

ޤާނޫުނެގ    23ޤާނޫުނެގ   ަވޒީފާއާބެހޭ  ހިނަގއިދާެނއެެވ.  ުނެވ  ކަމަކަށް  ހުއްދަކުރާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ދަށު   23ަވނަ  މާއްދާެގ  ނޯޓިސް  ަވނަ  ން 

 (gross misconduct)ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވނީ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް 

ޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް  ކަމަށް ާވަނމައެެވ. އެ އަމަލީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވފަދަ ފާޅުކަން ބޮ

ލެއް ކަމަށް ބެލެޭވީނ، މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި އޮންނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިްނވަރުެގ ސީރިއަސް އަމަ

ބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ( ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ އެއް 1ާވނަމައެެވ. މުވައްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ )

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި ދެމެދުަގއި އޮްނނަ ަވޒީފާެގ ގުޅުމުަގއި ހިމެނޭ އޮންމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ  2ާވނަމަ، ުނަވތަ )

( އެ ކަމަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ  3ލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި އޮންނަްނޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ެގއް

ޓިސް ދިނުމެއްެނތި  ފަރާތަށް އަދާކުރަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ނުަވތަ ސީދާޮގތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، އެ އަމަލަކީ ނޯ

 ޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެެވ.[ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާ

  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ދަތުގައި އެއްވެސް ނޯޓިހެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮބޭަޝން މުއް   ދަށުން)ހ(    ވަނަ މާއްދާގެ  14)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ޕްރޮބޭަޝން  ދިނުމަކާއި ނުލައި ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް،  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު  ސަބަބަށްޓަކައި،    މުއްދަތުގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް ނޫންކަމަށް ބުރަވެވޭ

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނޯޓިހެއް ދިނުމެއްނެތި  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    23ގެ  

ޢަދުލުވެރިކަން  ތްކަމަށް  އޮ މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަނުވެވޭތީ، 

(substantive fairness)  .ެޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވ 



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/9ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             މައްސަލަ   ހުށަހެޅިއެލްވިން އެސްކަންސަރ ސޮރިއްލާ 

                                             

 

31 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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ޢަދުލުވެރިކަން     11 އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒިފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

(procedural fairness) ުޤާއިމުކުރެވިފޭތޯ ވަޒަންކުރާއިރ ، 
 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން   11.1 ވަކިކުރާއިރު   (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ބަލަން    (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ 

ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީ    HC-A/209/2010ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

އިޖުރާއީ   ،ނަމަވެސް އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  އަދި  އިންޞާފުވެރި 

ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާާޞކޮށްނަމަވެސް ނަޡަރުކުރުން މުހިއްމުކަމުގައި    (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން  

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ،ހިނދުބުރަވެވޭ

ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 11.2 އިޖުރާއީ   (procedural fairness)  ވަކިކުރުމުގައި 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
 

ކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،  މުވައްޒަފަ  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 11.3

ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި  

 . ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ HC-A/208/2010ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ހުރިހާ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،   ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ .1

 ؛ދިނުމަށްފަހު ފަރާތުން ދޭ ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށް އެ ތަފުޞީލަކާއެކު،

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

އެ  އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފުރުަޞތެއްގައި 

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު އިދާރީގޮތުން މައްސަލަ އެ .3
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ކަމަށް، ފުރިހަމަވާ  ަޝރުޠު  ދެ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .4

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

 . ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ުމަވްއޒަފަކު    23ެގ  ަވޒާީފާއެބޭހ ާޤޫނުނމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކާރިއުރ އެ ުމަވްއޒަަފުކ ުކިރ ަޢމަަލާކިއ ުގިޅެގން އަެފާރަތަކށް ޭއުރަގ ެދެވނުްހިރ މްިނަވަރްށ މަޢޫުލާމތުދީ  

  23ބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ަޖާވބާުދީރުވަމްށ ުފުރަސުތ ޭދްނޖޭެހެނަކަމްށ ެއނެގްނ އްޮނަނިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފާާއ

ޮކށަްފިއާވަކން   ަޢމެަލްއ  ަވިކުކެރޭވނެފަަދ  ަވޒީފިާއްނ  ަދުށން  ާމއާްދެގ  ަފާރތަށް  ަވަނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް އާަދުކަރުމްނ ިދޔަ ަވޒާީފިއން އަެފާރްތ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ށެްދވަިފިއުނާވ ަސބަބަށަްޓަކިއ،  ާސިބުތޮކ 

ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ   ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ   (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީުމަވްއޒަަފުކ 

 ބުރަވެވެއެވެ. ާޤއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށް 
 

ވަކިކުރުމުގައި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    ،އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  12

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ޢަދުލުވެރިކަން   (substantive fairness)ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  އިޖުރާއީ  އަދި 

(procedural fairness)  ިއަންފެއަރ    އިސްވެ ދެންނެވުނު ވަކިކުރެވުނު ވަކިކުރުމަކީ  ،ވާތީކަމަށްޤާއިމުކުރުމެއްނެތ

 އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  (unfair dismissal)ޑިސްމިސަލް 

  )އެެކްއ( ަމސުްދވުަހެގ ުފރަިހަމ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔތަްތްއ   01ްށ ުޗއީްޓެގ ޮގުތަގއި ދަީފިއާވ  ަފާރަތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 13

އަެފާރުތން އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ ެއ ަފިއާސ އަެފާރަތްށ ިލބެިދޭވތޯ  ،  އެދަިފިއާވިއުރ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ  ިލބިިދުނަމްށ

 ެވެއެވ. ައްނަނިނިވ ކްަނަކްނ ފަާހަގުކެރބާަލިއުރ  

އަެފާރުތ 13.1 ަވިކުކެރުވުނިއުރ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ުއޫޖަރ  ެގަމްއސަަލ   -/USD1800  މަަހުކައީކ  ަމާޤުމެގ 

ައްށަސޭތަކ ޑަޮލުރ( އިަދ   ޮގުތަގިއ މަަހުކ  )ެއއާްހްސ  ެއްންޑ ުފްޑ އަެލަވްންސެގ   -/USD648ެއޮކޮމޭޑަޝްނ 

 ޮއްނަނކާަމިއ،    ެދޭވަކްނ ެއނެގްނ )ަހަސޭތަކ ާސީޅސް ައށް ޑަޮލުރ( ިލިބ
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)ޭދްއ( ަމސުްދވުަހެގ ުޗްއީޓަގިއަކާމިއ،    02ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކެރުވުނިއުރ އަެފރްާތ ުހީރ   13.2

ަކާމިއ، އިަދ މްައސަަލ ުހށެަހިޅ  ަގިއ  2021ޮއްކޓޫބުަރ    05ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ުޗއްޓަީއްށ ޮގސަްފިއަވނީ  

 ދަެފާރުތެގ ބުަހްނ ެއނގްެނ ޮއެވެއެވ. ގިައަކްނ    2021ަބުރ  ޮނެވްނ   14ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވަިފއަިވީނ  

  އި،މާއްދާގަ  ވަނަ  39 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ާޤނޫނު 13.3

އަދާކުރާތާ " ަވޒީފާ  ުނާވނަމަ،  ބަޔާްނކޮށްފައި  އެހެްނޮގތަކަށް  ޤާނޫނުަގއި  ކޮންމެ    މި  މުސާރަލިބޭޮގތަށް  އަހަރަކު،  ކޮްނމެ  އަހަރުުވމުން، 

 ދުަވހުެގ ޗުއްޓީއެއް، އަހަރީ ޗުއްޓީެގ ޮގތުަގއި ދޭްނާވެނއެެވ"  30ށްެވސް މަދުެވެގން ޒަފަކަމުަވއް

 2021އޮކްޓޫބަރު    05ގޮސްފައިވަނީ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޗުއްޓީއަށްމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  

)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަށްކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު،    02  ނިޔަލަށް  2021ޑިސެންބަރު    21އިން ފެށިގެން  

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ރައްދުވި  ގައިކަން    2021ނޮވެންބަރު    14މައްސަލަ  މައްސަލަ 

ހުށަހެ މައްސަލަ  ދީފައިވާ  ފަރާތުން  ފަރާތަށް  ބެލުމުން    ’Termination Letter‘ޅި  އެނގެން  މެއިލްއަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޗުއްޓީގައި ހުރި މުއްދަތުގައި އެފަރާތަށް އެއްވެސް މުސާރައެއް ދީފައިވާކަން  އޮތަތީއާއި،  

ހަޅާފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި، ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަ

ަފާރަތްށ ޗްުއީޓެގ ޮގުތަގިއ ދަީފިއާވ    ުހށެަހިޅ  ްއސަަލމަ  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ

ްށަކްނ ެއނެގްނ އޮތީަތ، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ  ލިބިިދުނަމ)ެއެކއް( ަމސުްދވުަހެގ ުފރަިހަމ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތްއ    01

  )ެއެކއް( ަމސުްދވުަހެގ ުމާސަރިއެގ ޮގުތަގއި އަެފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ުހރި ަމާޤުމެގ ުމާސަރިއެގ  01ަފާރަތށް  

އެކޮމޮޑޭަޝން އެންޑް ފުޑް އެލަވަންސްގެ    އާއި،)އެއްހާސް އަށް ސަތޭކަ ޑޮލަރު(    USD1800.00  ިލޭބ  ޮގުތަގިއ

ަމްއސަލަ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ައީކ  )ހަސަތޭކަ ސާޅިސް އަށް ޑޮލަރު(    USD648.00  ލިބޭ  ގޮތުގައި

 ަފއާިސަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ.   ޭދްނޖޭެހުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ  

ެގ ގުޮތަގިއ  ްށާވ ަފިއާސްނޖޭެހ ެދޮކޅު ިޓކަެޓ  ުޗްއޓަީއްށ ިދުއަމށް ޮކްނމެ އަަހަރުކ ކުނުްފިންނ ޭދަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 14

USD2500/-    )ޑަޮލުރ ަފްސަތޭކކަ  ުހށެަހޅި    02)ދާެހސް  ަމްއސަލަ  ަނަގއިިދުނމްަށ  ަގނުޑކޮށް  އަަހަރްށ  )ޭދްއ( 

 ެވެއެވ. ަނިނިވ ަކްނކްަނ ފަާހަގކެުރައްނ  ަފާރުތްނ އެދަިފާވ އުެދަމްށ ބާަލއުިރ



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/9ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             މައްސަލަ   ހުށަހެޅިއެލްވިން އެސްކަންސަރ ސޮރިއްލާ 

                                             

 

31 ގެ  23 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

'މައްސަލަ  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2022ޖަނަވަރީ  11މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  14.1

ގައި ސިންގަޕޫރަށް    2021ބަރު  އޮކްޓޫ  04އަށް ބެލުމުން އެފަރާތުން އޮފީސް ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި    ހުށަހަޅާ ފޯމު'

ދަތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި އޮފީސް ރަސްމީ ދަތުރު ނިންމުމަށްފަހު  

ވަނަ    2021އޮކްޓޫބަރު    05މިއްލަ ޚަރަދުގައި  ދަތުރު ފެށުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަ   ޗުއްޓީ

 ންސްއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ފިލިޕީދުވަހު  

ޮކްނެމ އަަހަރުކ ުކނުްފިންނ ެދްއަވްނޖޭެހ ެދޮކުޅ ިޓކްެޓ ައްށވާ ަފިއާސެގ ޮގުތަގއި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   14.2

USD2500/-  ޭދއް( އަަހަރށް ަގނުޑޮކށް ަނަގއިިދުނަމށް ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ    02ަކ ޑަޮލުރ(  )ދާެހްސ ަފްސތޭަކ(

ަގިއ ަވޒާީފއާބޭެހ ްޓރިައިބުއނުަލަގއި    2022ޖަުލިއ    07ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ އުެދްނ ިއުތރްަށ ތްަފޞުީލޮކށިްދުނަމްށ  

މާިހުރ  ާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފއަިވީނ " ެއްނުގުމްނ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފއަެފާރަތްށ  ޭބްއުވުނ ަޝރަީޢުތެގ ަމޖިލުީހަގިއ  

ެގ ޓެިކެޓްއެގ ައަގީކ ަހްތަސތަޭކ ަފނާްސްސ ޑަޮލުރ  ްސދާެހްސ ަފްސަސޭތަކ ައާރޮގަތީކ ާއްނުމ ޮގެތްއަގ ފިިލިޕްނ

ިއނޭގޯތ. ާއްނުމގެޮތްއަގ. ެދން ެއބުޭފާޅައށް ެދއަަހުރެގ ުޗްއީޓ ނެުދްއާވ ިއނޭގޯތ. ެދްނ ޮކްނމެ އަަހަރުކެވްސ  

ެއއާްހްސ   ގްާތަގނޑަަކށް  އަެބައާރ  ޭއަރްށެވްސ  އެެހްނީވަމ  ިއނގޯޭތ.  ިޓކެޓް  ެއއް  ުޗްއީޓއަށް  ެދްއަވްނޖޭެހެނ 

ަފްސަތޭކަކ ޑަޮލުރ ިއނޭގތޯ. ދްެނ ަރްސީމ ަދުތުރަގ ިސްނަގޕަޫރްށ ިދަޔީއ. އެެހްނީވަމ، ެއައށެްވްސ ެއަބައާރ  

 ައޅަުގނުޑެމްނ ިހާސުބ ޖަހަާފ ިތ ޢަދުަދ ިތޮގތްަށ  ަހްތަސޭތަކ ަފްނސެާހއާްހ ޑަޮލރު ިއނޭގޯތ. ެއޮގުތެގ މިަތްނ 

 ވެެއެވ. މިފަަދިއްނ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކްނ އެނެގްނ ޮއ  ެގެނސަްފ ިތިއީނ." 

ގައި މާލެއިން ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރުމަށް ނަގާފައިވާ    2021އޮކްޓޫބަރު    04މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   14.3

( 2021ބަރު  އޮކްޓޫ   04)  5RVNGVގ ރެފަރެންސް ނަންބަރު  ސިންގަޕޫރު އެއަރލައިންސް ލިމިޓެޑް ބުކިން

ޓިކެޓުގެ   ދެންވުނު  އިސްވެ  ބެލުމުން،  ގޮތުގައި    ’Payment Details‘ލިޔުމަށް   -/USD392ގެ 

 )ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ ޑޮލަރު( ދައްކާފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. 



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/9ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             މައްސަލަ   ހުށަހެޅިއެލްވިން އެސްކަންސަރ ސޮރިއްލާ 

                                             

 

31 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:  
 

 

ފަރާތުން   14.4 ހުށަހެޅި  ސިންގަ  2021އޮކްޓޫބަރު    05މައްސަލަ  ފިލިޕީ  ޕޫރުގައި  ދިއުމަށް އިން  ންސްއަށް 

kiwi.com    ްއޮކްޓޫބަރު   05)  377 120 172ޓިކެޓް ނަގާފައިވާކަން، ބުކިންގ ނަންބަރު  މެދުވެރިކޮށ

 ( ލިޔުމަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 2021

ގައި   2021ބަރު  އޮކްޓޫ  04މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި   14.5

ރުފިޔާއިން   އަމިއްލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިދަތުރަށް  އަދި  ދަތުރުކޮށްފައިވާކަމާއި،  ސިންގަޕޫރަށް 

ހުށަހެޅިފަވާ ޑޮކިއުމަންޓަތަކަށް ބެލުމުން ކަން  )ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ ޑޮލަރު(    -/USD392ޚަރަދުވެފައިވަނީ  

ދެންނެވުނު އިސްވެ  އޮންނައިރު،  ދީފައިވާ    އެނގެން  ފަރާތަކުން  ކޮން  ފައިސާއަކީ  ޚަރަދުވެފައިވާ  ދަތުރަށް 

އާދެ ތިންސަތޭކަ ފައިސާއެއްތޯ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " 

އެހެންނަމަވެ ގުޅިގެން  ޓިކެޓާއި  އެފަރާތުން  އޮތީ  ދޭހަވެފަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޑޮލަރު  ދެ  މި  ނުވަދިހަ  ސް 

މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ސާބިތުކޮށްދޭން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢަދަދާ ދިމާނުވާ އެއްޗެއް ވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.   ސީދާ ކްލެރިފައެއް ނުކުރަން ކުންފުނިން ޕޭ ކުރި ޢަދަދެއްތޯ" 

މައްސަ  14.6 ފަދައިން،  ބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތުން  އިސްވެ  ހުށަހެޅި  މާލެއިން    2021އޮކްޓޫބަރު    04ލަ  ގައި 

ސިންގަޕޫރަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރަކީ ކުންފުނީގެ ރަސްމީ ދަތުރެއްކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި 

އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީއާއި،   ޓިކެޓުގެ  ފަރާތުން  ދެންވުނު  ގޮތުގައި   ’Payment Details‘އިސްވެ  ގެ 

USD392/-    ްތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ ޑޮލަރު( ދައްކާފައިވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެނ(

 ަޤިޟއްޔާގައި،   HC-A/397/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު އޮތަތީއާއި، 

ން އެހެންތަނަކަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ބޭނުްނެވެގން ފޮުނާވނަމަ، އާދައިެގމަތިން ަވޒީފާ އަދާކުރަްނޖެހޭ ތަންނޫ....އަދި އެ މުަވއްޒަފަކު  " 

އޭާނ ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުަގއި އޭނާެގ އަސާސީ ބޭނުންތައް ކަމުަގއިާވ ހުރުމާއި ކެއުމުެގ ކަންކަން އިްނތިޒާމް ކުރެެވން ޖެހޭނެކަމާއި، އަދި 

 އި..."އެބުރި އައުމުެގ ދަތުރު ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެކަމާ  އެތަނަކަށް ދިއުމާއި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤަ   ތީ،މިފަދައިން  ތަޠުބީުޤއިސްވެދެންނެވުނު  މައްސަލައަށް  މި  މި   ކުރެވޭހިނދު،ިޟއްޔާ 

މާލެއިން ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރުމަށް  ގައި  2021އޮކްޓޫބަރު  04 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމައްސަލައިގައި 



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/9ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             މައްސަލަ   ހުށަހެޅިއެލްވިން އެސްކަންސަރ ސޮރިއްލާ 
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ޚަރުަދަގިއަކްނ ާސިބުތކޮށިްދުނުމެގ ޭބުނަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ެއްއެވސް  ިޓެކްޓ ަނގަާފިއަވީނ ކުނުްފީނެގ  

ުހށަަހޅަާފިއުނާވ ަފާރްތީތ،  ެހްއެކްއ  ުހށެަހިޅ  ހަޭދޮކށަްފިއާވ    ިސްނަގޫޕަރްށމެާލިއްނ    މްައސަަލ  ދުަތުރުކުރަމށް 

USD392/-   ްތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ ޑޮލަރު( އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށ(

   ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.

ޚަރަދަކީ މައްސަލަ  ންސްއަށް ޗުއްޓީއަށް ދިއުމަށް ކޮށްފައިވާ  މީގެއިތުރުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފިލިޕީ 14.7

ްންސެގ ިޓކެެޓްއެގ ައަގކީ  ފިިލީޕ  ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ޚަރަދެއްކަމާއި،ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަ 

ުޗްއޓީ  ަހްތަސޭތަކ ަފްނާސްސ ޑަޮލުރ ަކާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ެދއަަހުރެގ ުޗްއީޓ ނިުދްނ ނަަމެވްސ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތްަށ ޭދްނޖެހޭ ަފިއާސެއްއަކަމށް މްައސަަލ ުހށެަހޅި  ޮކްނމެ އަަހަރކެުވްސ    ިޓެކޓް ަޚރަަދީކ

   ަފާރުތްނ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވިއުރ، 

ނަންބަ ވީޒާއާބެހޭ    R-7/2010ރު  ގަވާއިދު  ވާރކް  ބިދޭސީންގެ  އަންނަ  އަދާކުރުމަށް  ވަޒީފާ  )ރާއްޖޭގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވީޒާއާބެހޭ    16ގަވާއިދު( ގެ  

  ވަނަ މާއްދާގައި 16ގަވާއިދުގެ 

މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީއަކު ަވޒީފާއިން ަވކިެވެގން ފުރައިެގން ދިޔުމުން އޭާނއަށް ދީފައިާވ ާވރކް ީވޒާ "ވާރކް ީވޒާ ލިބިެގން ރާއްޖޭަގއި  

މީހާެގ   ކެންސަލްކުރުމަށް ތިރީގައި އެާވ ތަކެއްޗާއެކު އެމީހާއަށް ަވޒީފާދިން ފަރާތުން އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަްނާވނެކަމަށާއި، އަދި ބިދޭސީ

 ާވންޖެހޭނީ ަވޒީފާ ދިން ފަރާތުން" އެންމެހާ ޒިންމާތަކާ ހަާވލު

   ދިއުމަށް  ންސްއަށްފިލިޕީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ަޤއުމުކަމުގައިވާ  އިރުމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކީ  ނަގާފައިވާ ޓިކެޓަގައި    2021އޮކްޓޫބަރު    05

ަޤިޟއްޔާގެ    SC-A/02/2010ޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އްދިވެހިރާ  ދޭންޖެހޭ ފައސާއެއްތޯ ބަލާއިރު،

 ؛ )ނ( ގައި

( ބުރަ  ޡާބިޠުކުރުމުެގ  ޚުޞޫމާތްތަކުަގއި  މަދަނީ  ޮގތުަގއި  އުޞޫލެއްެގ  ފަރާތުެގ  Onus Probandi"ޢާންމު  ދަޢުާވކުރާ  އުފުލުމަކީ   )

ަގއި ދަޢުާވ ކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ދަޢުާވ ކޯޓަށް އުފުލާ ފަރާތް ނޫންކަމާއި، އޭެގ އިތުރުން ދަޢުާވ  މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، މި މާނާ 



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/9ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             މައްސަލަ   ހުށަހެޅިއެލްވިން އެސްކަންސަރ ސޮރިއްލާ 
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ާވއެއްަގއި ރައްދުާވ ފަރާތުން ދަޢުާވެގ ދިފާޢުގައި ކުރާ ދިފާޢީ ދަޢުާވ ޡާބިތު ކުރުމަކީ އެފަރާތުެގ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، އެހެންކަމުން ދަޢު 

ޚަސް އަެނއް  ޚަސްމު  )އެއް  "ދަފްޢު"  ކުރިމަތިކުރާ  ކުރާ  pleaމާ  'ދަފްޢެއް'  އެ  ފަރާތަކީ  އުފުލަްނޖެހޭ  މަސްޢޫލިއްޔަތު  ޡާބިތުކުރުެގ   )

 ފަރާތްކަން އެނެގން އޮތުމެެވ." 

ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  ނަ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮން

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ޓިކެޓްގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކިހާވަރެއްކަން  

މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤްކުރާހިނދު    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ަޤިޟއްޔާ މި

ގައި ސިންގަޕޫރުއިން    2021އޮކްޓޫބަރު    05  އެނގެން އޮތަތީ، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

އަށް   ކިހާވަރެއްކަން  ދަތުރުކުރުމަށް  ފިލިޕިންސް  ސަބަބަށްޓަކައި،  ވިފައިނުވާ  ދެސާބިތުކޮށްޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ 

ފަރާ ހުށަހެޅި  ޚަރަދުކުރިކަމަށް    ތްމައްސަލަ  ދިއުމަށް  ފައިސާއަކީ  ޗުއްޓީއަށް  ނަގައިދެވޭނެ  ބުނާ  އެފަރާތަށް 

  ބުރަނުވެވެއެވެ.  ކަމަށްފައިސާއެއް

 ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތީރުޚން ެފިށެގން އަދަާހަމައްށ ިހނގަާފިއާވ ުމސަާރާއިއ ިޢާނަޔތަްތއް  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 15

 ެވެއެވ. ައނަްނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރ  ިއުރަނަގއިިދުނަމްށ އެދަިފާވ

މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާ   15.1

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

ލަށް ބަލާއިރު، އެ މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ  ޞޫ ބަދަލު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އު

ގޮތުގައި   ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ޤާއިމުވެފައިނުވާތީ،  އިޖުރާއީ    04ޢަދުލުވެރިކަން  މުސާރައާއި،  މަސްދުވަހުގެ 

މަސްދުވަހަށްވާ މުސާރައި ނަގައިދިނުމަށް   02ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ  

 ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމގެ ާބކީ އްޮތ ުމއްދަަތށް ުމާސަރާއއި ިއާނޔްަތަތއް ިދުނމްަށ ައުމުރުކުރުމަގއި ެއ ުމަވްއޒަަފަކށް  

 ިލޭބޮގތްަށ އެފަަދ ައުމެރްއ ުކުރަމީކ ިއްނސުާފެވިރ ޮގެތްއ ޫންނކާަމިއ، ާހްއަސޮކށް  ޭބިއްނސުާފ ުމްއަސނިދަކެމްއ



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/9ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             މައްސަލަ   ހުށަހެޅިއެލްވިން އެސްކަންސަރ ސޮރިއްލާ 
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ެއމަީހުކ އެެހްނ ަވޒާީފެއްއ އާަދކްޮށ ުނވަތަ ެއ ންޫނެވްސ ގަޮތަކށް ާއމަްދީނ ހަޯދުމްނ ޮގސަްފިއވަާނަމ ަނަގއޭިދނެ  

ާޢަޔްތުކަރްނާވެނަކާމިއ، ަނަގއޭިދެނ ިމްނަވެރްއ  ުމާސަރާއިއ ިއާނަޔްތަތުކެގ މްިނަވުރ ަކނަޑެއުޅުމަގިއ ެއ ަކްނަކމަށް ިރ

ަޤބޫލުުކެރޭވ ުމއަްދަތއް   ަކނަޑެއުޅުމަގިއ ާޢްނުމކޮށް ިދވިެހާރްއޭޖަގިއ އެެހްނ ަވޒާީފެއްއ ހުޯދަމްށ ހަޭދާވެނ ަކމަށް 

ަންނަބރު   ކުޯޓގެ  ުސްޕީރްމ  ިދވެހާިރްއޭޖެގ  ަޤިޟްއާޔަގިއ    SC-A/36/2019ރާިޢަޔްތުކަރްނާވެނަކަމށް 

 ށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ އްޮނަނަކާމިއ،  ފަާހަގޮކ

އަދާހަމައަށް  ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރުާތން އެދަިފިއަވީނ ޤޫާނާނ ޚިލަާފްށ ަވޒާީފިއން ަވިކކޮށަްފިއާވތީ  

އޮންނައިރު،   އެނގެން  ނަގައިދިނުމަށްކަން  ގަނޑުކޮށް  އެލަވަންސްތައް  މުސާރައާއި    ަންނަބުރ   ާޤޫނުނހިނގާފައިވާ 

  ަވޒާީފިއްނ   ެނިތ  ަސބަބްެއ  ެއަކީށެގްނާވ  ަދުށްނ  ެގ(  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  29  ެގ(  ާޤޫނުނ  ަވޒާީފާއބޭެހ)   2/ 2008

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓގެ    ، ެއ ަޙއުްލަތކާ ުގޭޅގުޮތްނ ަޙއުްލަތކާަށިއ  ާޤޫނީނ   ލޭިބ  ުމަވްއޒަފްަށ  ަސަބބްުނ  ަވިކުކުރުމެގ

 ަޤިޟްއާޔަގއި   HC-A/555/2016  ަންނަބުރ

ްށ ނުަވތަ  މުރުނެރުުމގިައ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރިައބިއުނަލުން ފަުރތަަމ ަބލަންވާނީ އުެމވްައަޒަފުކ ަވކިކުރިއުިރ ހިުރ ަވީޒާފގިައ ައލުން ެބހްެއޓަުމ... ައ"

 "... ، ެއަވީޒފާާއުގޭޅ ނުަވަތ އެނޫންެވްސ ެއަކީށގެންާވ ަވީޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއ

ކަނޑަޅާފައިވާ  ޢިބާރާތުން  ނަންބަރު    އިރު،މި  ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޚިލާފަށް  2008/2 އާ  ާޤނޫނު(  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ޢަދުލުވެރިކަން    މައުޟޫޢީ  އިޖުރާއީ 

ބުރަވެވޭ އަނބުރާ  ޤާއިމުނުކޮށްކަމަށް  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ހިނދު، 

ލިބިދެވޭނެ  ާޤނޫނީގޮތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ،ސަބަބަށްޓަކައި  އެދިފައިނުވާއެފަރާތުން  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށް  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ   29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ލުވެރި ޙައްލަކީ  އެންމެ ޢަދު 

 87ާޤނޫނުގެ  އަދި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަދި  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(    29ާޤނޫނުގެ  އި، އެ  ވަނަ ނަންބަރާ  3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ،  ތަތީބަދަލެއް ނަގައިދިނުންކަން އެނގެން އޮ  އަށް ރިޢާޔަތްކޮށްވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  

)އެއްހާސް އަށް ސަތޭކަ ޑޮލަރު( އާއި، އެކޮމޮޑޭަޝން    USD1800.00ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު ލިބެމުންދިޔަ  

ލިބެމުންދިޔަ   ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ފުޑް  ގެ    USD648.00އެންޑް  ޑޮލަރު(  އަށް  ސާޅިސް  )ހަސަތޭކަ 



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/9ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             މައްސަލަ   ހުށަހެޅިއެލްވިން އެސްކަންސަރ ސޮރިއްލާ 
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)ސާދަހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށް ޑޮލަރު(    USD14,688.00)ހައެއް( މަސްދުވަހަށްވާ    06ނިސްބަތުން  

 ކަނޑައަޅަންފެނެއެވެ.ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށް ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

މަސްދުވަހުގެ ކުއްޔަށްވާ    2ރާތުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި  މާ ކުއްޔަށް ހިފާއިވާ އި ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައް  މީގެއިތުރުން، 16

ނަގައިދިނުމަށާއި،  28،000 އެފަރާތުން   ރުފިޔާ  ސެޓްފިކެޓްތައް  ތަޢުލީމީ  އަދި  މުދާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ވަކިކޮށް މައްސަލަ  ހުއްޓައި ވަޒީފާއިން  ބަހައްޓާފައިގޮސް  އެޕަރޓްމަންޓްގައި  ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ 

ހޯދުމަށްފަހު ވަޒީފާއެއް  ގޮތުން  ވަގުތީ  ކެންސަލްކޮށްފައިވާތީ  ވިސާ  ބަލައި   ދީފައިވާ  ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް  މަތީ 

ކަށް ވަޒީފާއިން  އައަނބުރާ ރާއްޖެ އަންނަން ޖެހުމާއި ގުޅިގެން ޚަރަދުވި ފައިސާގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި، ކުއްލި

ގެއްލުމަ ނަފްސާނީ  ލިބުނު  ޑޮލަރު(    -/USD5,000ގޮތުގައި    ބަދަލެއްގެ މާލީ    ށްވަކިކުރުމުން  )ފަސްހާސް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އެޕަރޓްމަންޓަށް    ،ދިފަވާ އެދުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރުނަގައިދިނުމަށް އެ

ބުނާ ބުނުން ފިޔަވައި  އެފަރާތުން  ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް  ރ. )އަށާވީސް ހާސް ރުފިޔާ(  2-/8,000ކުލީގެ ގޮތުގައި  

ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    އެއްވެސް އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް  

ރ. )އަށާވީސް ހާސް ރުފިޔާ(  -/28,000  އެފަރާތުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ  ފަދައިން  އެދިފައިވާ

ނަފްސާނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އަޅާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، އަދި  ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑަ އެފަރާތަށް  

ލިބުނު  ގޮތުން   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކުރިނަމަވެސް،  ވެފައިވާކަމަށް  ކޮބައިކަން  ގެއްލުން  ގެއްލުމަކީ 

ގެއްލުމަށް މާލީ ބަދަލެއްގެ  ނަފްސާނީގޮތުން ލިބުނު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ސަބަބަށްޓަކައި،  ވިފައިނުވާ  ސާބިތުކޮށްދެ

 ނުފެނެއެވެ. ކަނޑައަޅާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނަގައިދިނުމަށް  )ފަސްހާސް ޑޮލަރު(  -/USD5,000ގޮތުގައި 

 

 

 

 

 



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/9ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             މައްސަލަ   ހުށަހެޅިއެލްވިން އެސްކަންސަރ ސޮރިއްލާ 

                                             

 

31 ގެ  29 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:  
 

 

 އްސަލައިގެ ނިންމުން:މަ 

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

ލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ،  އެ ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު

ޕްރައިވެޓް    2019އި  ޖުލަ   10  (P8827317Aނަންބަރު:  ޕާސްޕޯޓު  ) ކޮންސްޓްރަކްަޝން  އެސް.ޖޭ  ފެށިގެން  އިން 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި   2/2008ލިމިޓެޑުގައި 'ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ' އެއްގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް  

ކުންފުނީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް، ވަޒީފާއިން    އިޚިލާފަށް އެއްވެސް އިންޒާރެއް ނުވަތަ ނަޭޞޙަތް ދިނުމަކާނުލަ

ވަކިކުރުމަށްފަހު، ވިސާ ކެންސަލްކޮށް ރާއްޖެ ނާދެވޭގޮތް ހަދައި، އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާއަށް ޙައްުޤވާ މުސާރަނުދީ،  

މަސްދުވަހުގެ ފުރިހަމަ މުސާރަ   1އި  ދަތުރުގެ ޚަރަދު ދީފައިނުވާތީ، އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާއަށް ޗުއްޓީގެ ގޮތުގަ

އެއްފަހަރާ ނަގައިދިނުމަށާއި، އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ ޗުއްޓީއަށް ދިއުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު    ނާޔަތްތައް އެކީޢިއާއި  

  2)ދެހާސް ފައްސަތޭކަ ޑޮލަރު(    USD2500ކުންފުނިން ދޭންޖެހޭ ދެކޮޅު ޓިކެޓްއަށްވާ ފައިސާ، މިހާރުގެ އަގުން ނަމަ  

އަހަރަށް ގަނޑުކޮށް ނަގައިދިނުމަށާއި، އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު އަސާސީ އާއި  

، އަދާ ހަމައަށް ހިނގާފައިވާ މުސާރަ  އިވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނާއި ޚިލާފަށްކަން ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވަ

ގަ އެލަވަންސްތައް  ފައިސާ  އާއި  ޚަރަދުވި  ރާއްޖެއައުމަށް  އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ  އެލްވިން  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ނޑުކޮށް 

  2އިވާ އިމަރާތުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި  ފަ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށާއި، އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ ކުއްޔަށް ހިފާ

އި، އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން  ރުފިޔާ ނަގައިދިނުމަށާ  28،000މަސްދުވަހުގެ ކުއްޔަށްވާ  

)ފަސްހާސް    USD5000ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމަށް މާލީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  ވަކި

ނަ ޑޮލަރު(  ކޮންސްޓްރަކްަޝންއެމެރިކާ  އެސްޖޭ  ރައްދު  ގައިދިނުމަށްއެދި  ލިމިޓެޑަށް  ގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  އެލްވިން  ވާ 

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،   އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ

 substantive) ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއިން އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ 

fairness)  ިޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދ  (procedural fairness)  އެސްޖޭ  ،ބުރަވެވޭތީ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއުނވަާކަމްށ

  އެކަށީގެންވާ   ވަކިކުރުމަކީ  ވަކިކުރި   އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ  ވަޒީފާއިން  ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/9ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             މައްސަލަ   ހުށަހެޅިއެލްވިން އެސްކަންސަރ ސޮރިއްލާ 

                                             

 

31 ގެ  30 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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  އަންފެއަރ  ،ޚިލާފު  ހަމަތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު ،ނެތި  ސަބަބެއް

 ،ކަނޑައަޅައި  ކަމުގައި އެއް (unfair dismissal) ޑިސްމިސަލް

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު    އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާމައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އާ ޚިލާފަށް މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުކޮށްކަމަށް ބުރަވެވޭ  ވަނަ މާއްދާ  23ގެ  ާޤނޫނު(  

 ،ވަނަ ނަންބަރާއި 3ދާގެ )ހ( ގެ ވަނަ މާއް 29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ،ސަބަބަށްޓަކައި

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 87ނަ މާއްދާގެ )ރ( އަދި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ާޤނޫނުގެ ވަ 29އެ ާޤނޫނުގެ 

  ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  މަހެއްގެ މައްޗަށް    އެފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު

USD1800.00    )ުލިބެމުންދިޔަ   އެކޮމޮޑޭަޝން އެންޑް ފުޑް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  އާއި،)އެއްހާސް އަށް ސަތޭކަ ޑޮލަރ  

USD648.00  )ުހައެއް( މަސްދުވަހަށްވާ    06ނިސްބަތުން  ގެ    )ހަސަތޭކަ ސާޅިސް އަށް ޑޮލަރ(USD14,688.00 

 ،ކަނޑައަޅައި ނަގައިދިނުމަށް)ސާދަހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށް ޑޮލަރު( 

ސޮރިއްލާ   އެސްކަންލަރ  ހޭދަކޮށްފައިވާސިންގަޕޫރަށް  މާލެއިން  ގައި    2021އޮކްޓޫބަރު    04އެލްވިން   ދަތުރުކުރުމަށް 

އަގުކަމުގައިވާ   ޑޮލަރު(    USD392ޓިކެޓްގެ  ދެ  ނުވަދިހަ  ހުށަހެޅި  )ތިންސަތޭކަ  އެސްކަންލަރ  މައްސަލަ  އެލްވިން 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ އަށް ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި   ،ކަނޑައަޅައި  ނަގައިދިނުމަށްއަށް  ސޮރިއްލާ

)އެއްހާސް އަށް ސަތޭކަ    USD1800.00  ޖެހޭ  ގޮތުގައިމުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ  )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ    01ދީފައިވާ  

  )ހަސަތޭކަ ސާޅިސް އަށް ޑޮލަރު(   USD648.00  ޖެހޭ  އެކޮމޮޑޭަޝން އެންޑް ފުޑް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި   އާއި،ޑޮލަރު(  

އެސްކަންލަރ އެލްވިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ގެ ފަރާތުންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްަޝން   ރައްދުވި   މައްސަލަ

 ކަނޑައަޅައި،ދިނުމަށް  ސޮރިއްލާއަށް

އެންމެހާ ބަންދުނޫން(  2022އޮގަސްޓު    08)  ،މިއަދު  ފައިސާ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  )ރަސްމީ  ފެށިގެން  އިން   )30  

  ވަޒީފާއާބެހޭ   ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ފަހެއް)  5  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން( ދުވަހުގެތެރޭ ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު،  ތިރީސް)



 

 

 ތަށް ރައްދުވާގޮ  އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/9ނަންބަރު:  މައްސަލަ                             މައްސަލަ   ހުށަހެޅިއެލްވިން އެސްކަންސަރ ސޮރިއްލާ 

                                             

 

31 ގެ  31 ޞަފްޙާ      
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މައްޗަށް    އެންގުމަށް،  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  އެސްޖޭ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 1443 މުޙައްރަމް 10

 2022އޮގަސްޓު  08

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

 މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 
 

 


