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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/185 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022އޮގަސްޓު  24 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 ޖަނަވަރީ 19 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 ސިމާޢު ޢަލީ )މާދަޑު. އަޒާރާ / ޏ. ފުވައްމުލައް(  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A146833)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފްރީ ގައިޒް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0656/2006)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 
 

 : މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 
 

މައްސަލައަކީ   ޢަލީ  މި  އަޒާރާ)ސިމާޢު  މާދަޑު.  ފުވައްމުލައް،  ނަންބަރު:    (ޏ.  ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން 

A146833  )  ުޒް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފްރީ ގޭޓް އިވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފްރީ ގަ  2010އޮކްޓޫބަރ

ގައި ކުންފުނީގެ    2022މޭ    24ފިހާރައިގައި އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނިކޮށް،  

އިޖުރާޢީ   ގައި ނޯޓިސްއަކާ ނުލައި، މަޢުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި،  2022މޭ    24ގުޅުމަށްފަހު،  އަށް  ސިމާޢު ޢަލީ ފަރާތުން  

ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކުރުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނިން ހިންގަމުން އަންނަ 

ލެ އައިސް ޏ. ފުވައްމުލައް ފްރީ ގޭޓް ފިހާރައިގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެތަނުގެ އެމަޖެންސީ ލީވް ލިބުމުން މާ
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ވަނަ ދުވަހު ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިން ޑިޕާޓްމަންޓުން   2022މޭ    24 ނުދަނީސް  ރަށަށް އަނބުރާ

ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް   އާސިމާޢު ޢަލީވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ ލިޔުން ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް  

ފަރާ ކުންފުނީގެ  އެންގިއިރު  ފޯނުން  ދޭންވެސް  އައުމަށް  އެއްބާރުލުން  އަދި  ގޮތްވެސް  ހިނގާފައިވާ  ކަން  ތުން 

ވަނަ    2022  ،ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއސިމާޢު ޢަލީ  އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ،  

ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ ލިބޭނެ މުސާރަ  ފެށިގެން މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމުމާ ހަމައަށް    އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން

ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި، މި   އާއި އެލަވަންސް ނަގައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން 

ޒް  ގައި ފްރީ ގައި  2022އޮގަސްޓު    24ގައިދިނުމަށް އެދި  މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަ 

ރައްދުވާގޮތަށް   ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް  ޢަލީ  ހޯލްޑިންގްސް  ބަލާފައިވާ ސިމާޢު  ހުށަހެޅުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 މައްސަލައެކެވެ. 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 
 ރައުޔު   ޒުހައިރުهللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 ކަން: މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަން 

( )މީގެ  A146833)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ޏ. ފުވައްމުލައް، މާދަޑު. އަޒާރާ، ސިމާޢު ޢަލީ   .1

ވަޒިފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ   ފަހުން 'މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް(

މައްސަލަ   ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން  

  ގެ ޒް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު އި ފްރީ ގަފެށިގެން    މަހުން  އޮކްޓޫބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ  2010  ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ

އެސިސްޓެންޓް ފްރީ ގޭޓް ފިހާރައިގައި  )މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައު މުޚާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  

މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ފަރާތެއްކަމަށާއި،  މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި

ފަސް ސަތޭ-/9500މަހަކު   )ނުވަހާސް  ކަމަށާއި،ރ  އައި  ލިބެމުން  ކުންފުނީގެ    2022މޭ    24  ކަ ރުފިޔާ(  ގައި 



 
 
   ރައްދުވާގޮަތށް  ޒް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށއިފްރީ ގަ
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ގުޅުމަށްފަހު،   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަޢުޫޟޢީ    2022މޭ    24ފަރާތުން  ނުލައި،  ނޯޓިސްއަކާ  ގައި 

އްސަލަ ރައްދުވި  ޢަދުލުވެރިކަމާއި، އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކުރުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މަ

ކުންފުނިން ހިންގަމުން އަންނަ ޏ. ފުވައްމުލައް ފްރީ ގޭޓް ފިހާރައިގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެތަނުގެ 

ވަނަ ދުވަހު ކުންފުނީގެ ހިއުމަން   2022މޭ    24އެމަޖެންސީ ލީވް ލިބުމުން މާލެ އައިސް ރަށަށް އަނބުރާ ނުދަނީސް  

ލިޔުން ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޓްމަންޓުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ  ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިން ޑިޕާ

ފަރާތާ ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އައުމަށް ފޯނުން އެންގިއިރު ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކަން  

  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފައިވާކަމަށްނގާފައިވާ ގޮތްވެސް އަދި އެއްބާރުލުން ދޭންވެސް އިންކާރުކޮށްހި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭ ގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  .2

އިން ފެށިގެން މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމުމާ    2022ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެޕްރީލް  

ލިބޭނެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް ނަގައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ހަމައަށް ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ  

ބަދަލެއް   ޢަދުލުވެރި  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލައިގައި  މި  ނަގައިދިނުމަށާއި،  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު 

 ނަގައިދިނުމަށެވެ. 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް   2022ޑިސެންބަރު    14މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    2.1

ބަޔާން' އަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޚުލާާޞ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި 

މަާޤމަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެ  އް  ވަކިކުރިއިރު ހުރި 

ލިބެންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން    ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުއްދަތުގައި

އެލަވަންސްތައް  އެހެނިހެން  ޢިނާޔަތްތަކާ  އާއި  މުސާރަ  ލިބެމުންދިޔަ  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ހޯދުމަށާއި، 

 އަލުން ވަޒީފާދޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ހޯދުމަށާއި، ވަޒީފާއަށް ނުނެރި ފާއިތުވި  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން

މުއްދަތުގެ މުސާރަ ލިބިގަތުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް، މިކަންކަމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް  

އާއި ނުވާތީ  ކަމުގައި  ކަންކަން  އެދިފައިވާ  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ފޯމު  ހުށަހެޅި  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ   ،

އިްޞލާޙުކުރުމަށް   ފޯމު  އެ  އަދި  އާއި،  އެދިފައިނުވާތީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިްޞލާޙުކުރުމަށް 
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ކަނޑައަޅާފައިވާނީ   ގޮތް  ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލައިގައި  މި  ދީފައިނުވާތީ،  ހުއްދަ  ފަރާތުން  ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

ރާތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އެދިފައިވާ ކަންކަމާ  ހަމައެކަނި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ 

 ގުޅިގެންނެވެ. 

ސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލައިގެ މި މައް .3

މައްސަލަ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައީޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޛަރުކުރާއިރު،  

ރައްދުވި ފަރާތުން ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ސްމާޓް ފިއުލް ނަމަކަށް ކިޔާ ފިހާރައިގައި ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު 

ހުށަހެ ގޮތުން މައްސަލަ  ފެށުމުގެ  އެލްމިނިއަމް މަސައްކަތް  ފަރާތް މާލެ ފޮނުވައިފުވައްމުލަކުގައި  އެލްމިނިއަމް ޅި   ،

މަސައްކަތް ދަސްކުރުމަށް އެކަމަށް ޓްރޭނިންގް ހޯދައި ދިނުމަށްފަހު ފުވައްމުލަކަށް ގެނެސް، ފުވައްމުލަކުގައި ސްމާޓް  

  ޑެކޯގެ ނަމުގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވައި، އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި ނުހުރެ، އަމިއްލަ މަސައްކަތުގައި ބޭރު ތެރޭގައި   ފަރާތް އެތަނުގެ ޙާޟިރީގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު

ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުންވާން ފެށުމުން މައްސަލަ  އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ވަޒީފާގައި އުޅެން ފެށުމުން ތަނުގެ ވިޔަފާރި ދަށްވެ،  

އިޒް ފިހާރައަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފްރީ ގަ 

ކުރިން   އަނެއްކާވެސް  މީހެއްކަމުން،  ޓްރެއިންކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  އެލްމިނިއަމް 

އަށް ނުނިކުންނާނެކަމަށް ބުނެ، އެ ފިހާރައިގެ މަސައްކަތަށް މަސައްކަތްކުރި ސްމާޓް ޑެކޯއަށް ބަދަލުކުރުމުން އެ ފިހާރަ

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ    2022މޭ    24ނުނިކުތުމުން  

  ޓްރެއިން އްކަތަކަށް  މަސަކުންފުނިން ޚަރަދުކޮށްގެން މާލެ ފޮނުވައި، ވަކި ޚާއްސަ  އެކަށީގެންނުވާ ފަރާތެއްކަމަށްވާތީ،  

ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވެފައި، ޓްރެއިންކުރި މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ދަށްވެ، ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުންވަމުންދާތީ    ރިއެ މަސައްކަތަށް ނުނިކުތުމުގެ ސަބަބުން ތަނުގެ ވިޔަފާފަރާތުން ދެކޮޅުހަދައި،  

ބަހައްޓައިފިނަމަ، ވަޒީފާ ދިން ފަރާތަށާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނަށް އާއި، ވަޒީފާގައި އިތުރަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ގެ  ލިބިދާނެ  އަދި  ގެއްލުމާއި،  ލިބެމުންދިޔަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދިން  ފެންނާތީ،  ލިބިދާނެކަމަށް  އްލުން  ގެއްލުންތަކެއް 

 ގޮތުންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ކުޑަކުރުމުގެ  



 
 
   ރައްދުވާގޮަތށް  ޒް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށއިފްރީ ގަ
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ސްމާޓް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދޭ ގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،   .4

  ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ތަށް ނުނިކުތުމުންޑެކޯ ފިހާރައަށް މަސައްކަތު ނިކުތުމަށް އަންގައި، އެ މަސައްކަ

ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން ހުއްޓާލާފައި ހުރި މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

ވަނަ    1 ާޤނޫނެއްކަން އެ ާޤނޫނުގެ  ފަރާތްތަކުގެ ޙައްުޤތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ޙައްުޤތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ހަދާފައިވާ

ާޤނޫނު މާނަކޮށް، ބަދަލު ލިބިގަތުމަށް އެ ާޤނޫނުގެ މަްޤަޞދު ހާސިލްނުވާނެގޮތަކަށް  މާއްދާއިން އެނގެން އޮންނާތީ،  

ވާނެގޮތަށް މާނަކުރުމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭކަމަށް ދެކޭތީ، ވަޒީފާއަށް   އެދިފައިވީނަމަވެސް، ާޤނޫނުގެ މަްޤަޞދު ހާސިލް

ނުނިކުތުމުން  ނުކު ވަޒީފާއަށް  ފިހާރައަށް  ޑެކޯ  އެންގިގޮތަށް ސްމާޓް  އެންގުމުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތުމަށް 

ބުނެ  ފުރިހަމަނުވާކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ނުނިކުތުމުންކަމަށްވާތީ،  ވަޒީފާއަށް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

ބަދަ ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ވަޒީފާ މައްސަލަ  ނުދެކޭކަމަށާއި، ސަބަބަކީ  އޮތްކަމަށް  ހަމައެއް  ނަގައިދެވިދާނެ  ލު 

މުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރާ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރި ގޮތަކީ ޢަދުލުވެރި ގޮތެއްކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށާއި، އެހެންކަ

 ޅައި މި މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ކަނޑައަ

ހުށަހެޅުމަށް   .5 ހެކި  މައްސަލައިގައި  ފަރާތުން  މި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުރުަޞތުގައި،  ފަރާތެއް    )ހައެއް(  06ދެވުނު 

ގޮތުގައި   ހެކިންގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ    ހުށަހެޅިއިރު،ޝަފަހީ  ގޮތުން  ސާބިތުކުރުމުގެ  ކަމެއް  އެއް  ހެކިންނަކީ  އެ 

)ތިނެއް( ފަރާތެއް އިޚްތިޔާރުކޮށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ    03ހެކިންކަމަށްވާތީ، އެ ހެކިންގެ ތެރެއިން  

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައްފަރާތެއް ހެކިންގެ ގޮތުގައި  )ތިނެއް(    03ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން  

އެ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ޓްރައިބިއުނަލުން    ،ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް އަންގާފައިވާތީ  އެ ހެކިންފަހުން    ނަމަވެސް،

 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން،ހާޟިރުކުރުމަށް އެދުނު  ނަގާފައި ނުވާނެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ާކުޑ  هللا ަޢބުްދ .1 ައނަްގއޭިދ  ަރްއިޔެތްއކްަނ  )ިދވިެހ  ުފަވްއމަުލްއ(  ޏ.   / ޮކަތްނެގ  )މެާލަގްނ.  މުފުީދ 

 ( A006140ަންނަބރު:

ައްޙމުަދ ަވޙުީދ )މަާދުޑ. ަރްނމްުތެގ / ޏ. ުފަވްއމަުލްއ( )ިދވިެހ ާރްއިޔެތްއަކްނ ައްނަގއޭިދ ކުާޑ ަންނަބރު:   .2

A057007) 



 
 
   ރައްދުވާގޮަތށް  ޒް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށއިފްރީ ގަ

VTR/2022/185  މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުަށހެޅި މައްސަލަ  ސިމާޢު ޢަލީ
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 މިދެފަރާތުގެ ހެކިބަސް ޓްރައިބިއުނަލުން ނަގާފައިވާނެއެވެ. 

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

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

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

 27މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

އޮތުމުން ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ޢަލީ    ،ވަނަ  ވަޒީފާއިން  ސިމާޢު  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ރައްދުވި    ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ  މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  ގައެކަށީގެންވާ  އިޒް  ފްރީ 

 .ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ

ން ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ދެ ހާލަތެއްގައިކަމާއި،  ދަށު ާޤނޫނުގެ އާބެހޭވަޒީފާ .7

ހާލަތްކަން އެނގެން   ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  ހާލަތާއި، ނޯޓިސް ނުދީ  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  އެއީ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު 

ލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލާގައި މައްސަ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ނެތިކަން  ދިނުމެއް  ނޯޓިހެއް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތް 

2013/HC-A/77 :ިަޤިޟއްޔާގައ 

ެތރޭގިައ  ަތރަހައެިގ  އެޤޫާނނެުގ  ބަލިާއރު،  ާޤނަޫނށް  ަވޒީފާާއެބހޭ  ަވޒީފިާއން  ިހ   "...  ުނލައި  ިދނުމާަކ  ނިޯޓހެއް  މުވްައަޒފަކު،  ެމޭނ 

ޤޫާނނެުގ   ަވީޒފާާއބެހޭ  ހަމައަެކނި  ބާަޔނޮްކށްފައިވާ    23ވިަކކުރޭެވނީ  އެމާއްދާގިައ  ާޙލަތުގިައ  ަބާޔނޮްކށްފައާިވ   މާއްދާގިައ  ވަަނ 

 ެއނގޭކަމާއި، ..."                     ޮގތުގެމިަތނަްކްނ 

ަބާޔްނކޮށަްފިއ ަފާރްތ ަވިކކޮށަްފިއވަނީ  މިފަަދިއްނ  ުވުމްނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

ަވނަ ާމއާްދާއ ެއްއޮގްތާވ ޮގުތގެ ަމިތނޯްތ ބަަލްނޖޭެހެނަކމަށް    23)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  

 ެދެކެމެވ. 

"  ަވިކުކުރްނ  ނަުލިއ   ިދުނަމާކިއ  ޯނޓެިހްއ "   މާއާްދ  ަވަނ   23  ެގ (  ާޤޫނުނ  ަވޒާީފާއބޭެހ)   2/ 2008  ަނނަްބުރާޤޫނުނ   7.1

  ުފރަިހަމެވެގްނަކަމްށ  ަޝުރެޠްއ   ެދ  ަވިކުކެރޭވީނ  ަވޒާީފިއްނ   ުމަވްއޒަަފުކ  ެނިތ   ިދނެުމްއ  ޯނިޓްސ   ަދުށްނ   ާމއާްދެގ  ިމ

ަޤިޟްއާޔ އިަދ ެއނޫން    HC-A/208/2010އިަދ    HC-A/24/2010  ަންނބުަރ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ
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(  1ެވްސ ަވޒާީފާއބޭެހ ަމްއސަަލަތުކަގިއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކާމިއ، ެއ ެދ ަޝުރަޠީކ ) 

 ( އިަދ  ެއަކީށގްެނުނުވްނ  ައޚާްލުޤ  ަހަމަތަކށް  2ަމަސްއަކުތެގ  ެއކީަށގްެނާވ  ބެެހްއުޓަމީކ  ިއުތަރްށ  ަވޒާީފަގިއ   )

 ްއަކމްަށ ަވޒާީފ ޭދ ަފާރަތށް ނެުފުންނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ބާަލިއުރ، ުކެރޭވެނ ަކެމ

ަންނަބުރ  ިއްސ 7.2 ަހިއޯކުޓެގ  ިދވެހާިރްއޭޖެގ  ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ާޤޫނުނ    ، ަޤިޟްއޔަާގިއ  HC-A/208/ 2010ެވ 

މި   ،ަވަނ ާމއްދާ "ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކިއ ނަުލއި ަވިކުކުރްނ"   23)ަވޒާީފއާބެހޭ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ަންނަބުރ  

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ިއުޖާރީއ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފކު  ެނިތ  ިދނެުމްއ  ނިޯޓްސ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ 

(procedural fairnessޢަދުުލެވިރަކ ަމުއޟީޫޢ  އިަދ   ) ( ( substantive fairnessްނ 

 ، ޯނިޓްސ ިދުނެމްއ ެނިތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވ ޙަާލުތަގިއ   ، ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހަކުމަގިއ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކާމިއ

(  ާޤިއުމކެުރވަިފިއާވުނާވަނަމ ެއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން  procedural fairnessިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ) 

ެބ ަވިކުކުރްނ  ) ަވިކުކިރ  ިޑްސިމސްަލ  ައނެްފައރ  ޮގުތަގިއަކަމށް  unfair dismissalެލޭވނީ  ެއްއގެ   )

 ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަކނޑަައުޅްއވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ާއ ުގޭޅޮގތްުނ ަހިއކުޯޓެގ ަންނަބރު    (substantive fairness)ިއްސެވަބާޔޮކށަްފިއާވ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ   7.3

2014/HC-A/88  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފަގއި ިއުތރްަށ ބެެހްއުޓުމން ަވޒީފޭާދ ަފާރތަށް ުނަވތަ ަވޒީފާ    ްއާޔަގިއަގިޟ

ެއުމަވްއޒެަފްއެގ ަމަސއަްކުތެގ ައޚްލާޤު    ، އާަދުކާރ ަތަނށް ެގއުްލްނަތެކްއ ިލބާިދެނަކަމްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތން ބާަލ

ްށ ާވސުިލުވަމށް ަވޒީފޭާދ ަފާރތްުނ ތަޠީްބުޤކުރި  ެއންިނުމަމ  ، ަރނަގުޅ ޫންނަކމްަށ ަވޒީފާދޭ ަފާރުތްނ ންިނުމުމަގިއ

ާވްނޖޭެހެނަކމާަށިއ ަހަމެއްއކަަމްށ  ެއަކީށެގްނވާ  ަމްއަޗށް    ، ަހަމައީކ  ެފުނެމްއެގ  ެފްނނަ  ަހމަ  ަފާރަތށް  ަވޒީފޭާދ 

ަނނަްބުރ   ަހިއޯކުޓގެ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަވިކުނުކެރޭވެނަކން  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒަަފކު   HC-A/24/2010ެއަކިނ 

ވަނަ    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤނުޫނެގ    ، އިަދ  ، ްއާޔަގިއ ަކނަޑައަޅިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކްނ އެނެގްނ ޮއްނނަަކާމިއަގިޟ

  ، ާމއާްދ ެގ )ހ( ެގ ަދށްުނ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ ެދަވަނ ަޝުރުޠަކަމށާްވ

ުކރޭެވނޭކަމެއްކަަމށް ަވޒާީފދޭ ަފރާތަށް    ، ެއކަށެީގންވާ ހަމަތަަކށް ބަލިާއުރ   ، "އެމުވްައަޒފަކު ަވޒާީފގައި އުިތރްަށ ެބހްެއޓުމީަކ 

ުނެފނުން" ވެސް ފިުރހަމާަވނީ އެމުވްައަޒފުަކ ަވޒީފާގައި ިއތަުރށް ބެހެއްޓަުމކީ ުކރޭެވނެކަމެއްކަަމށް ަވޒީފާދޭ ފަރަާތށް ނެުފނުނު  

 ... " ، ްށ ެބލުމްުނ ެއނގޭކަމިާއ ހަމަައކީވެސް ެއކަށެީގނާްވ ހަމައަަކށް ވެެގނަްކން އެމާއްދަާއ 
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 މިފަަދިއްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ާޤޫނުނެގ   7.4 ަވަނ ާމއާްދެގ   23ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކނަުލިއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނަކމްަށ ަވޒާީފާއބެހޭ 

ފަަދ   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަގިއ  )ށ(  ާއއި  ޙަާލތަްތްއ)ހ(  ބެެލޭވނެ  އްޮތކަަމްށ  ތަފްޞުީލޮކށެްދުމްނ   ަސބެަބްއ 

 ިއްސާމއްީލ  ަމސްޢުޫދ )   SC-A/27/2014ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ ޯކުޓން ިންނމަާފިއާވ، އެ ޯކުޓގެ ަނނަްބރ  

ަޤިޟްއާޔެގ ަޝރަީޢްތ ިނުމުނޮގުތެގ ިރޕުޯޓގެ    ވ. ަހުއިސްނގ ިޑވޮެލްޕަމްންޓ ފިައޭންންސ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓޑް( 

 ، ަވަނ ުނކާުތަގިއ ަބާޔްނުކެރވަިފިއަވީނ  33އިަދ    32

ުބެނފިައާވ              )ހ( ާއިއ )ށ( ގިައ  މާއާްދގެ  ަވނަ  ާޤޫނުނގެ   ަވީޒފާާއެބޭހ  ވިަކކެުރޭވީނ،  ަވޒީފިާއްނ  ުމވްައަޒަފކު  ފަދިައން    ]ޯނިޓްސނީުދ 

 ނެެވ. އުަދލުވިެރ ސަބެަބްއ ޮއްތކަަމްށ ެބލޭެވީނ ެދ ހަާލތްެއގެައެވ. އީެއ: ައުދުލވިެރ ސަބަބްެއ ޮއެވެގްނ 

(i)  .ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލކީ އަަމލްެއ ކުުރްނ 

(ii)  .ިޚާޔާނެތްއ ެވފިައުވްނ 

ެއ އަަމލްެއެގ ސަބުަބްނ ުމވްައަޒަފުކ ޯނިޓްސ ިދނުމްެއެނިތ ަވީޒފިާއްނ ަވިކކުުރން    (misconduct)ޮކނެްމޮކނެްމ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމަލީކ  

ަވނަ މްާއާދެގ ަދުށން    23ަވަނ މާއާްދެގ ަދުށްނ ހްުއަދކާުރ ކަަމަކށް ުނވެ ިހނގައާިދެނެއެވ. ަވީޒފާއެާބޭހ ާޤޫނުނެގ    23ަވީޒފާއެާބޭހ ާޤޫނުނެގ  

 gross)ަވިކކުުރން ހުއަްދާވީނ މުވްައަޒުފކިުރ އަަމަލކީ ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލކީ އަަމލްެއ    ޯނިޓްސ ިދނުމްެއެނިތ ުމވްައަޒަފކު ަވީޒފިާއްނ 

misconduct)    ޮބުޑ ފުާޅަކްނ  ހުއަްދާވފަދަ  ަވިކކުުރްނ  ަވީޒފިާއްނ  ުމވްައޒަަފުކ  ިދނެުމްއެނިތ  ޯނިޓްސ  އަަމީލ  އެ  ާވނަމެައވެ.  ކަަމްށ 

ަޒުފކިުރ އަަމަލކީ ެދ ފާަރުތގެ ދެމުެދގިައ ޮއްނަންނެޖޭހ ަވީޒާފގެ ގުުޅްނ އްެއޮކްށ ެކނޭޑ ިމްނވުަރގެ  ޣައުިރުސޫލކީ ައލަމްެއކަަމްށ ެބެލޭވީނ، ުމވްައ 

( ެދ ފާަރުތގެ ދެމުެދގިައާވ ަވީޒފެާގ އެއަްބްސވުުމެގ ޖުައހަރީ  1ީސރަިއްސ އަަމލްެއ ކަަމށް ާވނަމެައެވ. ުމވްައަޒުފެގ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމަލކީ ) 

( ެއ ކަަމީކ ަވީޒފޭާދ ފާަރތިާއ ުމވްައަޒފިާއ ެދމުެދގިައ ޮއްނަނ ަވީޒާފގެ ގުުޅުމގިައ ހެިމނޭ  2ްށ ާވނަަމ، ނަުވަތ ) ޝުަރަތާކ ިޚާލުފކަމްެއ ކަަމ 

ަމ، ނުވަތަ  ޮއްނެމ މިައަގނޑު ިސަފކަަމށްވާ ެދ ފާަރތުގެ ދެެމުދގައި ޮއްނަނނެްޖޭހ ިއތުބުާރ އިަދ އާަމާންތތިެރަކްނ ގްެއޭލފަދަ ކަމްެއކަަމްށ ާވަނ 

 ެއ މުވްައަޒަފުކ ަވޒީފޭާދ ފާަރަތްށ އާަދކަުރްނެޖޭހ ަވީޒފެާގ ިއްލިތޒުާމަތާކ ައާސީސޮގުތްނ ނަުވަތ ސާީދޮގތެއްގިައ ިޚާލުފ ކަމެއް  ( ެއ ކަަމީކ 3) 

ކަަމްށ  އަަމލްެއ  ޣައުިރުސޫލކީ  ފުާޅަކނޮްބުޑ  ހްުއަދވާެދޭނ  ަވިކކުރަުމށް  ަވޒީފިާއްނ  ިދުނމްެއެނިތ  ޯނިޓސް  އަަމަލކީ  އެ  ާވނަަމ،    ކަަމްށ 

 ާދނެެއެވ.[  ެބެލިވ 

   ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 
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  ަވިކޮކށަްފިއވީަނ   ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ   ަމްއސަަލެއްއަގިއ،   ހުށެަހޭޅ   ަވިކކްޮށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 7.5

  ުއްނުސރްެއ   ެދ   ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ   ސަަބެބްއ   ެއކީަށެގްނާވ  ނަުވަތ  ިންނުމަމުކްނޯތ  ޢަދުުލެވިރ

ިއ، ިއްޖރިާޢ އަދުުލެވިރަކްނ ާގިއްމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  އަދުުލެވިރަކާމ  މުަޢޟީޫޢ  ެއީއ  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ، 

ަވނަ    HC-A/24/2010ަވނަ ަގިޟްއާޔިއްނާނިއ،    HC-A/134/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނންބުަރ  

ިމޮގ ެއނޭގަކާމިއ،  ަވިކުކުރމަށް  ަގިޟްއާޔިއްނ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފްނ  އަދުުލެވިރަކަމީކ  މުަޢޟީޫޢ  ުތްނ 

ފުރަިހަމުކަރްނޖޭެހ   ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިހޔުާރުކާރ  ެއ  އުިތުރން  ަސަބަބަކްށުވުމެގ  ޢަދުުލެވިރ  ުހއަްދުކރާފަަދ 

އަދުުލެވިރ ިއްޖރީާޢ  ެއޭގަކމިާއ،  ބުެލްނަކން  ުފރިހަަމވަެފިއޭވޯތ  ުއްނުސުރަތްއ  ާޤިއުމުކުރަމީކ  ެއްނމަެހިއ  ަކްނ 

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމްަށ އަދުުލެވިރ ިންނުމަމކްަށ ާވސުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލންތްައ ބުެލުމަގއި  

ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއްޖާރުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓން ިންނމަާފިއާވ ިއސެްވ ެދްނެނވުނު  

ޮއްނަނަކން  ަގިޟްއާޔަތުކްނ ެއނެގްނ  ަމްއސަަލަތުކްނ  އެެހްނ  ާބަވުތެގ  ިމ  ިންނަމވަާފިއާވ  ޯކޓުން  ެއ  ާނިއ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ނަޒަރުކުރާއިރު،    .8 ވާިޤއާތަކަށް  މައްސަލައިގެ  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް  މާއްދާތަށް  ާޤނޫނީ  އެންމެހާ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ 

ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަކިކުމައްސަލަ  އެފަރާތް  ގައިން  ފްރީ  ދީފައިވާ  ހޯލްޑިންގްސް ރުމަށް  އިޒް 

( 'ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވުނު' ލިޔުމަށް 2022މޭ    24)  FGH-HR-2021-0022ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  

 ބަލާއިރު، އެ ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،
 

އެސިސްޓެންްޓ މޭެނޖަރެގ މާަގަމްށ ަބދަލުކުރެވުުނ ކަން  "ސާިމުއ އަލެީގ ަވޒާީފ މިކުންފުނެީގ ަދށްުނ ހިންގަމްުނ އަނަްނ ްސމާރްޓ ޑޯެކ ެގ  

 ކްޮށފައެެވ. މެީގ ކުރްިނ ވީަނ ިސމުާއ އަލީ އްަށ އެނިގފައެެވ. ަނމަވްެސ، ިސާމއު އީަލ ވީަނ މަިކމްަށ ދޮެކޅަުހަދއި، މި ަބދަލްަށ ާފޅުގިައ އިންކުާރ 
 

އިން ފެށިގްެނ ިސމުާއ އަލީ ިމ ކުންފުނީގެ ަވޒީފާއިން   2022މޭ  24ތީ،  ީވާމ، ިމ ކުންފުނެީގ މޭެންޖމަންޓެްގ އެނގްުނތަކަށް ދޮެކޅަުހދަާފއާިވ 

 ވިަކ ކުރެވުނުކަން އަނަްގމެެވ." 

ފަާހަގުކެރޭވިއުރ،  ަކްނ  މިފަަދިއްނ ޮއްނނަަކްނ  ނަންބަރު  ެއނެގްނ  ހައިކޯޓުގެ   HC-A/280/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި



 
 
   ރައްދުވާގޮަތށް  ޒް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށއިފްރީ ގަ
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ޢަބްދުއްރައްޒާޤު    ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު"... ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ  

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން    ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން  ، ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅިގެން

ރާތުން  ކިކުރުމަށް ފޮނުވި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަން މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަ ވަ 

ރި ލިއުމުގައި  މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުކަމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކު   ، ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި

ހުށަހަޅައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް  ފިޔަވައި  ގެއްލިގެން  ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު  ޙައްޤުތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ  އެސަބަބުތަކަށް 

 ، ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި

ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި    ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން   ، މިމައްސަލާގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ  ، އެހެންކަމުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އޮތްތޯއާއި  ، ސަބަބު  އެސަބަބު  އެކަށީގެންވާ    ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  އެއީ  އޮތްނަމަ  އަދި 

 "…  ، ސަބަބެއްތޯކަމާއި

ަވިކޮކްށެގްނ ުހށަހޭެޅ މްައސަަލެއްއަގިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަސަބުބެގ ޮގުތަގއި  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނޮކށަްފިއވީާތ، ވަޒާީފިއްނ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހަީޤަޤތުގައިވެސް    ާމިއ، ބަަލްނޖޭެހީނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށޭްދ ިޗުޓަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވ ސަަބބްަށަކ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އެކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން    މިފަދަ ޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯއާއި، މިފަދަ ޢަމަލެއްކޮށްފައިވާނަމަ

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވޭތޯ ބަލާހިނދު

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

 ވެއެވެ. އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެ ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމުން

( 2012ނޮވެންބަރު    01)  FGH-HR-2012-0001ފްރީ ގައިޒް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު   8.1

ލިޔުމަކީ މަ މި  ބެލުމުން  މި ލިޔުމަށް  ކުރިން ދޭ ނޯޓިސް'،  ވަކިކުރުމުގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތް  'ވަޒީފާއިން  އްސަލަ 

ވަޒީފާއަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި، ޙާޟިރީއަށް އިންތިހާއަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން ދީފައިވާ ނޯޓިސްއެއްކަމަށް  

މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްކަން އެނގެން    01ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ނޯޓިސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  

ހަގަކުރެވޭކަމާއި، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު  އޮންނަކަން ފާ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމެއް ނެތިކަން 23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ނަންބަރު 

 2012ވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ލިޔުމަކީ މައްސަލަ ރައްދު   ނަކަމާއި، ހަވާލާދެވުނުއެނގެން އޮން
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އަހަރަށްވުރެ    9އޭގެ ފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިނުކޮށް  މާއި،  ވަނަ އަހަރު ދީފައިވާ ލިޔުމެއްކަ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ން އެނގެން އޮންނަކަން ގިނަ ދުވަސް އެފަރާތް ވަޒީފާގައި ބަހައްޓާފައިވާކަ

މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނިން ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި އެލްމިނިއަމް މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   8.2

މަސައްކަތް ދަސްކުރުމަށް ޓްރެއިނިންގް ހޯދައިދިނުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ފަރާތް މާލެ ފޮނުވައި، އެލްމިނިއަމް

ފުވައްމުލަކަށް ޑެކޯ  ފަރާތް  ސްމާޓް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަސައްކަތްކުރަން    ގެނެސް  ފިހާރައިގައި 

އެގޮތުން   ހުށަހަޅާފައިވާ  ފެށިކަމަށާއި،  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އެލްމިނިއަމްގެ  މައްސަލަ  ރެއިންބޯ 

ލ2022ިނޮވެންބަރު    RG-ADMIN/10/2022/35  (02ނަންބަރު   މި  ބަލާއިރު،  ސިޓީއަށް  ޔުމުގައި  ( 

 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 

“This is to confirm that Mr. Simau Ali (N.I.D Card Number: A146833) received Aluminum 

Fabrication training at Rainbow Aluminum Workshop from July 2014 to October 2014 under 

Sponsership from Free Guys Holdings Pvt Ltd” 

 ްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ްނަކމިފަަދިއ

ޙާިޟރުކުރެވުނު ހެކިންގެ  ގެ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުމި މައްސަލައިގައި   8.3

 ހެކިބަހަށް ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ބުެލުމްނ،  މުފުީދެގ  هللا ަޢބުްދެހިކެވިރާޔ   8.3.1 ެޑޯކަގއި  ެހިކބަހްަށ  ްސާމްޓ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމއްސަަލ 

ެހިކެވިރާޔައީކ ަމްއސަލަ ަރއުްދާވ  ަމަސްއަކްތުކާރަކްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރަާތށް ެއނގަިފިއުނާވކަަމާށިއ،  

ަފާރެތއަްކަމާށިއ،   ަހވުާލޮކށަްފިއާވ  ފާިހަރ  ގޭޓް  ްފީރ  ަމސްައަކްތުކރާ  ުކނުްފިންނ  ަދުށން  ވަހުީދެގ 

ަފާރުތްނ ަފާރެތްއަކަމާށިއ،   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  މުއަްދުތަގިއ  ަމަސްއަކްތުކރި  ުކިރން  ެޑކަޯގިއ    ްސާމޓް 

ެއނޭގ  ުއޭޅަކން  ަވުގތު  ިގަނ  ެތޭރަގިއ  ޭބުރ  ަމުޑުނޮކްށ  ފާިހަރިއަގިއ  ޮސިއުކުރަމށްފުަހ  ތޯ  ާޙިޟީރަގިއ 

ެއްއެވްސ  މުފުީދާއ ުސވުާލުކުރުމްނ އަެފާރުތްނ ުބނަެފިއަވީނ އެފަަދ   هللاަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަޢބުްދ

  ަގިއ ަމަސްއަކތުްކިރިއުރ ފާިހަރިއމަޢޫުލާމެތްއ ެއނގަިފިއުނާވަކަމށިާއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ފީްރ ޭގްޓ

ެދމުީހްނ  ުކާރަކަމާށިއ،    ަބާރަބަރްށ ގިަޑައްށ ައިއްސ އެތުަނަގިއ ުހްނަނ ަމަސްއަކްތަތްއ "ެޝައރެވެގްނ" 



 
 
   ރައްދުވާގޮަތށް  ޒް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށއިފްރީ ގަ

VTR/2022/185  މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުަށހެޅި މައްސަލަ  ސިމާޢު ޢަލީ
                   

 

    
    
 

21 ގެ 12     ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

 

ޭޑ"   ާއިއ "އޮފް  ަޓިއމް"  "އޮފް  ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ފާަރުތން  ޭދެތޭރަގިއ ޮއްނނަ  ުހރާިހ ެއްއަޗަކށް  އާ 

ެހިކެވިރާޔ "ެއްމީޑ" ަކިއރަީގިއެވްސ ުބނަެފިއާވެނަކަމްށ ހިެކެވިރާޔ  ައމުަލުކީރ ަވަރްށ ަރނަގަޅށް ކަަމްށ  

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

ްފީރ ޭގްޓ ފާިހަރިއެގ ެމޭނަޖުރަކަމާށިއ،    ަވޙުީދެގ ެހިކބަަހްށ ބުެލުމން، ެހިކެވިރާޔައީކެހިކެވިރާޔ ައްޙމުަދ   8.3.2

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފީނެގ ުހރާިހ ފާިހަރެއްއެވްސ ެއްނެމ ިއްސޮކްށ ބަލަަހްއާޓ ަފރަާތީކ ހިެކެވިރާޔ  

ެގ ެއްޗ.ާއުރްނ ަނޝުީދ  އޮފުީހަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ްފީރ ޭގޓްަށ ބަދުަލޮކށަްފިއ ހްުއާޓ މެާލ  ަކަމާށިއ،  

ައްނަނ މުަހ ެއަކުކްނ ެފިށެގން ެޑޯކއަށް  ައިއ ަކަމާށިއ، ެހިކެވިރާޔައްށ ގުޅަާފިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ  

ެހިކެވިރާޔ    ުނުކްނަންނ ައްނގަާފިއާވެނަކމަށިާއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ްފީރ ޭގްޓ ފާިހަރައްށ ައުއުމްނ 

"ެއތަަނށް ޫނންހޭ ިނކްުނންަނޖެެހީނ، ީކްއވެހޭ އަެތަނށް ނުދަިޔީއ އެ    ތް ަކިއރަީގިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރ

ބުުނުމްނ   ެޑޯކައށް  ފާިހަރައްށ"،  ުބނަެފިއ، ްސާމޓް  ނާުދަނމޭ  ފާިހަރައށް  އެ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ 

ެއްއެވްސ ުނުކޭރ. ޭއެގ ފަަހުކްނ.  ، "ެދްނ އެފުަހްނ ޭއާނ ިފްނާގެއްއެވްސ މަިތުނެގ ިފްނާގ  ނާުދަކަމާށިއ

، މިފަަދިއްނ ެހިކެވިރާޔ ުބނަެފިއާވަކާމިއ،  ެއަކަމުކ ިމަތަންށ ެހނުދުނ ައނާްނެނ. ައިއްސ ުއޅަެފިއ ާދެނ" 

ަކނަްތްއަތއް ބަަލިއ ޮމނަިޓރ ުކަރން  ުކނުްފީނެގ ަފާރތްުނ ެހިކެވިރާޔައީކ   ެވްސަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ

ެހިކެވިރާޔައކީ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ ުސަޕަވިއަޒުރކަަމާށއި،  ަކަމާށިއ،  ގަާފިއާވްނުހްނަނ ަފާރެތްއަކން ައ

ަފާރްތ  ޭބުރަގިއ އޭުޅކަަމާށިއ، ެހނުދުނ ިފްނަގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ައިމއަްލ ަމަސްއަކުތަގިއ    ރ ޖަހަާފިއ 

ުނަވަތ ާޙިޟުރުނީވ ޮކްނ ުދވެަހްއަގިއޯތ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ާޙިޟުރީވ

ާތީރާޚ ސާީދ  ުސވުާލުކުރުމްނ،  ެހިކެވިރާޔާއ  ަކަމ ަވކުީލ  ޭނނޭގ  ަދްނަނަވްނ  ުދަވްސ  ެހިކެވިރޔާ  އި  ްށ 

ަވީނ  )ހަަތުރ( އަަހުރެވްސ ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ަޢމުަލޮކށަްފިއ  4ާފއިތިުވ    ިއ، ަނަމެވްސުބނަެފިއާވަކާމ

 ، ިމަކްނަކމާ ގިުޅެގްނ ެއްޗ.ާއރްަށ ެހިކެވިރާޔ ރޯިޕްޓކޮށަްފިއާވެނަކަމާށިއ އެފަަދިއްނަކަމާށިއ،  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ެހިކެވިރާޔައްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރާތމުެދ ިފަޔަވުޅ ެއުޅުމެގ ެއްއެވްސ ާބެރްއ ޮއޭވޯތ

ުސވުާލުކުރުމްނ ަވކުީލ  ެއްޗ.ާއަރށް    ެހިކެވިރާޔ  ަފާރުތެގ  ޮއްނަނީނ  ެހިކެވިރާޔައްށ  ުބނަެފިއަވނީ 
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ުގިޅެގްނ  ިރޯޕްޓުކަރްނަކމާަށިއ،   ިރޯޕްޓުކުރާމ  ާބްއވާ  ެއގަޮތށް  ެއްނެމްނ  ައިއްސ  މުީހްނ  އޮފުީހްނ  މެާލ 

ިއެގްނ، ެހިކެވިރާޔާއ ޮކނަްފެރްންސ ކްޯލ ހަަދިއެގްނ ެއަތްއ ުދވަަހުކ  ީމިޓްންގަތުކަގިއ އިަދ ޯފުންނ ގަުޅ

ަނޭޞޙަތްދަީފިއާވަކަމާށިއ،   ަފާރތަށް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ުހްއާޓ  ެމނަޭޖާރިއ،  ެހިކެވިރާޔެވްސ  އްެޗ.ާއުރ 

 ެއްމީޑެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރާތ ވަާހކަަދްއކަާފިއާވަކަމާށިއ،  

ުހށެަހ ަމްއސަަލ  ަފާރުތެގެއްޗ.ާއުރްނ  ެމޯމ    ިޅ  ެހިކެވިރާޔައްށ އީޮފްސ  ެއަކްނ  ބަދުަލުކުރަމށްފުަހ  ަވޒާީފ 

ުނަވަތ ީއެމއްިލައުކްނ، ުނަވތަ ެމެސަޖުކްނ ަނަމެވްސ ައްނގަާފިއޭވޯތ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތގެ ަވކުީލ  

ވަަހުކ ަމްއސަަލ  ެއްޗ.ާއުރްނ ެހިކެވިރާޔައްށ ުގޅަާފިއ ިމެވިނ ުދުސވުާލުކުރުމްނ، ެހިކެވިރާޔ ުބނަެފިއަވީނ  

ަފާރްތ   ނުުކނާްނެނަކަމްށުހށެަހިޅ  ިފްނަގރ  ައްނގަާފިއާވަކަމާށއި،    ިތކަޮޅްށ  ބަަލީނ  ާޙިޟީރ  ފާިހަރިއެގ 

ެމިޝުންނަކމާަށިއ،   ާހީޟުރުނާވ  ްޕިރްންޓ  ުދަވްސަތާކިއ،  ާހިޟުރވަެފިއާވ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ 

ހިެކެވިރާޔ  ެއަކން ެއނޭގީނ ެއްޗ.ާއރްަށަކަމާށއި،  ،  ުދަވްސަތްއ ިފްނަގރ ްޕިރންްޓ މިެޝުންނ ެއނޭގެނަކަމާށިއ

ްތ "ިފްނަގރ ިއްނ" ުނުކާރތީ  ފާިހަރިއަގިއ ުހްއާޓ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތެއުކ  

ަކިއީރަގިއ ުހްއާޓ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ެއްޗ.ާއުރްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ުގޅަިކަމާށިއ،   ެހިކެވިރޔާ 

އެފަަދިއްނ ުބނަެފިއަވީނ ެއްޗ.ާއުރން ުގޅި ަފާރތް  އި،   ަކަމާށިފްނަގރ ުނޖާަހެނަކަމްށަފާރުތްނ ުބނަެފިއަވީނ  

 ަކިއީރަގިއަކަމްށ ެހިކެވިރާޔ ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި،  8.4

އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް  ލިޔުމުން  ވަޒީފާގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް،  

ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި ވަޒީފާ ބަޔާންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    މައްސަލަ ރައްދުވިހަދާފައިނުވާކަމަށް  

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  މިކަމަކީ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ނުދޭކަމަށް   2008/2ފަރާތަށް 

އްސަލަ ރައްދުވި  ޚިލާފަށް މަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ    15ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި    13ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  

 ވެއެވެ. ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެ
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ތެރޭގައި   8.5 މުއްދަތުގެ  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ކުންފުނީގައި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އެފަރާތުގެ  މައްސަލަ 

ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގެ  އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެއަމިއްލަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް މެދުވެރިކޮށް 

ކުރުމަށް   މަސައްކަތް  ނަރުދަމާގެ  މަފެނާއި،  ނަގައިގެން  މަސައްކަތްކުރިކަން  ބިޑުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ފެނަކަ ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނަންބަރު                          ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން 

FNK-GN/LT/MISC/2022/039 (13  ުސިޓީއަށް ބެލުމުން، އެ ސިޓީގައ2022ިނޮވެންބަރ )، 
 

 

، ވަނީ ފުވައްމުލަކު ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޗެމްބަރުތައް ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް  (A146833)"އެކަން މިކަން ސިމާޢު ޢަލީ  

 އަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކޮށްފައެވެ."  2021-12-15އިން  15-07-2021
 

ވާކަމާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބަކީ އެފަރާތުން  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި 

ވަޒީފާއިން   ނޫންކަން  ކުރުން  މަސައްކަތެއް  އެހެން  ނުވަތަ  ތަނެއްގައި،  ލިޔުމަށް އެހެން  އަންގާ  ވަކިކުރިކަން 

 ން މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތުގެ ބެލުމުން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު 

އަންގައިދޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް  ކޮށްފައިވާކަންން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަނާމަސައްކަތްކުރު ން އެހެން އިތުރު

ހުށަހެޅި ފަރާތް އޮފީސް  މައްސަލަ ރައްދުވި   އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން އެނގެން  ފަރާތުން 

ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހޭދަކުރާކަމަށް  ވަގުތު  ބޭރުގައި  ނުކޮށް،  މަސައްކަތް  އޮފީހުގެ  ވަގުތުތަކުގައި 

ކުންފުންޏަކީ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  މެިޝންބުނެފައިވާއިރު،  ޕްރިންޓް  މުވައްޒަފުންގެ  ބަހައްޓަ  ފިންގަރ  އިގެން 

ފިހާރައެއްކަން މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޙާޟިރުކުރި ހެކިންގެ ހެކިބަހުން   އެޓެންޑެންސް ބަލާ

ޙާިޟރުނުވާކަ އޮފީހަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  އޮންނަކަމާއި،  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް   ން އެނގެން 

 އެކަށީގެންވާ ހެއްކެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ަޤިޟއްޔާއަށް ބަލާއިރު، މި ަޤިޟއްޔާގައި،  HC-A/395/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  8.6

އަދި އެއް ސެކްޝަނުން   މުން އަނެއް މަޤާމަށްމަޤްބޫލު ސަބަބެއް އޮވެގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ މީހުންގެ މުވައްޒަފުން އެއް މަޤާ"

ކުރަންޖެހިދާނެކަމީ ބަލައިގަނެވެން އޮންނަ ކަމެކެވެ.  އަނެއް ސެކްޝަނަށް ނުވަތަ އެއް ބުރާންޗުން އަނެއް ބުރާންޗަށް ބަދަލު

ރާންޗުން އަނެއް ބުރާންޗަށް  ޑިޕާޓްމަންޓުން އަނެއް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނުވަތަ އެއް ބު މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއެއްގެ އެއް 



 
 
   ރައްދުވާގޮަތށް  ޒް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށއިފްރީ ގަ

VTR/2022/185  މައްސަލަ ނަންބަރު:                         ހުަށހެޅި މައްސަލަ  ސިމާޢު ޢަލީ
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ޙައްޤު ކުރުމުގެ  ގޮތުން   ބަދަލު  މި  މަފްހޫމެވެ.  ދަންނަ  ތަކުން  ޤާނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ  އޮތުމަކީ  އަތުގައި  ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ 

އޮންނަ ޙައްޤަކީ، އެކަން ވަޒީފާ މުވައްޒަފެއްގެ  ލިބި  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ގެނައުމަށް   އާބެހޭ ވަޒީފާއަށް ބުނެވުނު ފަދަ ބަދަލެއް 

އެއްބަސްވުމުގައި   އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިގެން މަނާކޮށްފައި ނެތް ޙާލަތެއްގައި އެބަދަލު އެގޮތަށް ގެނެވިދާނެކަމަށް ވަޒީފާގެ

ވަޒީފާދޭ     (employer the of right Implied)  ސަރީޙަ ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް ޟިމްނީ ގޮތުން

އުޞޫލުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް މު ވައްޒަފެއްގެ ސެކްޝަން   އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ .ލިބިގެންވާނެ ޙައްޤެކެވެފަރާތަށް  

ކުރުމެއްގެ ކުރާ  ބަދަލު  ބުރާންޗެއް  ނާދިރު  ނުވަތަ  ވަނުމަކީ  ކޯޓުތަކުން  ނުވަތަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރެއަށް 

 ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއަށް އެފަދަ ބަދަލެއް ކޮށްގެން ޙާލަތްތަކެއްގައި މެނުވީ

އުނިކަން ދިނުމުގެ  ގެނައުމުގެ ބޭނުމަކީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނުރަނގަޅު ނިޔަތެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފުގެ ޙައްޤަށް ޤަޞްތުގައި

ޓްރައިބިއުނަލުން އަދި ކޯޓުތަކުންވެސް   އް ހުރެއްޖެނަމަ އެފަދަ ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށްބޭނުމެއް އޮތްކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ސަބަބުތަކެ

ގޮތެކެވެ. މި ގޮތުން އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލާ ބެލުމުގައި   ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެއް ގައި ކަން ކުރެވިދާނެ

ބަސްވުމުގައި އޮންނަ ގޮތާއި ޚިލާފުވެފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، އެފަދަ ބަދަލެއް އެއް މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަދަލު ކުރިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ

ނުބައި ނިޔަތެއް އޮވެގެންތޯ ބެލުމާއި އެކަމަކީ މުވައްޒަފަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއްތޯ   ގެނައީ އެހެން ބޭނުމެއްގައި

ކުރިކަމެއްތޯ   ތޯ ބެލުމާއި ނޫނީ ފޮރުވިފައިވާ އެހެންވެސް ބޭނުމެއްގައިނާޖާއިޒު ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ކުރިކަމެއް ބެލުމާއި

ކުރި ބަދަލު  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުގެ  ބެލިގެން  މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ  އެންމެހައި  މިފަދަ  ވަޒީފާއާބެހޭ   ބެލުމާއި  މެދު  ކުރުމާއި 

 ".ޓްރައިބިއުނަލުން އަދި ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް    ، މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން އެނެގްނ ޮއްނަނަކާމއި، ހުށެަހޅަިފއިިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ

ފާިހަރިއްނ، ްސާމްޓ ެޑޯކ ފިހަާރައްށ ބަދުަލކޮށަްފިއާވަކްނ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ   ަވޒާީފ އާަދުކާރ ަތްނ ްފީރ ގޭޓް 

ައްނގަާފިއަވނީ   ަބާޔނޮްކށަްފިއީވަނަމެވްސ،   2022މޭ    01ަފާރަތށް  ަފާރތުން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ    ަގިއަކމަށް 

ްފީރ ަގިއްޒ ހްޯލިޑްންގްސ ްޕަރިއެވޓް ިލިމެޓުޑެގ ެއްއ ފާިހަރިއްނ އެަންއ ފާިހަރައްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ައ   ، ްނގަާފިއީވަނަމެވްސބަދުަލޮކށަްފިއާވަނަމ، ެއަކްނ އެނޭގެނ ިލުޔްނ ުހށެަހުޅަމށް 

ުހށަަހޅަާފިއުނާވ  ަފާރުތްނ  ަރްއުދިވ  ަމްއސަަލ  ިލުޔެމްއ  ާއިއއެފަަދ  ުހށެަހިޅ  ،  ތީ  ަމއްސަަލ  ެއްނުގެމްއ  މިފަަދ 

ަފާރުތްނ   ަރްއުދިވ  ަމްއސަަލ  ެހިކ  ެއކީަށެގްނާވ  ޭބުނމްަށ  ސިާބުތކޮށިްދުނުމެގ  ައްނގަާފިއާވަކްނ  ަފާރަތްށ 

ޯކ ފާިހަރައްށ ބަދުަލުވަމްށ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ެއްނުގމްުނެވްސ ަމްއސަަލ  ްސާމޓް ެޑ  ، ާއިއ   ުހށަަހޅަާފިއުނާވީތ
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ަފާރުތން   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ފާިހަރައްށަކަމށް  ގްޭޓ  ްފީރ  ުނުކމަެފިއަވީނ  ަވޒާީފއްަށ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ 

ުފްނެގ ޙިާޟީރެގ ަކްނަކްނ  ަހްއަޓިއެގްނ ުމަވްއަޒަބާޔްނކޮށަްފިއާވިއުރ، ިމ ފާިހަރައީކ ިފްނަގރްޕިރްންޓ ެމިޝްނ ަބ 

ޮއްނާނ   ްނ ަތެންއަކ  ބަލަަހްއާޓ ެއނެގން  ެހިކބުަހން  ާއިއ، ެހިކްނގެ  ާޙިޟީރ    ތީ  ފާަރުތެގ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ަވޒާީފއަށް   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ައްނގަާފިއީވަނަމވްެސ،  ަފާރަތްށ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުހށެަހުޅަމްށ 

ާސިބުތކޮށިްދ ަފާރުތްނ  ާހިޟުރވަެފިއުނާވަކްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިރޯޕެޓްއ  އެެޓްނެޑންްސ  އެފަަދ  ުނަމްށ 

ާއިއ، ުހށަަހޅަާފިއުނާވ ަރްއ  ީތ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ައެންއ  ަމްއސަަލ  ިފާހަރިއްނ  ެއްއ  ުކނުްފީނެގ  ުދިވ 

  ާމިއ، ަފާރަތށް ުކެރވިދެާނ ަކެމްއަކބަދުަލުކުރަމީކ ަވޒީފާދޭ ަފާރުތގެ ަހިއިޞްއަޔުތން ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ  ފާިހަރައްށ  

ަފާރުތްނ ެއްއެވްސ ަމްޤބުޫލ ުއުޛެރްއެނިތ ެދޮކުޅ ހަަދއި، ެއ ެއްނުގމާ    ަވޒާީފ އާަދުކާރއެފަަދ ެއްނުގްނަތަކްށ  

ަވނަ މާއާްދެގ ަދުށން ނިޯޓްސ ިދުނެމއެްނތި ުމަވްއޒަަފކު    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނގެ  ެއްއޮގަތށް ަޢމުަލުނުކުރަމީކ  

ެއަކީށގްެނާވ  ަވިކުކުރ  ަވޒާީފިއްނ ަޣިއުރސޫުލކީ  ްނ  ަކމަށް    (gross misconduct)މެަލްއ  ަޢާފުޅަކްނޮބުޑ 

ްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ އެފަަދ ެއްނުގމްެއ ައްނގަާފިއާވަކ  ުބަރެވުވުނ ަނަމެވްސ، 

ާއިއ،  އެފަދަ    ާސިބުތކޮށެްދވަިފިއުނާވތީ  ެއްއޮގއިަދ  ަފާރުތން    ތްަށ ެއްނުގަމކާ  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ަފާރަތްށ ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިމްނަވަރްށ  ަޢމުަލޮކށަްފިއުނާވަކްނ  މި    ާސބުިތޮކށެްދވިފިައުނާވީތ،   ެއކީަށެގނާްވ 

ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފއަިވީނ މުަޢޟީޫޢ  

 ާޤިއްމުކުރަމާކ ނުލިައަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ.   (substantive fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ  

ޢަދުލު  މުވައްޒަފަކު .9 މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު   (substantive fairness)ވެރިކަން  ވަޒީފާއިން 

ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަން ނުޖެހޭނޭކަމުގައި    (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،ތީަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ   HC-A/209/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ    (procedural fairness)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ލާޒިމު  ބުރަވެވުނުނަމަވެސް،  ވާކަމަނުކަނޑައެޅުން  ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި  އިންޞާފުވެށް  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  އަދި  ރި 
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ޢަދުލުވެރިކަން  އި އިޖުރާއީ  ޚުލާާޞކޮށްނަމަވެސް    (procedural fairness)ސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ 

 ، އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަޡަރުކުރުން މުހިއްމުކަމުގައި ބުރަވެވޭހިނދު

ަކނަޑއޭެޅީނ، ަވޒީފާދޭ  ިއ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ، ާޢްއމު ޙާލްަތަތުކަގ (  procedural fairness)   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ 9.1

  އްަނަނިނިވ ަކްނަކން ުފރަިހަމޮކށަްފިއާވަނަމެއެވ. ަފާރުތްނ، ެއްނމެ ުކަޑިމުންނ

  ެއ   ތްަފޞަީލާކެއުކ،   ުހރާިހ  ެދެވނުްހިރ  އަޭރުކ  މަޢޫުލާމުތ،   ަކާމިއބޭެހ  ތުުހަމުތކެުރޭވ  ަމްއަޗްށ  ުމަވްއޒުަފެގ .1

 ؛ިދުނަމށްފުަހ  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ  ޒަަފަކްށުމަވްއ

ުފުރަޞެތްއަގިއ  ެއ .2 އެފަަދ  އިަދ  ިދުނަމށްފުަހ  ެއުމަވްއޒަަފށް  ުފުރަޞުތ  ަޖާވބާުދީރވުުމެގ  ތުުހަމތާަކމުެދ   

 ؛ަކނަޑައޅާ މެީހްއެގ އީެހެތިރަކްނ ހުޯދަމށް އިެދްއެޖަނަމ އުެފުރަޞުތ ިދުނަމށްފުަހ  ެއުމަވްއޒަަފުކ  

 ؛ަތޙީްޤުޤުކުރަމށްފުަހ  ޮގުތްނ  އާިދީރ  ަމްއސަަލ  ެއ .3

ެއުކރެވޭ  ުފރަިހަމ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ  23  ޫނުނެގާޤ  ަވޒާީފާއބޭެހ .4 ުފރަިހަމާވަކަމްށ،  ަޝުރުޠ  ެދ  ާވްނޖޭެހ 

ަވިކކުރި   ަވިކކޮށަްފިއާވަކްނ،  ެއުމަވްއޒަަފުކ  ިންނަމއިިފަނަމ،  ަވިކުކަރްނ  ެއުމަވްއޒަަފުކ  ެފިނ،  ަތްޙީޤަޤަކށް 

 . ަސަބބަުތާކެއުކ ެއުމަވްއޒަަފކްަށ ައްނގަާފިއުވްނ

ުތުޙމާަތ ުގޅޭ  ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ   9.2 ުކިރްނ އަެފާރާތމުެދ ުކރެވަިފިއާވ  ަވިކކުުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

ަފާރތަށީްދ، ަޖވާބާުދީރުވުމެގ ުފުރަޞެތްއ ދަީފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ނަެތީތ ާއއި،  ްއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  މަޢޫުލާމެތެއްއެވްސ  

ިމ ަމްއސަަލ އާިދީރޮގުތްނ ަތްޙީޤުޤޮކށަްފިއުނާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއނާްނީތ، ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ުމަވްއޒަފުަކ ަވީޒ ަފާރތް  ަވިކުކުރުމަގިއ ޤިާއްމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖރާޢީ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ާފިއން 

 ާޤިއްމުކުރެމްއ ނިެތކަަމްށ ުބަރެވެވެއެވ.   (procedural fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ  

މައުޫޟޢީ އިސްވެ .10 ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޤާއިމުކުރުމެއްނެތި    (procedural fairness)އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން  

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  މައްސަ   ،އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ

(unfair dismissal)  .ެއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވ 
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ނަޡަރުކުރާއިރު .11 ލިބިދިނުމަށް  ފަރާތަށް  އެ  ފަރުވާ  ާޤނޫނީ  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ކަންކަން    މައްސަލަ  އަންނަނިވި 

 ވެއެވެ. ހަގަކުރެފާ

ފަރާތުން   11.1 ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލުން    2022މައްސަލަ  މައްސަލަ  މި  ފެށިގެން  މަހުން  އެޕްރީލް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ނިންމުމާ ހަމައަށް ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ ލިބޭނެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް 

ވަކިކޮށްފަ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ތާރީޚަކީ  މައްސަލަ  އޮންނަކަމާއި،     2022މޭ    24އިވާ  އެނގެން  ކަން 

ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ    2022ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހާއި، އަދި    2022

އެއް މައްސަލައިގެ  މި  ލިބިފައިނުވާކަމަށް  މުސާރަ  މުއްދަތަށް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ކުންފުނީގައި  ވެސް ރައްދުވި 

މަރުޙަލާއެއްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ އާއި، އަދި އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް މައްސަލަ  

 ވަޒީފާއިން  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތީ،ރައްދުވި ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުަޞތު ލިބިފައިނުވާ

އަދި އިޖުރާޢީ    (substantive fairness)ވި ފަރާތުން މަޢުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދު

ފަރާތަށް  (procedural fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބަށްޓަކައި،    ާޤއިމްކޮށްފައިނުވާ 

ރ )ނުވަހާސް  -/9500ފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށް  ލިބެމުންދިޔަކަމަށް  މަހަކު  މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 

މޭ   24މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚްކަމަށްވާ    ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ނިްޞބަތުން

( ހަމައަށް ހިނގާފައިވާ މުއްދަތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  2023ޖަނަވަރީ    19އިން ފެށިގެން މިއަދާ )  2022

އަކީ   ރ-/74,467.7  ލިބޭނެ ލާރި(  ހަތް  ރުފިޔާ،  ހަތް  ފަސްދޮޅަސް  ހަތަރު ސަތޭކަ  ހާސް  ހަތަރު  )ހަތްދިހަ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ  

 ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

ކުރި ފަހުން އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ  މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކި  11.2

އެކަމުގެ ތަފްީޞލް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި،  

ގައި "އޯަޝން ގުރޭއިސް    2022ޖުލައި    31މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް، އިތުރު އެހެން ފަރާތްތަކަކާ ގުޅިގެން  

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ  
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ޢަމަލީ މަސައްކަތާއި، އެހެން އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް ނޫޅޭކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ނަގައިދިނުމަށް މި މައްސަލައިގައި މައް .12

އެދިފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮން ގެއްލުމެއް، ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ބޭނުމަށްބުނެދީފައިނުވާތީ އާއި، ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ފައިސާ ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް  ،  ފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ

 ނުދެކެމެވެ. 

 
 
 
 

 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  
 

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

)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ސިމާޢު ޢަލީ  އި، ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،  ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާދެފަރާތުން  

ޒް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް  އިފެށިގެން ފްރީ ގަ  ގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުންވަނަ އަހަރު   A146833  )2010ކާޑު ނަންބަރު:  

އަންނަނިކޮށް،   މަސައްކަތްކުރަމުން  ގޮތުގައި  މެނޭޖަރެއްގެ  އެސިސްޓެންޓް  ފިހާރައިގައި  ގޭޓް  ފްރީ  މައްސަލަ  ލިމިޓެޑުގެ 

ފަރާތުން  ރައްދުވި   ޢަލީކުންފުނީގެ  މަޢުޟޫޢީ    2022މޭ    24ގުޅުމަށްފަހު،    އަށްސިމާޢު  ނުލައި،  ނޯޓިސްއަކާ  ގައި 

ރައްދުވި  ޢަދުލުވެރިކަމާއި މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ވަޒީފާއިން  ާޤއިމްކުރުމަކާނުލައި  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ   ،

ކުންފުނިން ހިންގަމުން އަންނަ ޏ. ފުވައްމުލައް ފްރީ ގޭޓް ފިހާރައިގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެތަނުގެ އެމަޖެންސީ 

ވަނަ ދުވަހު ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް    2022މޭ    24ރާ ނުދަނީސް  ލީވް ލިބުމުން މާލެ އައިސް ރަށަށް އަނބު

މެދުވެރިކޮށް   ވައިބަރ  ލިޔުން  ވަކިކުރިކަމުގެ  ވަޒީފާއިން  ޑިޕާޓްމަންޓުން  އެޑްމިން  ޢަލީއެންޑް    އާ ސިމާޢު 

ރާތުން ކަން ހިނގާފައިވާ  ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އައުމަށް ފޯނުން އެންގިއިރު ކުންފުނީގެ ފަ 



 
 
   ރައްދުވާގޮަތށް  ޒް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށއިފްރީ ގަ
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21 ގެ 20     ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް  ސިމާޢު ޢަލީ  ގޮތްވެސް އަދި އެއްބާރުލުން ދޭންވެސް އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ،  

އެޕްރީލް   ވަޒީފާގައި    2022ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ހަމައަށް  ނިންމުމާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލަ  މި  ފެށިގެން  އިން 

ރިނަމަ ލިބޭނެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް ނަގައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  ހު

އޮގަސްޓު   24ގައިދިނުމަށް އެދި  ނަގައިދިނުމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ސިމާޢު ޢަލީ،  ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ގައި ފްރީ ގައިޒް ހޯލްޑިންގް  2022

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، 

ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ޮކށަްފިއަވީނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާިފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވީޒާފިއްނ ަވިކ  ސިމާޢު ޢަލީ

(substantive fairness)    އިަދ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ(procedural fairness)  ުބަރެވޭވތީ،   ަމްށ ަކުރެމްއެނިތާޤިއުމުކ  

ިލިމެޓުޑެގ  ޕަްރިއެވްޓ  ހްޯލިޑްންގސް  ަގިއްޒ  ޢަލީ  ާފިއން  ަވީޒ  ްފީރ  ިޑްސިމސްަލސިމާޢު  ައނެްފައރ       ަވިކުކިރުކުރަމީކ 

(unfair dismissal  ،ެއްއެގ ޮގުތަގިއ ަކނަޑއަަޅިއ ) 
 

ފަރާތް ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައްސަލަ  މަޢުޫޟޢީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   

(substantive fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާޢީ  ާޤއިމްކޮށްފައިނުވާ    (procedural fairness)އަދި 

ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބެމުންދިޔަ  ސަބަބަށްޓަކައި،  މަހަކު  ގޮތުގައި  ފަސް  -/9500  މުސާރައިގެ  )ނުވަހާސް  ރ 

އިން    2022މޭ    24ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚްކަމަށްވާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ނިްޞބަތުން

)ހަތްދިހަ    ރ-/74,467.7  ގެ މުސާރައަށްވާ ޖުމްލަ( ހަމައަށް ހިނގާފައިވާ މުއްދަތ2023ުޖަނަވަރީ    19ފެށިގެން މިއަދާ )

ހަތަރު ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތް ރުފިޔާ، ހަތް ލާރި( އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

 ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

ިމއުަދ    ަބޔްާނުކެރުވުނ  ިއްސެވ ެތޭރަގއި  ްސެއާކީވ )   21( އްިނ ފިެށެގން  2022  ަޖަނަވީރ   19) ަފިއސާ  ިސމުާޢ  ( ުދވުަހގެ 

)ތެިންއ( ުދވުަހެގ ެތޭރަގިއ ަވޒާީފއާބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް ިލުޔުމްނ    03ެއަކްނ ަހަމޖޭެހތާ    ިދުނމަށްފުަހ، ެއީކ ެއއްފަަހާރ  ޢީަލައްށ  
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21 ގެ 21     ޞަފްޙާ   
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ިމ ަމްއސަަލ  ،  ްށއްަނާގ ައުމުރޮކްފީރ ަގިއޒް ހްޯލިޑްންގސް ޕަްރިއެވްޓ ިލިމެޓުޑގެ ަމްއޗަށް  ަމްއސަަލ ަރއްދިުވ  މި  ެއްނުގަމްށ،  

 ިންނަމއީިފެމެވ. 

 1444ޖުމާދަލްއާޚިރާ  26
 2023ޖަނަވަރީ  19

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 
 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

   ރައީސްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 

 


