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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

           މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    
       

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ހު ލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 VTR/2022/186 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ނުލިބުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  13 ހުށަހެޅި ތާރީޚު: މައްސަލަ  

 2022 ޑިސެންބަރު 15 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ހއ. ކެލާ ، ދަނބުމާގެ  ،ޙަސަން ަޝރީފް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A057607ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު )

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ކޮންސްޓްރަކްަޝންއަމިން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C20/89)ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
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 ލާސާ: ހު މައްސަލައިގެ  

އަންގައިދޭ ކާޑު  )   ހއ. ކެލާ، ދަނބުމާގެ، ޙަސަން ަޝރީފް  މި މައްސަލައަކީ  (A057607ނަންބަރު:  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން 

ގެ   2022  ޖުލައި  05އިން    2021ނޮވެންބަރު    20  މަގާމުގައި  ޓަރގެކާޕެންގެ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ކޮންސްޓްރަކްަޝންއަމިން  

)އަށެއް(   08)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު    ،އިގަނިޔަލަށް ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު

)އެކެއް( ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާއިރު، ވަޒީފާ ދިންއިރު އެއްބަސްވެފައިވާ   01ކޮންމެ ދުވަހަކު  ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް  

 އިންސައްތައިން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާދީފައިނުވާތީއާއި އެއްވެސް އެންގުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، 

ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިހެއް  އެއްވެސް  ލިބިދިނުމަށާއި،  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  އިންސައްތައިން  އެއްބަސްވެފައިވާ  މެދުގައި  ދެފަރާތުގެ 

ވަކިކުރުމުން  އެ ވަޒީފާއިން  ބަދަލު އެފަރާތް  ގެއްލުމުގެ  ފޫނުބެއްދޭ  އަދި  ނަފްސާނީ  ލިބުނު  އާއިލާއަށް  އެފަރާތުގެ   ފަރާތަށާއި 

އެފަރާހޯދުމަށާއި އިއާދަކޮށްދިނުމަށް  ،  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ަޝރީފް އެދި  ތް  ފަރާތުން  ޙަސަން  އަމިން ގެ 

ލިމިޓެޑަ  ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޓްރައިބިއުނަލަށް   2022  ސެޕްޓެންބަރު  13ރައްދުވާގޮތަށް    ށްޕްރައިވެޓް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 މުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  ޅުހުށަހެ

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު  ގެ ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ފަރާތްކަމުގައިވާ  މައްސަލަ .1 ހުށަހެޅި  ކެލާ،    ޙަދަނބުމާގެހއ.  ޝަ ،  ކާޑު)  ރީފް ސަން  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި 

ބުކުރެވިފައި( ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ތަހާފަރާތުގެ ގޮތުގައި މު( )މީގެފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  A057607ނަންބަރު:  

ނަޒަރުކުރުމުން ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ފަރާތް    ،ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާ  މައްސަލަ 

ގޮސްފައިވަނީ   ކޮންސްޓްރަކްަޝން އަދާކުރަމުން  ލިމިޓެޑު  އަމިން  ނަންބަރު:   ޕްރައިވެޓް  ރެޖިސްޓްރޭަޝން  )ކުންފުނި 

C20/89)  ްމައްސަލަ ، މުކަމަށާއިގާމަ  ޕެންޓަރެއްގެކާގެ    ބުކުރެވިފައި(ތަހާފަރާތުގެ ގޮތުގައި މު  ރައްދުވިސަލަ  )މީގެފަހުން މައ
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 05ކަމަށާއި،    ގައި  2021ނޮވެންބަރު    20  ނީއިވަފަ ކުރެވިއްޔަންއަރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

  `16،970  މުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކުގާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަ  އެފަރާތް  ގައި  2022  ޖުލައި

 ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،   ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ  ހާސްޅަސޯ)

އަސާސަކީ،   ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އަދާކުރިއިރު އެފަރާތް  މައްސަލަ  ވަޒީފާ 

ނަންބަރު   ބަޔާންކޮށްފައިވާ    2008/2ގާނޫނު  ގައި  ާޤނޫނު(  ގަޑިއިރަށްވު  08)ވަޒީފާއާބެހޭ  ކޮންމެ )އަށެއް(  އިތުރަށް  ރެ 

އިތުރު    01ދުވަހަކު   އިންސައްތައިން  އެއްބަސްވެފައިވާ  ދިންއިރު  ވަޒީފާ  ކުރުވާ،  މަސައްކަތް  ގަޑިއިރު  ގަޑީގެ )އެކެއް( 

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފައިސާދީފައިނުވާތީއާއި އެއްވެސް އެންގުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމަށް

)އަށެއް( ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް   08ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން    ، އެދިފައިވަނީފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  .2

ދުވަހަކު   އެއްބަސްވެފައިވާ    01ކޮންމެ  މެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ކޮށްފައިވާއިރު  މަސައްކަތް  އިތުރަށް  ގަޑިއިރު  )އެކެއް( 

ފަރާތް  އިންސައްތަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިހެއް  އެއްވެސް  ލިބިދިނުމަށާއި،  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  އިން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި އެފަރާތުގެ އާއިލާއަށް ލިބުނު ނަފްސާނީ އަދި ފޫނުބެއްދޭ ގެއްލުމުގެ  

  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދިނުމަށްކަން ބަދަލާއި، އެފަރާތް އަދާކުރަމުން 
 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިރު،  ނަޒަރުކުރާ  އަށް'  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  މައްސަލައިގެ'  ހުށަހެޅި

ޖެކްޓުގެ މަސައްކަތަށް ހާއްސަކޮށް ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި، އެފަރާތް ހިންގަމުންދިޔަ އަމިންގިރި ރިޒޯޓް ހެދުމުގެ ޕްރޮ

ވަ  މަސައްކަތްވަކުރެވިފައި ކިވަޒީފާއިން  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ނަންބަރު    ނީ  ގާނޫނު   2008/2ނިމުމުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ ނޯޓިހުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގެ ދަށުންކަމަށާއި،    13)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

ގައި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަން   2022ޖޫން    19އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން    ށް ބެލުމުންލިޔުމަ

ގެއްލު ލިބިފައިވާ  ވަކިކުރުމުން  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިހެއް  އެފަރާތް  އަންގާފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ،  ންކަމަށް 

އިތުރު   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްއްލުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށާއި،  އެފަރާތަށް ލިބުނު ގެބަޔާންކުރާ ގެއްލުމަކީ  

މުސާރަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެފަރާތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ލިބިފައިނުވާކަމަށް  ފައިސާ  މަސައްކަތަށް  ކުރި    ގަޑީގައި 



 

 

   ލިމިޓެޑަށް  އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް      
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 އި އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވާކަން ސާބިތުވާކަމަށްސްލިޕްތަކުން އެފަރާތް އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރި މަސްމަހުގަ

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން

ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ،އެދިފައިވަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ގާނޫނާ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   ނެތްކަމަށް  އެއްގޮތަށްކަމަށް  ތަނެއް  ނަގައިދެވޭނެ  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ފައިސާއާއި  އިތުރުގަޑީގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ން ދިނުމަށްކަކަނޑައަޅައި 

ގުޅިމި   .5 ހުގެމައްސަލައާ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ޝަފަހީ  ދެވުނު  ށަހެޅި  ން  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި 

  ނުވެއެވެ. ޅާފައިތުގައި، ދެ ފަރާތުންވެސް ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަސަފުރު

މައްސަލައިގައި،   .6 ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅިފައިމިވާ  މައްސަލަ  ސަބަބުތަކަށާއި،  ބިނާކޮށްފައިވާ  ަޝކުވާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ަޝކުވާއާ   ނަޒަރުކޮފަރާތުގެ  ޖަވާބަށް  ދީފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދުލުވެރި   ށް،ގުޅިގެން  މައްސަލައިގެ 

ފަދައިން އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާސިލުވުމަށްޓަކައި،  މުއްދަތު  ނިންމުމަކަށް  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ގައި  އެފަރާތް 

ވަކިކުރުމުގެ   ވަޒީފާއިން  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިހެއް  އެފަރާތަށް  ދީފައިވޭތޯއާއި،  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  ހައްގުވާ  އެފަރާތަށް 

ނަގައިދެވޭނެތޯ   ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  އިއާދަކުރުމަ  އިއާސަބަބުން  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން    ށް އެފަރާތް 

 ގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލަންޖެހޭ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ތުރާމައްސަލަ ރައްދުވި ފަ 

   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހައްގުވާ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު،   .7

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި،  37)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  .7.1

ބަޔައްވާ   1 ¼ މުވައްޒަފަކުލައްވާ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވައިފިނަމަ، އޭނާގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން  ]

އެމީ  ދުވަހެއްގައިނަމަ،  ބަންދު  ރަސްމީ  ނުވަތަ  ދުވަހެއް  ހުކުރު  މަސައްކަތްކުރުވީ،  އެފަދައިން  އަދި  މުސާރައިން  ފައިސާ،  ހެއްގެ 

މަދުވެގެން   މިންވަރުގެ  ވަޒީފާދޭފަރާތުން  ށް ބަޔަ   1  ½ގަޑިއަކަށްޖެހޭ  އެމުވައްޒަފަކަށް،  ގޮތުގައި،  ފައިސާގެ  އިތުރުގަޑީގެ  ފައިސާ،  ވާ 

 [ ދޭންވާނެއެވެ. 

'މުސާރަ' ގޮތުގައި   އަދާކުރާ    ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ މުވައްޒަފަކުމި އިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، މި އިބާރާތުގައި 

'ފިކްސްޑް'   އެ މުވައްޒަފަކަށްމަގާމެއްގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އަސާސީ މުސާރައާއި ކޮންމެ މަހެއްގައިވެސް   ލިބޭ 
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ންޖެހޭ  ގައި ތަސްދީގު ކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭ  2021ނޮވެންބަރު    08އިނާޔަތް އެކުގައެވެ.  

 އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާ އަމުރުގައިވެސް 'މުސާރަ' ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިސްވެދެންނެވުނު ފަދައިންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

  AC/HRA/2021/2154  (23އެފަރާތުގެ ނަންބަރު  ޅި،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ހުށަހެމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   .7.2

ލިބިފައިނުވާއިރު،    ”Letter of Appointment“(  2021ޑިސެންބަރު   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި ވަގުތު ކަނޑައެޅި، ދެފަރާތުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ވަޒީފާގެ  

އެ މެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  މައްސަލައިގައި  މި  ލިޔުމެއްވެސް  ނުވަތަ    ބުރަވެވެއެވެ.ކަމަށް  ކުލަވާލެވިފައިނުވާއެއްބަސްވުމެއް 

ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ    2022ޑިސެންބަރު    01އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

ރަސްމީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހަކީ  ހުކުރު  ބެލުމުން،  ީޝޓުތަކަށް  ހާިޟރީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ދު ދުވަހެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. ބަން

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެފަރާތަށް ހައްގުވާ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ހަމައަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް  .7.3

 ؛ ބަޔާންކޮށް އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުސާރަ ސްލިޕްތަކަށް ބެލުމުން

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ މުސާރަ ސްލިޕުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުރު ގަޑީގެ    2021 .1

 ، (ސާޅީސް ހަތް ލާރި ރުފިޔާ  އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަހަތަރު) `1،294.47ގޮތުގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ މުސާރަ ސްލިޕުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުރު ގަޑީގެ   2021 .2

 ، (ހަތާވީސް ލާރި ރުފިޔާ ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަތިން) `3،793.27ގޮތުގައި 

އިތުރު  2022 .3 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސްލިޕުގައި،  މުސާރަ  މަހުގެ  ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ  ގަޑީގެ    ވަނަ 

 ،(ފަނަރަ ލާރި ރުފިޔާ  ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަހަ) `2،596.15ގޮތުގައި 

އިތުރު ގަޑީގެ    2022 .4 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ފެބުރުވަރީ މަހުގެ މުސާރަ ސްލިޕުގައި، މައްސަލަ  ވަނަ އަހަރުގެ 

 ،(ހަތާވީސް ލާރި ރުފިޔާ ދެހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަތިން) `2،293.27ގޮތުގައި 

ގަޑީގެ    2022 .5 އިތުރު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސްލިޕުގައި،  މުސާރަ  މަހުގެ  މާރިޗު  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ،(ނަވާރަ ލާރި ރުފިޔާ ވިހި ކަސަތޭއެއްސް ދެހާ) `2،120.19ގޮތުގައި 



 

 

   ލިމިޓެޑަށް  އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް      
   VTR/2022/186މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝަރީފްސަން  ޙަ  ރައްދުވާގޮތަށް      
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ގަޑީގެ    2022 .6 އިތުރު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސްލިޕުގައި،  މުސާރަ  މަހުގެ  އެޕްރީލް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ،(ފަސްދޮޅަސް ތިން ލާރި ރުފިޔާ ސަތޭކަ ސާޅީސް) `140.63ގޮތުގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ މުސާރަ ސްލިޕުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި    2022 .7

 ، (ފަންސާސް އަށް ލާރި ރުފިޔާ ހަތްސަތޭކަ ތިރީސްފަސް) `735.58

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ މުސާރަ ސްލިޕުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި    2022 .8

 (ތިރީސް ފަސް ލާރި ރުފިޔާ ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހަ) `966.35

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް' ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުސާރައަކީ    ،ހަމަމިއާއެކު  ވެއެވެ.ލިބިފައިވާކަން އެނގެން އޮ 

ހަތްދިހަ   ހާސްޅަސޯ)  `16،970 ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  ރުފިޔާ(  ނުވަސަތޭކަ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ    ، ކަމަށް 

 ޑްފިކްސް  ،ރުފިޔާ(  ތިންހާސް)  `3،000  އެފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  ،އެފަރާތުގެ މުސާރަ ސްލިޕްތަކުން

  އެގާރަހާސް )  `11،000ގައި  ތުގޮ  ގެޕްހާރޑްިޝސްޕެޝަލް/ އަދި    ،ރުފިޔާ(  އެއްހާސް)  `1،000އެލަވަންސް ގޮތުގައި  

އެފަރާތަށް ކޮންމެ މަހަކު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާކަން    ރުފިޔާ(  ފަނަރަހާސް)  `15،000ޖުމުލަ    ،އާއެކު  ރުފިޔާ(

 ކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  ރުފިޔާ( ފަނަރަހާސް) `15،000އެފަރާތުގެ މުސާރައަކީ  ،އެނގެން އޮތަތީ

ޓްރައިބިއުނަލުގައި   .7.4 ވަޒީފާއާބެހޭ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ކުރިއަށް    2022ނޮވެންބަރު    28މި  ގެންދެވުނު  ގައި 

އިތުރު ގަޑީގެ   ،އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް، އެފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވި

ކުރުމަށް    (ތިރީސް)  `30ކަށް  އިރަޑިގަކޮންމެ   މަސައްކަތް  ގަޑީގައި  އިތުރު  ނިސްބަތުން  ރުފިޔާގެ 

ބަސްވެފައިވާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބިފައިނުވާކަމަށް އްއެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވެވިފައިވާކަން  އިރު، އެފަރާތް  އެއްބަސްވުމެއް  މިފަދަ  މެދުގައި  އެފަރާތަށް ދެފަރާތުގެ   

 ސާބިތުކޮށްދެވިފައެއްނުވެއެވެ.  

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހައްގުވާ އިތުރު ގަޑީގެ އެންމެހައި ފައިސާ އެފަރާތަށް އެހެންކަމުން،   .7.5

މައްސަލަ    ފަދައިން،  . ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ7.3ާއިސްވެ މި ރިޕޯޓުގެ  ،  ހިސާބު ހަދާފައިވާނީ  ލިބިދީފައިވޭތޯ ބެލުމަށް

. ވަނަ ނަންބަރުގައި 7.1މި ރިޕޯޓުގެ  ކަމަށް ބުރަވެ،    ރުފިޔާ(  ފަނަރަހާސް)  15,000މުސާރައަކީ  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  



 

 

   ލިމިޓެޑަށް  އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް      
   VTR/2022/186މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝަރީފްސަން  ޙަ  ރައްދުވާގޮތަށް      

                                            

 

21 ގެ 7 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:  
 

 

ގާނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ރިއާޔަތްކޮށް،   37ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އުސޫލަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ. 

ކުރުމަށްފަހު،  30މުސާރަ   .7.5.1 ބައި  ދުވަހަށް  ހުށަހެޅި    )ތިރީސް(  މަސައްކަތްކުރާކަމަށް  މައްސަލަ  ފަރާތް 

، އެފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް ލިބޭނެ ގަޑިއިރުން ބައިކުރުމަށްފަހު)އަށެއް(    8  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އަދަދު ހޯދާފައިވާނީ އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ. 

15،000 

30 = 62.5 

8 

 ދުވަސްތަކުގެ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާބުކޮށްފައިވާނީ،    މަސައްކަތް ކުރާ .7.5.2

ފައިސާގެ  = 62.5 * 1.25 * މަހުގެ ޖުމުލަ އިތުރު ގަޑި  ހައްގުވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 އަދަދު 

 މިފަދައިންނެވެ. 
 

 ޗުއްޓީ ދުވަސްތަކުގެ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާބުކޮށްފައިވާނީ،  .7.5.3

ފައިސާގެ   = 62.5 * 1.5 * މަހުގެ ޖުމުލަ އިތުރު ގަޑި  ހައްގުވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 އަދަދު 

 ނެވެ.  މިފަދައިން



 

 

   ލިމިޓެޑަށް  އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް      
   VTR/2022/186މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝަރީފްސަން  ޙަ  ރައްދުވާގޮތަށް      
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ށް، އިސްވެ މި  ީޝޓުތަކަށް ނަޒަރުކޮމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހާިޟރީ   .7.6

ދަށުން  7.5ރިޕޯޓުގައި   އުސޫލުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  މަސައްކަތް   ވަނަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 އި ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ އިތުރު ގަޑިއާއެކު،  ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކުގެ އިތުރު ގަޑިއާ

ގޮތުގައި    2021 .1 ގަޑީގެ  އިތުރު  އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ    ފަސްހާސް ހަސަތޭކަނުވަ)  `5،609.38ވަނަ 

 ،(ތިރީސް އަށް ލާރި ރުފިޔާ

ގޮތުގައި    2021 .2 ގަޑީގެ  އިތުރު  މަހުގެ  ޑިސެންބަރު  އަހަރުގެ  ހަތަރު  )  `16،437.5ވަނަ  ސޯޅަހާސް 

 ،(ލާރި ސާސްން ފަ  ރުފިޔާރީސް ހަތް ތިސަތޭކަ

ގޮތުގައި    2022 .3 ގަޑީގެ  އިތުރު  މަހުގެ  ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ  އެގާރަހާސް  )  `11،404.25ވަނަ 

 ، (ފަންސަވީސް ލާރި ރުފިޔާހަތަރުސަތޭކަހަތަރު 

ހުށަހެޅި ހާިޟރީ ީޝޓުތަކަށް ރިއާޔަތްކު .7.6.1 ފަރާތް  ވަނަ    2022ޖަނަވަރީ    ރާއިރު،މައްސަލަ ރައްދުވި 

ގޮތުގައި  ގަޑީގެ  މަހުގެ  "އެޓެންޑެންސް ސަމަރީ" ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަސް ދުވަހުގެ އިތުރު 

ގޮތުގައި    132 ގަޑީގެ  އިތުރު  ދުވަހުގެ  ޗުއްޓީ  އަދި  ގަޑިއިރުކަމަށް   10ގަޑިއިރު 

 2022ނަވަރީ  ޖަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  

ހިސާބުން، ހެދި  ބެލުމަށްފަހު  ހާޟިރީއަށް  ގަޑީގެ    ގެ  އިތުރު  ދުވަހުގެ  ދުވަސް  ކުރާ  މަސައްކަތް 

ގޮތުގައި    122ގޮތުގައި   ގަޑީގެ  އިތުރު  ދުވަހުގެ  ޗުއްޓީ  އަދި  ގަޑިއިރުކަމަށް   20ގަޑިއިރު 

ފައިމުވައްޒަފަކަށް  ފާހަގަކުރެވިފައިވުމުން،   ގަޑީގެ  އިތުރު  ޖުމުލަ  ކުރުމުގައި  ހައްގުވާ  ހިސާބު  ސާ 

 ގޮތަށްކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބައްޓަކައި،  ވި ރުވަނިކު މުވައްޒަފަށް އެންމެ ފައިދާ  އެ  ރިއާޔަތްކުރަންވާނީ  

ހުށަހެޅި   ފައިސާ    2022ޖަނަވަރީ  ފަރާތަށް  މައްސަލަ  ޖުމުލަ  ހައްގުވާ  ގަޑީގެގޮތުގައި  އިތުރު  ގައި 

ވަޒީފާއާބެ ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާނީ  ޓްހިސާބުކުރުމުގައި  ހިސާބާއިހޭ  ގޮތުގެ   ރައިބިއުނަލުގެ  އެއްގޮތްވާ 

 މަތިންނެވެ. 

ގޮތުގައި    2022 .4 ގަޑީގެ  އިތުރު  މަހުގެ  ފެބުރުވަރީ  އަހަރުގެ  ނުވަ ސަތޭކަ  )  `9،937.5ވަނަ  ނުވަހާސް 

 ،(ލާރި ސާސް ންފަ  ރުފިޔާތިރީސް ހަތް 



 

 

   ލިމިޓެޑަށް  އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް      
   VTR/2022/186މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝަރީފްސަން  ޙަ  ރައްދުވާގޮތަށް      
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ގޮތުގައި    2022 .5 ގަޑީގެ  އިތުރު  މަހުގެ  މާރިޗު  އަހަރުގެ  ފަސްސަތޭކަ  )  `9،578.13ވަނަ  ނުވަހާސް 

 ،(  ތޭރަ ލާރިރުފިޔާހަތްދިހަ އަށް 

ރިއާޔަތްކުރާއިރު،   .7.6.2 ީޝޓުތަކަށް  ހާިޟރީ  ހުށަހެޅި  ފަރާތް  ރައްދުވި  ވަނަ   2022މާރިޗު  މައްސަލަ 

ގޮތުގައި މަހުގެ ގަޑީގެ    "އެޓެންޑެންސް ސަމަރީ" ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަސް ދުވަހުގެ އިތުރު 

ހުށަހެޅި   99 މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ގަޑިއިރުކަމަށް 

ކުރާ    2022މާރިޗު    ފަރާތުގެ މަސައްކަތް  ހިސާބުން،  ހެދި  ބެލުމަށްފަހު  ހާިޟރީއަށް  ދުވަސް  ގެ 

ގޮތުގައި   ގަޑީގެ  އިތުރު  ކޮށްފައިވާކަމަށް   104ދުވަހުގެ  މަސައްކަތް  އެފަރާތް  ގަޑިއިރު 

ކުރުމުގައި  މުވައްޒަފަކަށް  ފާހަގަކުރެވިފައިވުމުން،   ހިސާބު  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  ޖުމުލަ  ހައްގުވާ 

 ރަވެވޭ ސަބަބައްޓަކައި،ގޮތަށްކަމަށް ބު  ވި ކުރުވަނި  މުވައްޒަފަށް އެންމެ ފައިދާއެ  ރިއާޔަތްކުރަންވާނީ  

ހުށަހެޅި   ފައިސާ    2022މާރިޗު  ފަރާތަށް  މައްސަލަ  ޖުމުލަ  ހައްގުވާ  ގަޑީގެގޮތުގައި  އިތުރު  ގައި 

ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާނީ ގޮތުގެ   ހިސާބުކުރުމުގައި  އެއްގޮތްވާ  ހިސާބާއި  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 މަތިންނެވެ. 

ގޮތުގައި    2022 .6 ގަޑީގެ  އިތުރު  މަހުގައި  އެޕްރީލް  އަހަރުގެ    ރުފިޔާނުވަ    ކަސަތޭހަ)  `609.38ވަނަ 

 ، (ތިރީސް އަށް ލާރި

ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތް )  `3،187.5އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި    ހުގެ މަވަނަ އަހަރުގެ މޭ    2022 .7

 ، (ފަސް ލާރި ރުފިޔާ

ވަނަ މަހުގެ    2022މޭ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ހުށަހެޅި ހާިޟރީ ީޝޓުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،   .7.6.3

ގޮތުގައި   ގަޑީގެ  އިތުރު  ދުވަހުގެ  ޗުއްޓީ  ގައި  ސަމަރީ"  ގަޑިއިރުކަމަށް   04"އެޓެންޑެންސް 

އެފަރާތް ޗުއްޓީ އެފަރާތުގެ ހާިޟރީ ީޝޓުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ސް،  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެ 

ފާހަގަނުކުރެވުނުނަމަވެސް، ކޮށްފައިވާކަން  މަސައްކަތް  ގޮތުގައި  ގަޑީގެ  އިތުރު  މައްސަލަ   ދުވަހަކު 

ހައްގުވާ ޖުމުލަ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ  މުވައްޒަފަކަށް  ރައްދުވި ފަރާތް އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  

ތަށްކަމަށް ބުރަވެވޭ  ގޮ  ވިކުރުވަނި ފަށް އެންމެ ފައިދާ  މުވައްޒަ އެ  ހިސާބު ކުރުމުގައި ރިއާޔަތްކުރަންވާނީ  



 

 

   ލިމިޓެޑަށް  އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް      
   VTR/2022/186މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝަރީފްސަން  ޙަ  ރައްދުވާގޮތަށް      

                                            

 

21 ގެ  10 ޞަފްޙާ      
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ފަރާތަށް    ސަބަބައްޓަކައި، ހުށަހެޅި  ކުރިއިރު    2022މޭ  މައްސަލަ  ހިސާބު  ގަޑި  އިތުރު  މަހުގެ 

ދުވަސްތަކުގެ   ޗުއްޓީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ   04ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާނީ 

 ންނެވެ. ގަޑިއިރުގެ އިތުރު ގަޑި ހިމަނައިގެ

ހަތަރު ހާސް އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ  )  `4،187.5ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި    2022 .8

 ،(ލާރި  ފަންސާސް ރުފިޔާހަތް 

 މަށް ބުރަވެވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހައްގުވާކަ

ރިޕޯޓުގެ   .7.7 މި  އިސްވެ  ގަޑީގެ  7.3ނަމަވެސް،  އިތުރު  ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ގައި   .

. ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހައްގުވާ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއަށް  7.5ފައިސާ އަދި މި ރިޕޯޓުގެ  

 ؛ބެލުމުން

ހަތަރު ހާސް ތިންސަތޭކަ  )  `4،314.91އި  ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގަ   2021 .1

 ،(ލާރި   ނުވަދިހަ އެއް ރުފިޔާސާދަ 

ގޮތުގައި    2021 .2 ގަޑީގެ  އިތުރު  މަހުގެ  ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ  ސަތޭކަ  )  `12،644.23ވަނަ  ހަ  ބާރަހާސް 

 ، (ތޭވީސް ލާރި ރުފިޔާސާޅީސް ހަތަރު 

  އަށްހާސް އަށްސަތޭކަ ދިހަ )  `8،810.1ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި    2022 .3

 ، (އެއް ލާރި ރުފިޔާ

ގޮތުގައި    2022 .4 ގަޑީގެ  އިތުރު  މަހުގެ  ފެބުރުވަރީ  އަހަރުގެ  ހަސަތޭކަ  )   `7،644.23ވަނަ  ހަތްހާސް 

 ، (ތޭވީސް ލާރި ރުފިޔާ ސާޅީސް ހަތަރު

ގޮތުގައި    2022 .5 ގަޑީގެ  އިތުރު  މަހުގެ  މާރިޗު  އަހަރުގެ  ހަތަރުސަތޭކަ  )  `7،457.94ވަނަ  ހަތްހާސް 

 ، (ނުވަދިހަ ހަތަރު ލާރި ރުފިޔާ ފަންސާސް ހަތް

ގަޑީގެ ގޮތުގައި    2022 .6 ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް  )  `468.75ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ އިތުރު 

 ،(ހަތްދިހަ ފަސް ލާރި  ރުފިޔާ އަށް



 

 

   ލިމިޓެޑަށް  އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް      
   VTR/2022/186މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝަރީފްސަން  ޙަ  ރައްދުވާގޮތަށް      

                                            

 

21 ގެ  11 ޞަފްޙާ      
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ދެހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް  )  `2،451.92ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި    2022 .7

 ،(ލާރިދެނުވަދިހަ   ރުފިޔާ އެއް

 ތިންހާސް ދުއިސައްތަ އެކާވީސް)  `3،221.15ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި    2022 .8

 ،(ފަނަރަ ލާރި ރުފިޔާ

ޖުމުލަ   ތޭރަ  )  `47،013.23އާއެކު،  ހާސް  ހަތް  ލާރި  ރުފިޔާސާޅީސް  ފަރާތަށް    (ތޭވީސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ނުލިބިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

 

   އޮތްތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު،    އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިއާދަކުރެވޭނެ ހަމައެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  .8

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ ބާވަތް  .8.1

ހުށަހަޅާފައިވާ .8.1.1 ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ނަންބަރު    ،މި  އެފަރާތުގެ 

AC/HRA/2021/2154   (23    ު2021ޑިސެންބަރ  )“Letter of Appointment”  ްބެލުމުނ   ،އަށް 

)ހައެއް( މަސް    06އިން ފެށިގެން    2021ޑިސެންބަރު    01މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކާޕެންޓަރެއްގެ މަގާމަށް  

 ޔަނުކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބޭސްޑް" ވަޒީފާއަކަށް އައް-ދުވަހުގެ "ކޮންޓްރެކްޓް

 ؛ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 13)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  .8.1.2

އެއްބަސްވުމެއް   ވަޒީފާގެ  އެކުލެވިގެންވާ  ލިޔުންތަކަކުން  ނުވަތަ  ލިޔުމަކުން  ދެމެދު  މުވައްޒަފަކާއި،  ކޮންމެ  ފަރާތާއި،  "ވަޒީފާދޭ 

 މާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.  އޮންނަންވާނެއެވެ. މިފަދަ އެއްބަސްވުމުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫ

 ... 

 ؛( ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްކަން ނުވަތަ ވަގުތީ ވަޒީފާއެއްކަނ2ް) 

 "... 

 ؛ މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގެ )ނ( ގައި



 

 

   ލިމިޓެޑަށް  އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް      
   VTR/2022/186މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝަރީފްސަން  ޙަ  ރައްދުވާގޮތަށް      

                                            

 

21 ގެ  12 ޞަފްޙާ      
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 ވުމެއް އޮތުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ.  )ނ( ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްބަސް " 

 ؛( ވަޒީފާގެ ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ އެއްބަސްވުން 1) 

 ؛ ( ވަޒީފާގެ ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުން 2) 

 " ( ވަކި މަސައްކަތަކަށް ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން. 3) 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިފަދައިން 

ޓްރައިބިއުބަލުގައި    ،ނަމަވެސް .8.1.3 ވަޒީފާއާބެހޭ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ކުރިއަށް    2022ނޮވެންބަރު    28މި  ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ   ގައި  .8.1.1ގެންދެވުނު އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް، އިސްވެ މި ރިޕޯޓުގެ  

ފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންވެސް ވަނީ މި ސިޓީއަކީ މައްސަލަ  އެފަރާތަށް ލިބި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  " އަދި ހަމައެއާއެކު،  ހުށަހެޅި ފަރާތާ ހިއްސާކޮށްފައިނުވާ ސިޓީއެއްކަމުގައި އިއުތިރާފްވެފައެވެ.  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް ހުށަހެޅިކަމަށް ބަޔާންކުރުމުން،   " ލިޔެކިޔުމެއްފަރާތާއި ގުޅިގެން ފެންނަން ހުރި ހުރިހާ  

ވަޒީފާގެ   ދެމެދު  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިމިވާ 

 އެއްބަސްވުމެއްވެސް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ވަކި މަސައްކަތަކަށް ހާއްސަކޮށް، ވަކި މުއްދަތަކަށް   އި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީއެހެންކަމުން، މި މައްސަލައިގަ .8.1.4

ވަކިކުރެވުނުއިރުވެސް  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފެއްކަން  އައްޔަނުކުރެވިފައިވާ 

ފަރާތަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބައްޓަކައި،  ބުރަވެވޭ  ގޮތުގައި އެނގިފައިނުވާކަމަށް  މުވައްޒަފެއް  ދާއިމީ  ކީ 

 . ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ 
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 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  .8.2

އެ   .8.2.1 ަވިކޮކށިްފަނަމ،  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ނަުލިއަނަމެވްސ،  ިދުނަމާކ  ޯނިޓްސ  ުނަވަތ  ިދުނަމށްފުަހ  ޯނިޓްސ 

ަވޒާީފިއން  ،  ަސބެަބްއ ނިެތަކުމަގއި ަވޒާީފއާަދުކިރ މާީހައްށ ގަބުޫލުކެރޭވަނަމަވޒާީފިއްނ ޭއާނ ަވކުިކީރ ެއކަށެީގްނާވ  

ްޓަރިއިބުއނަަލށް   ަވޒާީފާއބޭެހ  ަޝުކާވ،  ެއަކުމެގ  ެތޭރަގިއ  ުދވުަހެގ  ިތްނަމްސ  ެފިށެގްނ  ާތރުީހްނ  ަވިކުކިރ 

  28)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ުހށެަހުޅުމެގ ަހްއުގ ެއ ުމަވްއޒަަފަކްށ ިލިބެގްނާވަކްނ ާގނުޫނ ަންނަބުރ  

ަވޒާީފިއްނ   ުމަވްއޒަަފުކ  ެއ  ަޝުކާވެއްއަގިއ،  ުހށެަހޭޅ  މިފަަދިއްނ  ޮއެވެއެވ.  ެއނެގްނ  ިއްނ  )ހ(  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ޮގުތަގއި   ިޒްނާމެއްއެގ  ަފާރުތެގ  ަވޒީފޭާދ  ާސިބުތކޮށްދުިނަމީކ  ޮއެވެގްނަކްނ  ަސބަބްެއ  ެއަކީށެގްނާވ  ަވިކުކީރ 

ާގ ަމްއސަލަ    27ޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ  އެެހްނަކުމްނ  ަކނަޑައޅަާފިއެވެއެވ.  ާމއާްދަގިއ  ވަަނ 

ްޓަރިއިބުއނުަލގައި   ަވޒާީފއާބޭެހ  ޮއެވެގްނަކްނ  ަސބެަބްއ  ެއކީަށެގްނާވ  ަވކޮިކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ 

 ާސިބުތުކުރުމެގ ުބަރ އީޮތ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތެށެވ. 

ަވިކކޮށަްފިއަވީނ އަދުުލެވރި    ، ަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށެްގްނ ުހށެަހޅޭ ަމްއސަަލެއްއަގިއުމ .8.2.2 ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއން 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ބުެލުމަގިއ ެދ ުއްނުސެރއް  ޮއެވެގްނތޯ  ެއކީަށގްެނާވ ަސބެަބއް  ުނަވތަ  އެއީ    ، ިންނުމަމުކްނތޯ 

  (procedural fairness)އިަދ ިއޖާުރީއ އަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޫޟީއ އަދުުލެވިރަކްނ  

ބުެލްނަކްނ ންަނަބުރ    ، ާގިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ަހިއޯކުޓެގ  -HC/2011އިާއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

A/134  ާފިއން  ުމަވްއޒުަފްނ ަވީޒ  ، ަގިޟްއާޔިއން ެއނެގއެެވ. ިމޮގުތން ަމުއޫޟީއ އަދުުލެވިރަކްނ ާގިއުމވަެފިއުވަމީކ

ުހއަްދުކރާފަދަ   ަވކުިކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއއީ  ައާސެސްއ  ިހާޔުރުކރާ  ަފާރަތުކން  ަވޒީފާދޭ  ަވިކުކުރަމްށ 

ެއްނމަެހއި   ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށން  އާަސެސްއެގ  ިހާޔުރުކރާ  އެ  ިއުތުރްނ  ަސަބަބކްަށުވުމެގ  އަދުުލެވިރ 

ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކާމިއ ާގިއުމވަެފިއުވަމީކ  ، ުއްނުސުރަތްއ  އަދުުލެވިރަކްނ  ަވޒާީފިއން    ، ިއުޖާރީއ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތއް  ބަލްަނޖޭެހ  ާވސުިލުވަމްށަޓަކއި  ިންނމަުމަކްށ  އަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ 

ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކްނ ިއ   ، ިއުޖާރައުތަތއް  ިންނމަާފިއާވ  ހިައޯކުޓްނ  ްސެވަބާޔްނުކެރުވނު  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

 ަގިޟްއާޔަތުކްނާނިއ ެއކުޯޓްނ ންިނމަާފިއާވ ިމާބަވުތެގ އެެހން ަމއްސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. 
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 ަމްއަސަލ ުހށަހެޅި ަފާރތް ަވޒަީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޫޟީއ އުަދުލެވިރަކްނ ާގިއްމުކުރްނ  .8.3

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  .8.3.1

މައްސަލަ ރައްދުވި    (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީމައުޫޟވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  

ން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން މުވައްޒަފުފަރާތުން ގާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، ވަޒީފާދޭ  

  ؛ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނީ  (substantive fairness) މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަން

ަވިކުކުރމްަށ   .1 ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  މަުވްއޒަަފކު  ިހ ަވޒީފޭާދ  ެއއީ  ައާސެސްއ  ާޔުރުކާރ 

 ؛ދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނައަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ  

އްުނުސުރތައް  ިހެއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށން  ައާސސްެއެގ  ާޔުރުކާރ 

 އަދި ؛ ިއާވަނަމަކާމިއުފރަިހަމވަެފ

ަފާރުތން  ިހެއ   .3 ަވޒީފާދޭ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒީފިާއްނ  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށން  ައާސެސްއގެ  ާޔުރުކާރ 

 ؛ޮކށަްފިއާވ ަހަމައކީ ެއަކށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ ތީުބުގަތ

ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   ޯކުޓން    ގަިޟއްޔާއާއި އެ  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ަފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެެހން ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއނަްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ިންނާމ

ނަންބަރު  މައްސަލަ   .8.3.2 ފަރާތުގެ  ( 2022ޖޫން    19)  AC/HRA/2022/1482ރައްދުވި 

“TERMINATION OF EMPLOYMENT” ު؛އަށް ބަލާއިރ 

“We regret to inform you that it has become necessary for the company to reduce its 

workforce due to the end of our project which we have hired you for.”  

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ވަޒީފާއަ  ،މިފަދައިން  އެފަރާތް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ށް  މައްސަލަ 

 އައްޔަނުކުރެވުނު މަސައްކަތް ނިމުމާ ގުޅިގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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 ، ިޟއްޔާގައިގަ  HC-A/280/2012 ނަންބަރު ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .8.3.3

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

ވަކިކުރުމާގުޅިގެން ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  މައްސަލަ    ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

އެހެން    ، ހުށަހެޅުމުން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

އެސަބަބުތަކަށް  ސަ ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މެރިން  ޕްރިސިޝަން  ބަބުތަކެއް 

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުކަމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު    ، ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި 

ހުށަ  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ގެއްލިގެން  ، ހަޅައިފިޔަވައި  ޙައްޤުތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ  އެސަބަބުތަކަށް 

 ، ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި 

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ސަބަބު  ވަކިކުރި  އޮތްތޯއާއި   ، ވަޒީފާއިން  އެސަބަބު  ވަޒީފާއިން    ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  އެއީ  އޮތްނަމަ  އަދި 

 "… ، ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯކަމާއި

ަބާޔނޮްކށަްފިއ ަސބުަބގެ  މިފަަދިއްނ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއން  ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ހުށެަހޅޭ  ަވިކޮކްށގްެނ  ަވޒާީފިއްނ  ާވތީ، 

ަވިކޮކްށ ަވޒާީފއްިނ  ބަަލްނޖޭެހީނ  މި    ޮގުތަގިއ  ޮއުތުމްނ،  ެއނެގްނ  ަސބަަބްށަކން  ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ  ޗުިޓަގިއ  ޭދ 

ދަީފިއާވ   ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިރޯޕަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ   . 8.3.2ުޓެގ  ިއސެްވ    ގިައ 

ަމަސްއކަތް   ައއަްޔުނުކރެވަިފިއާވ  އަެފާރްތ  ަސަބަބކީ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއން  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިލުޔުމަގިއ، 

   ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ަގިއިނުމުމްނަކުމ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިޟއްޔާގަ   HC-A/280/2012  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު، .8.3.4

  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން   8.1އުސޫލު މި މައްސަލައަށް ތަތުބީގު ކުރާއިރު، މި ރިޕޯޓުގެ  

ކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރުވެސް އެފަރާތަކީ ވަކި މަސައްކަތަކަށް ހާއްސަ

އެފަރާތަކީ    ކައި،ވަކި މުއްދަތަކަށް އައްޔަނުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަން އެނގިފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބައްޓަ

އަދި   ސަބަބައްޓަކައި،  ބުރަވެވޭ  ބަލަންޖެހޭކަމަށް  މުވައްޒަފެއްގޮތުގައި  ރިޕޯޓުގެ  ދާއިމީ  މި  ވަނަ  8.3އިސްވެ   .

އެ ބަޔާންކުރެވުނު  ދަށުން  ރިއާޔަތްކޮށްނަންބަރުގެ  ކަންކަމަށް  ވަޒީފާއިން   ،ންމެހައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ގާއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.   (substantive fairness) މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަން ،ވަކިކުރުމުގައި



 

 

   ލިމިޓެޑަށް  އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް      
   VTR/2022/186މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝަރީފްސަން  ޙަ  ރައްދުވާގޮތަށް      
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 އުަދުލެވިރަކްނ ާގިއްމުކުރްނ ަމްއަސަލ ުހށަހެޅި ަފާރތް ަވޒަީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ިއުޖާރީއ   .8.4

ސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މައް .8.4.1

ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރުތން    (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން އަ އިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ ގާ ވަކިކުރުމުގައި 

 ިއުރ، ާލިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ަބާގ

ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީ  މުވައްޒަފަކު .8.4.2 މައުޟޫ ގާފާއިން    (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ  އީއިމުކުރަންޖެހޭ 

އިޖުރާއީ  ގާ ބަލަން  ގާ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އައިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  އިމުކުރެވިފައިވޭތޯ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ިޟއްޔާގައި  ގަ  HC-A/209/2010ނުޖެހޭނޭކަމުގައި 

ފަރާތުން   ،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އިމުކޮށްފައިވޭތޯ ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުވާކަމުގައި ބުރަވެވެން  ގާ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އަ އިޖުރާއީ  

ލުވުމަށްޓަކައި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއީ  ސިދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާއަރި އަދި  ފުވެސާ ންއި ނެތްނަމަވެސް،

ރުކުރުން މުހިއްމުކަމުގައި  ޒަކޮށްނަމަވެސް ނަސާ ލާހުއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ގާ (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން އަ

 އެވެ. ބުރަވެވެ

ރިޕޯޓުގެ   .8.4.3 މި  ނަންބަރު   .8.2.2އިސްވެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ގައި 

AC/HRA/2022/1482  (19    ް2022ޖޫނ  )“TERMINATION OF EMPLOYMENT”   ްއިނ

މަސައްކަތް   އައްޔަނުކުރެވިފައިވާ  އެފަރާތް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ގައި   2022ޖުލައި    05ނިމުމުން  މައްސަލަ 

ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާފަދައިން، މައްސަލަ    .8.2.5ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަން އަންގާފައިވީނަމަވެސް، މި ރިޕޯޓުގެ  

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފަރާތަކީ ވަގުތީ ގޮތުން އައްޔަނުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަން އެނގިފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މި 

 procedural)ދުލުވެރިކަން  އައިޖުރާއީ  ލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަ 

fairness) ެގާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައި ބުރަވެވެއެވ.   
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ރިިއ .8.5 ނުކުތާތަކަށް  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ، ޔަތްކުރާއިރުއާސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދި    (substantive fairness)  ދުލުވެރިކަންއަ  އީއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫ ގާމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

ބުރަވެވޭތީގާ  (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  އައިޖުރާއީ   ހުށަހެޅި    ، އިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައި  މައްސަލަ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ގާފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  

ކަނޑައަޅައިހިއާ   އަންފެ  ، ލާފަށްކަމަށް  ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޑިސްމިސަލް މައްސަލަ      އަރ 

(unfair dismissal)  .ެއެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވ 
 

 އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރުމުގެ އިތުރުން، އެހެންކަމުން،  .8.6

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް   ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޙަނޫނީ  ގާ ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ  

2016/HC-A/555  ަ؛ިޟއްޔާގައިގ 

ކިކުރިއިރު ހުރި ވަޒީފާގައި އަލުން  " ... އަމުރެއްނެރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަ 

 ... " ، ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އެވަޒީފާއާގުޅޭ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާއާ އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި

ކަނޑައިމި   އެނގެއަބާރާތުން  ގާނޫނު  ންއޮތަތީޅާފައިވާކަން  ގޮތަކީ،  އަދުލުވެރި  އެންމެ  މައްސަލައިގައި  މި  ނަންބަރު ، 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

 . އަދާކުރަމުންދިޔަ މަގާމަށް އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫއަކުރުމަށް އެންގުންކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ

ދިނުމެއް   .9 ނޯޓިހެއް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ވަކިކުރުމުން މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ލިބުނު    ،ނެތި  އާއިލާއަށް  އެފަރާތުގެ  އެފަރާތަށާއި 

      ، ނަފްސާނީ އަދި ފޫނުބެއްދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއްއޮތްތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު 

 ؛ގަިޟއްޔާގައި  SC-A/02/2010 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު .9.1

  ދަޢުވާކުރާ   އުފުލުމަކީ (  Onus probandi)   ބުރަ   ޘާބިތުކުރުމުގެ   ޚުޞޫމާތްތަކުގައި   މަދަނީ   ގޮތުގައި   އުޞޫލެއްގެ   ޢާންމު "....  

  އޭގެ   ނޫންކަމާއި   ފަރާތް   އުފުލާ   ކޯޓަށް   ދަޢުވާ   ހަމައެކަނި   ފަރާތަކީ   ދަޢުވާކުރާ   މާނާގައި   މި   މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި،   ފަރާތުގެ 

  ކަމާއި،   މަސްއޫލިއްޔަތެއް   އެފަރާތުގެ   ޘާބިތުކުރުމަކީ   ދަޢުވާ   ދިފާޢީ   ކުރާ   ދިފާޢުގައި   ދަޢުވާގެ   ފަރާތުން   ވާ ރައްދު   ދަޢުވާ   އިތުރުން 



 

 

   ލިމިޓެޑަށް  އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް      
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) ދަފްޢު "   ކުރިމަތިކުރާ   ޚަސްމާ   އަނެއް   ޚަސްމު   އެއް   ދަޢުވާއެއްގައި   އެހެންކަމުން،   "Plea  ) ެމަސްޢޫލިއްޔަތު   ޘާބިތުކުރުމުގ  

 ." އޮތުމެވެ   އޮންނަ   އެނގެން   ފަރާތްކަން   ކުރާ   ދަފްޢެއް  އެ   ފަރާތަކީ   އުފުލަންޖެހޭ 

 

މައްސަލަ   ދަށުން،  އުސޫލުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ   ގަިޟއްޔާގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިސްވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  މިފަދައިން

އެފަރާތަށާއި އެފަރާތުގެ      ،ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ކުރިއާލާ ނޯޓިހެއް ދިނުމެއް ނެތި  ށްއެފަރާތަ  ،ހުށަހެޅި ފަރާތް

ބަޔާންކުރާނަމަ ލިބިފައިވާކަމަށް  ގެއްލުން  ފޫނުބެއްދޭ  އަދި  ނަފްސާނީ  އެކަންއާއިލަށް  ކޮށްދިނުމަކީ   ،  ސާބިތު 

ޒިންމާއެއްކަން   އޮންނައިރު،  އެފަރާތުގެ  ސާބިތުކޮށްދިނުމައެފަރާތަށް  އެނގެން  ލިބިފައިވާކަން  އިތުރު ގެއްލުމެއް  ށް 

ހުށަހަޅާފައިނު ހުށަހަޅާފައިވާ  ވާއިރު،  ލިޔެކިޔުމެއް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އާއެކު  ފޯމް'  ހުށަހެޅި  'މައްސަލަ 

AC/HRA/2022/1482   (19    ް2022ޖޫނ  )“TERMINATION OF EMPLOYMENT”    ްއަށ

ބުރަވެވެން    2022ޖުލައި    05އެފަރާތް    ،ބެލުމުން އަންގާފައިވާކަމަށް  ކުރިއާލާ  ވަކިކުރާނެކަން  ވަޒީފާއިން  ގައި 

ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުންއްނޯޓިހެއެފަރާތަށް    ،އޮތަތީ ވަޒީފާއިން  ނެތި  ދިނުމެއް  ގެއްލުމެއް      ބަޔާންކުރާފަދަ  އެފަރާތް 

 ބުރަނުވެވެއެވެ.  ލިބިފައިވާކަމަކަށް

 ސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް،  އެހެންކަމުން، އި  .10
 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ    9އިސްވެ މި ރިޕޯޓުގެ   .10.1

ދިނުމެއް ނެތި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން  ކުރިން، އެކަން އެފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެން އޮތަތީ، ނޯޓިހެއް 

އެފަރާތަށާއި އެފަރާތުގެ އާއިލާއަށް ލިބުނު ނަފްސާނީ އަދި ފޫނުބެއްދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް  

 ކަނޑައަޅައި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،    7އިސްވެ މި ރިޕޯޓުގެ   .10.2

އެފަރާތަށް   ފައިސާއިން  ގަޑީގެ  އިތުރު  މުއްދަތުގައި އެފަރާތަށް ހައްގުވާ  ވަޒީފާއަދާކުރި  ސާޅީސް  )   `47،013.23ފަރާތް 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެން އޮތަތީ، މި ފައިސާއަކީ  (ތޭވީސް ލާރި  ރުފިޔާހަތް ހާސް ތޭރަ  

 ނޑައަޅައި،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމުގައި ކަ 



 

 

   ލިމިޓެޑަށް  އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް      
   VTR/2022/186މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝަރީފްސަން  ޙަ  ރައްދުވާގޮތަށް      

                                            

 

21 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ާޤނޫނު( އާ    2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ގާވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތް    ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .10.3 ، ލާފަށްހި)ވަޒީފާއާބެހޭ 

އަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟއީ  ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އަދި   (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 

  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި   އެފަރާތް  ކަނޑައަޅައި،އްނެތިކަމަށް  އިމުކުރުމެގާ  (procedural fairness)އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  

 2008/2  ނޫނު ނަންބަރުގާ   ކަނޑައަޅައި،އެއްގެ ގޮތުގައި  (unfair dismissal)    ކުރުމަކީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް

ގެ  ) ާޤނޫނު(  ގެ    29ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(  މާއްދާގެ  ދަށުން    1ވަނަ  ނަންބަރުގެ  ފަރާތް ވަނަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް އަންގައި، މި މައްސަލަ ނިންމަން    ކުރުމަށްއައަނބުރާ ރުޖޫއެފަރާތް  މަށް  ގާ އަދާކުރަމުންދިޔަ މަ

 ފެނެއެވެ.  

 

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 
 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، އަޑުއެހުމުގައި ދެފަރާތުން   ދެންފަހެ،

ބެލިއިރުއާވާހަކަތަކަށް ރިދެއްކި   ޙަސަން ަޝރީފް  ،ޔަތްކޮށް  ކެލާ، ދަނބުމާގެ،  ކާޑު )  ހއ.  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 

އިން   2021ނޮވެންބަރު    20ގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ަޝންއަމިން ކޮންސްޓްރަކް (  A057607ނަންބަރު:  

މުއްދަތުގައިގެ    2022  ޖުލައި  05 އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ނަންބަރު    ،ނިޔަލަށް  ގައި   2008/2ގާނޫނު  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ދުވަހަކު    08ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ކޮންމެ  އިތުރަށް  ގަޑިއިރަށްވުރެ  ކުރުވާފައިވާއިރު،   01)އަށެއް(  މަސައްކަތް  ގަޑިއިރު  )އެކެއް( 

އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާދީފައިނުވާތީއާއި އެއްވެސް އެންގުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަޒީފާ ދިންއިރު އެއްބަސްވެފައިވާ އިންސައްތައިން  

 ވަކިކޮށްފައިވާތީ، 

ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިހެއް  އެއްވެސް  ލިބިދިނުމަށާއި،  ފައިސާ  ގަޑީގެ  އިތުރު  އިންސައްތައިން  އެއްބަސްވެފައިވާ  މެދުގައި  ދެފަރާތުގެ 

އެފަރާތަށާއި ވަކިކުރުމުން  ވަޒީފާއިން  ބަދަލު އެފަރާތް  ގެއްލުމުގެ  ފޫނުބެއްދޭ  އަދި  ނަފްސާނީ  ލިބުނު  އާއިލާއަށް  އެފަރާތުގެ   

ވަޒީފާއަ ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  އެފަރާތް  އިއާދަކޮށްދިނުމަށް  ހޯދުމަށާއި،  އަނބުރާ  ަޝރީފް އެދި  ށް  ފަރާތުން  ޙަސަން  އަމިން ގެ 



 

 

   ލިމިޓެޑަށް  އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް      
   VTR/2022/186މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝަރީފްސަން  ޙަ  ރައްދުވާގޮތަށް      

                                            

 

21 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ލިމިޓެޑަ  ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޓްރައިބިއުނަލަށް   2022ސެޕްޓެންބަރު    13ރައްދުވާގޮތަށް    ށްޕްރައިވެޓް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި، 

ކުރެވުނު ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ގާނޫނު ނަންބަރު   އެފަރާތް ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުއެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  

ގެ    2008/2 ާޤނޫނު(  ހުށަހަޅާފައިވާ   13)ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުންކަމަށާއި،  ގެ  )ވ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކުރިން   ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ލިޔުމުން  އެފަރާތަށް  2022ޖޫން    19ނޯޓިހުގެ  ވަޒީފާއިން ގައި  އެފަރާތް   

 ވަކިކުރެވޭނެކަން އަންގާފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ނޯޓިހެއް ދިނުމެއްނެތި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންކަމަށް

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފަރާތް ބަޔާންކުރާ ގެއްލުމަކީ އެފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށާއި، މައްސަލަ  

ހުށަހަޅާފައިވާ  އެފަރާތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ލިބިފައިނުވާކަމަށް  ފައިސާ  މަސައްކަތަށް  ކުރި  ގަޑީގައި  އިތުރު  އެފަރާތް 

ފަ ގަޑީގެ  އިތުރު  މަސްމަހުގައި  ކުރި  މަސައްކަތް  ގަޑީގައި  އިތުރު  އެފަރާތް  ސްލިޕްތަކުން  ދީފައިވާކަން މުސާރަ  އިސާ 

 ފައިވާއިރު، ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ރަކްަޝންމަށް ބަޔާންކޮށް އަމިން ކޮންސްޓްސާބިތުވާކަ

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެކަން އެފަރާތަށް    2022ޖުލައި    05ކުރިން އެފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ  

ވަޒީފާއިން   ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިހެއް  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  އެފަރާތް  ސަބަބައްޓަކައި،  ބުރަވެވޭ  ވަކިކުރުމުން އަންގާފައިވާކަމަށް 

ފޫނުބެއް އަދި  ނަފްސާނީ  ލިބުނު  އާއިލާއަށް  އެފަރާތުގެ  ނެތްކަމަށް އެފަރާތަށާއި  ހަމައެއް  ނަގައިދޭނެ  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ދޭ 

 ކަނޑައަޅައި، ނަމަވެސް، 

ހުށަހެޅި   ވަކިކޮށްފައި ފަރާތް  މައްސަލަ  ނަންބަރު  ގާވަނީ  ވަޒީފާއިން  އާ    2008/2ނޫނު  ާޤނޫނު(  ، ލާފަށް ހި)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ގާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟއީ އަދުލުވެރިކަން   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އަދި އިޖުރާއީ   (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 

ކުރުމަކީ   އެފަރާތް  ކަނޑައަޅައި،އްނެތިކަމަށް  އިމުކުރުމެގާ  (procedural fairness)އަދުލުވެރިކަން   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން 

  ކަނޑައަޅައި، އެއްގެ ގޮތުގައި (unfair dismissal)  އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  29ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ ) 2008/2 ނޫނު ނަންބަރުގާ

 ކުރުމަށާއި، އަމަށް އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫގާއަދާކުރަމުންދިޔަ މަފަރާތް 



 

 

   ލިމިޓެޑަށް  އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް      
   VTR/2022/186މައްސަލަ ނަންބަރު:                                  ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޝަރީފްސަން  ޙަ  ރައްދުވާގޮތަށް      
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ސާޅީސް )  `47،013.23އެފަރާތް ވަޒީފާއަދާކުރި މުއްދަތުގައި އެފަރާތަށް ހައްގުވާ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއިން އެފަރާތަށް ނުލިބިވާ  

އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމުގައި  (ތޭވީސް ލާރި ރުފިޔާހަތް ހާސް ތޭރަ 

 ކަނޑައަޅައި، 

ދުވަހުގެ    (ތިރީސް)  30  ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ( އިން ފެށިގެނ2022ް  ޑިސެންބަރު  15)  މިއަދު،  ަފިއާސ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   03އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު އެކަން ހަމަޖެހޭތާ    ޙަސަން ަޝރީފަށް  ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި

 މައްޗަށް   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  އަމިން ކޮންސްޓްރަކްަޝންވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި  

 އަންގާ އަމުރުކޮށް، މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 1444 ޖުމާދަލްއޫލާ 21
 2022 ޑިސެންބަރު 15

 

 މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ މި 

            

          

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ                                                  

 


