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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2022/215 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މުސާރަ ނުލިބުން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  18 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޑިސެންބަރު  14 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ޔާމީން މުޙައްމަދު، ހ. ގޯލްޑަންމީޓް / މާލެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A321327)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 / މާލެ  8499ނަންބަރު ރސ އަޙްމަދު މުޢާޒް، ދަފްތަރު  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (A090184)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  މާލެ(   / ގޯލްޑަންމީޓް  )ހ.  މުޙައްމަދު  ޔާމީން  މައްސަލައަކީ،  މި 

A321327) ،  ނަންބަރު ރސ )ދަފްތަރު  މުޢާޒް  ކާޑު    8499އަޙްމަދު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  މާލެ(   /

'ދަ ހެމަރ( ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފA090184ަނަންބަރު:   ( SP-0657/2014' )ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  އިވާ 

މުއްދަތުގައި،    2019މާރިޗު    11ޖިމްގައި   އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ  މަާޤމުގައި  ރިސެޕްަޝނިސްޓެއްގެ  ފެށިގެން  އިން 

ޙައްލުކުރުމަށް    2021 އެކަން  ސަބަބުން  ލިބިފައިނުވުމުގެ  މުސާރަ  މަހުގެ  ޖޫން  އަދި  މެއި  އެޕްރީލް،  އަހަރުގެ  ވަނަ 
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 އަޙްމަދު މުޢާޒަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                        ްްް  ށަހެޅި މައްސަލަހު ޔާމީން މުޙައްމަދު  VTR/2022/215މައްސަލަ 
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މަްޝވަރާ މުޙައްމަ ކުރެވުނު  ޔާމީން  މާޙައު  ދާމެދުއަށްފަހު،  ބަހައްޓައި،ވަޒީފާގެ  ތަފާތުކުރުން  ސަބަބެއް   ލުގައި  ވަކި 

ވަޒީފާއަށް   ،އެންގުމަކާނުލައި ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެންގުމަށްފަހު، އޭގެ ހަފްތާއެއް ފަހުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އަންގައި

ނެތި   ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ފެށިގެން    2021ޖުލައި    19ނުކުތުމުން  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަ އިން  ޔާމީން  ޒީފާއިން 

އަދާކުރި   ވަޒީފާ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  މުޙައްމަދު 

ލިބިފައިވާ  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ލިބިދިނުމަށާއި،  މުސާރަ  މަސްތަކަށްވާ  ދީފައިނުވާ  މުސާރަ    މުއްދަތުގައި 

އެންމެހައި މާލީ ގެއްލުންތަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

  ( ވަނަ ނަންބަރާއި އެ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށް އެދި 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 29

ފަރާތުން މުޙައްމަދުގެ  ބަލާފައިވާ    2022ސެޕްޓެންބަރު    18  ޔާމީން  ހުށަހެޅުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

 މައްސަލައެކެވެ. 

  ރައުޔު މެންބަރުގެ 

 ރައުޔު  މަނިކުގެ ލީލާ އިބްރާހީމް 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން  

  11ޔާމީން މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ،   .1

ނަންބަރު    2021އޮކްޓޫބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުރިއަށް  މައްސަލަ  އެ  ގައެވެ. 

232/VTR/2021    ަ2ގެ ގޮތުގައެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތާވަލުކުރެވުނު އަޑުއެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމްލ  

  ނަންބަރު ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީ، ގަވާއިދު    މަުޤބޫލު ސަބަބެއް ނެތި މަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން)ދޭއް( އަޑުއެހު

2022/R-14    ުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  54( ގެ  2022)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދ  

ބާޠިލުކޮށްފައިވާނެއެވެ.   2022ސެޕްޓެންބަރު    14 މައްސަލަ  އެ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ގައި  މައްސަލައަކީ،  މި 

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލުގެ    VTR/2021/232ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބާޠިލުކުރުމުން،  މައްސަލަ 



 

ް

 އަޙްމަދު މުޢާޒަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                        ްްް  ށަހެޅި މައްސަލަހު ޔާމީން މުޙައްމަދު  VTR/2022/215މައްސަލަ 
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  ޔާމީން މުހައްމަދުގެ ފަރާތުން   ގައި  2022ސެޕްޓެންބަރު    18  )ނ( ގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ  54ގެ    ގަވާއިދުގެ

ލައިގައި  ސަ މައް  VTR/2021/232އަލުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  

ބެލި   މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ވާހަކަތަކަށާމަޖިލީހުގައިދެ  ދެއްކި  ދެފަރާތުން  އި،   

ހެކިބަހަށް ހެކިވެރިޔާގެ  މައްސަލަ   ޙާިޟރުކުރެވުނު  މި  އަދި  ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ބެލުމުގައި  މައްސަލަ  މި 

 ގޮސްފައިވާ ހިސާބުން ފެށިގެންނެވެ. ބާޠިލުކުރެވުނުއިރު މައްސަލަ  VTR/2021/232ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނީ 

ފަރާތްކަމުގައިވާމައް .2 ހުށަހެޅި  ރައްޔިތެއްކަން    ސަލަ  )ދިވެހި  މާލެ(   / ގޯލްޑަންމީޓް  )ހ.  މުޙައްމަދު  ޔާމީން 

ނަންބަރު:   ކާޑު  ބުނެފައިވާ(    (A321327އަންގައިދޭ  ކަމަށް  ފަރާތް'  ހުށަހެޅި  'މައްސަލަ  ފަރާތުން  )މީގެ 

  ، ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުންވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ  

/ މާލެ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން    8499އަޙްމަދު މުޢާޒް )ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

ނަންބަރު:   ކާޑު  ބުނެފައިވާ(  A090184އަންގައިދޭ  ކަމަށް  ފަރާތް'  ރައްދުވި  'މައްސަލަ  ފަހުން  ގެ  (  )މީގެ 

ނަންބަރު:   )ރަޖިސްޓަރީ  ހެމަރ'  'ދަ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ޖިމްގައި  SP-0657/2014ނަމުގައި  މާރިޗު    11( 

ވަޒީފާ    2019 މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި،  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ  މަާޤމުގައި  ރިސެޕްަޝނިސްޓެއްގެ  ފެށިގެން  އިން 

އެޕްރީލް، މެއި އަދި ޖޫން މަހުގެ މުސާރަ ލިބިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ވަނަ އަހަރުގެ    2021އަދާކުރި މުއްދަތުގައި  

ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި    އެއަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދުްޝވަރާކުރެވުނުކަމަށާއި،  އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް މަ

ވަޒީފާ  އަދި  ބަހައްޓާފައިވާކަމަށާއި،  އެކަހެރިކޮތަފާތުކުރުން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން  ސަބަބެއް   ށް،ގެ  ވަކި 

 ، އެންގުމަކާނުލައި ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، އޭގެ ހަފްތާއެއް ފަހުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އަންގައި

ނުކުތުމުން   ވަކިކޮށްފައިވަނީ    2021ޖުލައި    19ވަޒީފާއަށް  ވަޒީފާއިން  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ވަޒީފާއިން  ގައި 

ސަބަބެ ފަރާތުން  އެކަށީގެންވާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިނުމަކާނުލައިކަމަށް  ނޯޓިހެއް  އެއްވެސް  އަދި  ނެތި،  އް 

ވަޒީފާއިން   ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  އިތުރަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 

ވަނަ އަހަރުގެ މެއި،    2021މަންޓުގެ  ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އެޕާޓް

ނުދެއް ކުލި  މަހުގެ  އޮކްޓޫބަރު  އަދި  ސެޕްޓެންބަރު  ޚަރަދުތައް ޖޫން،  އެ  ޖޫރިމަނާވެފައިވާކަމަށާއި،  ކި 
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މައްސަލަ  އެއީ  މަޖުބޫރުވިކަމަށާއި،  ވިއްކާލުމަށް  ސައިކަލު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި 

ޒިން  ފަރާތުން  ގެއްލުންޔަރައްދުވި  މާލީ  ފަރާތަކީ  މާވާންޖެހޭ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިތުރުން،  އޭގެ  ކެއްކަމަށާއި، 

ޕަރސަނަލް   ކްލައިންޓުންނަށް  އެތައް  ދިޔައިރު،  މަސައްކަތްކުރަމުން  ޖިމުގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ކްލައިންޓުންގެ އެ  އިންސްޓްރަކްޓަރެއްކަމަށާއި،  ނަގައިދެމުންދިޔަ  މަހަކު    ޓްރެއިނިންގ  އެވްރެޖްކޮށް  ފަރާތުން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ  ރ. )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ގެ ޢާމްދަނީއެއް ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  -/10,000

ހުއްޓިފައިވާކަމަށާއި،   ލިބުންވެސް  މާލީ  ޢާމްދަނީ  ޒިންމާވާންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެއީވެސް 

 ގެއްލުމެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެދިފައިވަނީ،   .3 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ފަރާތް  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

މުއްދަ އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  މަސްތަކަށްވާ ާޤނޫނާ  ދީފައިނުވާ  މުސާރަ  ތުގައި 

މުސާރަ ލިބިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ އެންމެހައި މާލީ ގެއްލުންތަކަށް މައްސަލަ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    29ރައްދުވި ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 ދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށެވެ. ( ވަނަ ނަންބަރާއި އެ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ޢަ 3)ގެ 

ވަޒީފާއާބެހޭ   .4 ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން،    ންކޮށްފައިވާޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާ

މުސާރަ    2021 ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަހުގައިވެސް  ޖޫން  އަދި  މޭ  އެޕްރީލް،  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ތަފާތުކުރުމެއް  ދީފައިވާނެކަމަށާއި،   އެއްވެސް  ދެމެދު  މުވައްޒަފުންނާ  އެހެން  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އެނގިފައިނުވާކަމަށާއި،  ހިންގާފައިވާކަން  މެނޭޖްމަންޓުން  ޖިމްގެ  ނުވަތަ  ހިނގާފައިވާކަން 

ދީފައިވާނެކަމަށާއި،   ނަޭޞޙަތް  ލިޔުމުން  އަނގަބަހުންނާއި  ރަނގަޅުކުރުމަށް  އަޚްލާުޤ  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތުގެ 

މާއި، ވު، ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަންޖެހޭ ޑިއުޓީއަށް ޙާިޟރުނުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހުނީ

މަހަކަށްވުރެ   ނުނުކުމެ  ވަޒީފާއަށް  އެންގުމަކާނުލައި  އުޒުރެއް  ވަކި  އިތުރުން،  ދަށްވުމުގެ  އަޚްލާުޤ  މަސައްކަތުގެ 
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ސަބަބުންގިނަދު ނުނިކުތުމުގެ  ވަޒީފާއަށް  ފަރުވާކުޑަކޮށް  ވަޒީފާއަށް  ސަބަބުންކަމަށާއި،  ވަޒީފާއިން    ވަސްވުމުގެ 

އުފުލަންޖެހޭނެ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޒިންމާ  ގެއްލުމެއްގެ  ލިބޭ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ޙާލަތުގައި  ވަކިކުރާ 

އިތުރުން، ތްާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެ މީގެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ވަޒީފާގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި   ރަމުންދިޔައީ ރިސެޕްަޝނިސްޓެއްގެ ވަޒީފާކަމަށާއި، އެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކު 

ޖިމްގެ އިންސްޓަރަކްޓަރުންނަށް ހަމައެކަނި  ޕަރސަނަލް ޓްރެއިނިންގ ދިނުން ނުހިމެނޭކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތަކީ  

އިތުރު ލާރި ހޯދުމަކީ ޖިމްގައި  ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ މަސައްކަތަކަށް ވާއިރު، ރިސެޕްަޝނިސްޓަކު އެކަމުން  

މެނޭޖްމަންޓުގެ ހުއްދަނެތި އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމާއި ކްލަޔަންޓުން އަތުން ލާރި ނެގުމަކީ  މުޅިން މަނާކަމެއް ކަމަށާއި، 

އެ  ހަމައެކަނި  އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެކަމަށް  ޚިޔާނާތެއްކަމަށާއި،  ބޮޑު 

ކަމެއް    ސަބަބަށްޓަކައިވެސް އެކަށީގެންވާ  ކުރުން  ބެހެއްޓުމަކީ  ވަޒީފާގައި  ގެއްލިފައިވާތީ  އިތުބާރު  އެފަރާތުގެ 

 ނޫންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ރި .5 ކަންކަމަށް  ބަޔާންކުރި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެދިފައިވަނީ،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ަޝފަހީ ހެކިން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެފަރާތަށް ދިނުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .6

ރު ޙުސައިން )މއ. ދިވިލި / މާލެ( ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. ޖާސި هللا ޝަފަހީ ހެއްކެއް ގޮތުގައި ޢަބްދު 

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުކޮށް އެފަރާތުގެ ހެކިބަސް    2022އޮގަސްޓު    17ދެންނެވި ހެކިވެރިޔާ  

މައްސަލަ   މުއްދަތުގައި  ދިން  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކިން  ަޝފަހީ  ފަރާތުން  ނެގިފައިވާނެއެވެ.  )ތިނެއް(    3ރައްދުވި 

އެފަރާތްތަކަށް  އަމުރު  ޙާިޟރުވުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅިނަމަވެސް،  ނަން  ހެކިވެރިއެއްގެ 

އުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ދިން މުއްދަތުގައި ރައްދުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް މަ

ހެކިން    ވަޒީފާއާބެހޭ  ޝަފަހީ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

މޭ   M5/INDIV/2022/265  (23-200އިނުގަތުމަށް ނިންމައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  ބަލަ



 

ް

 އަޙްމަދު މުޢާޒަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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މައްސަލަ    ( ސިޓީނ2022ްނޮވެންބަރު    22)  M5/INDIV/2022/743-200( ސިޓީއާއި ނަންބަރު  2022

 އެކަން އަންގާފައިވާނެއެވެ.  ރައްދުވި ފަރާތަށް

ހުށަހެޅި މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައި    ޔާމީން މުޙައްމަދުރައްދުވާގޮތަށް    އަޙްމަދު މުޢާޒަށް .7

ބޭއްވުމަށްޓަކައި  ގޮތެއް ޙާިޟރުގައި  ފަރާތުގެ  ދެ  އަޑުއެހުންތައް  މައްސަލައިގެ  ނިންމުމުގެގޮތުން  ކުރެވުނު   

 ؛މަސައްކަތްތަކަށް ނަޒަރުކުރިއިރު

ގަވާއިދު  7.1 ެގ    R-14/2022ަންނަބުރ  .  ަގާވއުިދ(  ްޓަރިއބުިއނުަލެގ  )ހ(    54)ަވޒާީފއާބޭެހ  ާމއާްދެގ  ވަަނ 

 ؛ ަގިއ

ހަާވލުުނވެއްޖެނަމަ، ނުަވތަ  އަމުރު ފޮނުވުމުން، އެ އަމުރާ   ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުުވމަށް، މައްސަލަ ރައްދުާވ ފަރާތަށް"ަވ

ލިބި، އަމުރު  ޖުމުލަ   އެ  އުޒުރެއްނެތި،  ހާޒިރުނުެވއްޖެނަމަ،  2މަޤުބޫލު  އަޑުއެހުމަށް  ޣައިރު   )ދޭއް(  ފަރާތުެގ  ރައްދުާވ  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިާވ  އިޚްތިޔާރު، ހާޒިރުގައި،  ިނންމުމުެގ  ޮގތެއް  މައްސަލައާމެދު  ެގންދިއުމާއި،  ފާއާބެހޭ  ަވޒީ ކުރިޔަށް 

 ".ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިެގްނެވއެެވ

ޓްރައިބިއުނަލުގެ .  7.2 ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިސްވެ  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  ޢިބާރާތުން        މި 

  ؛( ގައި)ށވަނަ މާއްދާގެ  53ގަވާއިދުގެ 

ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުުވމަށް އަމުރު ލިބި، މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި އެ  މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދައިން،  "

ަގވާއިދުެގ   މި  ހާޒިރުުނވެއްޖެނަމަ،  ފަރާތް  ރައްދުާވ  މައްސަލަ  ނުަވތަ  ފަރާތް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ަގޑިއަށް،  ަވަނ    54އަމުރުަގއިާވ 

އަމުރު ނުަވތަ  ނުހިފުން  އަމުރުަގއި  )ހާޒިރުުވމުެގ  ފަރާތެއް މާއްދާ  އެ  ބޭުނމަށް  ެގ  ހާޒިރުުނުވން(  އުޒުރެއްނެތި  މަޤުބޫލު  ލިބި،   

 ".ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުުނީވ ކަމުގައި ބަލަންާވެނއެެވ

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

މައްސަލައިގެ    ވުނުތާވަލުކުރެއަށް    9:00ގެ    2022  އޮކްޓޫބަރު  30،  އަޑުއެހުންފުރަތަމަ    މައްސަލައިގެ  މި.  7.3

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ   އޮކްޓޫބަރު   VTR-M5/HZR/2022  (19/2401އަޑުއެހުމަށް 

އަންގާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް(  2022 އަމުރުން  މައްސަލަ    ، ޙާޟިރުވުމުގެ  އަމުރު  ފަރާތަށް   ރައްދުވިއެ 



 

ް

 އަޙްމަދު މުޢާޒަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                        ްްް  ށަހެޅި މައްސަލަހު ޔާމީން މުޙައްމަދު  VTR/2022/215މައްސަލަ 
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ފަރާތުން   ރައްދުވިއެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް މައްސަލަ   އުޒުރެއްނެތިބޫލު  ގުރައްދުކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް، މަ

( ގެ  2022)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު  R-14/2022ިޟރުވެފައިނުވާތީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު ހާ

ރި  53 އަށް  )ށ(  މާއްދާގެ  މައްސަލަ  ޢާވަނަ  އަޑުއެހުމަކީ  އެ  ިޟރުނުވާ  ހާފަރާތުން    ރައްދުވާޔަތްކޮށް، 

 ފައިވާނެއެވެ. ފުރަތަމަ އަޑުއެހުންކަމުގައި ކަނޑައަޅާ

އަޑުއެހުން  މައްސަލައިގެ  މި.  7.4 ބޭއްވޭ  އިއްވުމަށް  އަށް   11:30ގެ    2022  ޑިސެންބަރު  14  ނިންމުން 

ނަންބަރު    ވުނުތާވަލުކުރެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އަޑުއެހުމަށް  -VTR/2903މައްސަލައިގެ 

M5/HZR/2022  (11  ު2022  ޑިސެންބަރ  )ްއަންގާ  ޓްރައިބިއުނަލަށ އަމުރުން  އެ    ،ޙާިޟރުވުމުގެ 

އެ އަމުރުގައިވާ   ބޫލު އުޒުރެއްނެތިގުފަރާތަށް ރައްދުކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް، މަ  ރައްދުވިއަމުރު މައްސަލަ  

މައްސަލަ   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު    ިޟރުވެފައިނުވާތީހާފަރާތުން    ރައްދުވިގަޑިއަށް  ގުޅުމުން،  އެފަރާތަށް 

އަޑުއެހުމަށް   13:00ގެ    2022ޑިސެންބަރު    14އަޑުއެހުން   އެފަރާތަށް  ލަސްކޮށްފިނަމަ  އަށް 

އަށް ވަޒީފާއާބެހޭ    13:00ގެ    2022  ޑިސެންބަރު  14ޙާިޟރުވެވޭނެކަމަށް އެ ފަރާތުން ދަންނަވާފައިވާތީ  

ނަންބަރު   ( 2022ޑިސެންބަރު    14)  VTR-M5/AV-HZR/2022/2177ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

އަމުރު "  ޙާޟިރުވުމުގެ  އަޑުއެހުމަށް  ބާއްވާ  މެދުވެރިކޮށް  ލިންކު  އެއޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ  އީމެއިލް  "  ފަރާތަށް   

ގަވާއިދު  ޙާިޟރުވެފައި ނުވާތީ،    ވެސްއަޑުއެހުމަށް  އެމަުޤބޫލު އުޒުރެއްނެތި    ކޮށް ފޮނުވުނުނަމަވެސް، މެދުވެރި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް   53( ގެ 2022)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު  R-14/2022ނަންބަރު 

މައްސަލަ  ޢާރި އަޑުއެހުމަކީ  އެ  އަޑުއެހުންކަމުގައި    ދެވަނަޟިރުނުވާ  ހާ ފަރާތުން    ރައްދުވާޔަތްކޮށް، 

ގަވާއިދުގެ  ކަނޑައަ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ރައްދުވި    54ޅައި،  މައްސަލަ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ފަރާތުގެ ޣައިރު ޙާިޟރުގައި މި މައްސަލައިގެ ނިންމުން އިއްވުމަށް ނިންމާފައިވާނެއެވެ.  

 

ަމްއސަަލެއްއ .8 ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ    ، ަގިއުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށެްގްނ ުހށެަހޅޭ 

ުއްނުސެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ޮއެވެގްނޯތ ބެލުުމަގިއ ެދ  ެއަކީށގްެނާވ ަސަބެބްއ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ 



 

ް

 އަޙްމަދު މުޢާޒަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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  (procedural fairness)އިަދ އުިޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  

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

A/134  ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނގަޭކާމިއ، ިމޮގުތން 

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމށް ުހއަްދުކާރ ފަަދ ޢަދުުލެވިރ   ަވޒާީފ ޭދ ަފާރަތުކން ިޚާޔުރުކރާ ައާސެސްއ ެއއީ 

ުއްނުސުރަތއް   ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ދުަށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކރާ  އެ  އުިތުރްނ  ަސަބަބކްަށުވުމެގ 

ެއނޭގަކާމިއުފރަިހަމ ބުެލްނަކްނ  ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ވަެފިއޭވޯތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވޒާީފިއްނ    ، ިއުޖާރީއ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލނަްތްއ  ބަަލްނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކއި  ިންނމަުމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ 

 ަހިއޯކުޓްނ ިނނަްމވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނއި  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ، ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ 

 ޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބވުަތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތކްުނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  ެއ

ފަރާތަށް   .9 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،  ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  ވަނަ    2021މި 

މުސާއެޕްއަހަރުގެ   މަހުގެ  ޖޫން  އަދި  މޭ  ވަޒީފާއިން   ރަ ރީލް،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިބިދީފައިވޭތޯއާއި، 

ވަޒީފާއިން   ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯއާއި،  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި 

ނުވާނަމަ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ން ޤާއިމުކުރެވިފައިވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަ 

ވަޒީފާއާބެހޭ  ކޮބައިކަމާމެދު  މިންވަރަކީ  ޢަދުލުވެރި  ނަގައިދިނުމަށް  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ފަރާތަށް 

 ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމަށް ފެނެއެވެ.  

ފަރާތަށް   .10 ހުށަހެޅި  އެ  2021މައްސަލަ  އަހަރުގެ  ލިބިދީފައިވޭތޯ  ވަނަ  މުސާރަ  މަހުގެ  ޖޫން  އަދި  މޭ،  ޕްރީލް، 

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ގައި،'  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ'  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 10.1

ރ. )ތިންހާސް ރުފިޔާ( ކަމަށާއި، އަސާސީ މުސާރައިގެ އިތުރުން -/3,000  މުސާރައަކީ   އަސާސީ  އެފަރާތުގެ

ގޮތުގައި   ލިބެމުންދިޔަކަ -/2,000ޢިނާޔަތްތަކުގެ   ރުފިޔާ(  )ދެހާސް  ބަޔާންރ.  މި  މަށް  ކޮށްފައިވެއެވެ. 



 

ް

 އަޙްމަދު މުޢާޒަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                        ްްް  ށަހެޅި މައްސަލަހު ޔާމީން މުޙައްމަދު  VTR/2022/215މައްސަލަ 
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ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިއީ  ނުވާތީ،  އިންކާރުކޮށްފައި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޢަދަދުތަކަށް 

ޢަދަދުތައްކަމަށް  އެއްބަސްވެފައިވާ  ދެމެދު  ދެފަރާތުގެ  ދިނުމަށް  ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި 

 ބުރަވެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް، މޭ އަދި ޖޫން މަހަށްވާ މުސާރަ    2021ރާތުން ބަޔާންކުރަނީ  އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަމަ 10.2

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދީފައިނުވާކަމަށެވެ.  

މައްސަލަ  މަ 10.3 މަސްތަކުގައި  ދެންނެވި  އިސްވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ޖަވާބުގައި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އްސަލަ 

މުސާރަ  ޙައްުޤވާ  ފަރާތަށް  ދީފައިވާކަން    ހުށަހެޅި  މުސާރަ  ދީފައިވާނެކަމަށެވެ.  އެފަރާތަށް 

ފަރާތުގެ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކައުންޓަކުން  ފަރާތެއްގެ  ކިޔާ  ޝަޒްރާ'  'ފާތިމަތު 

ގައި ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ދައްކުވައިދޭ ސްލިޕަކާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި    2021ޖޫން    01އެކައުންޓަށް  

އެކައުންޓަށް  އަ ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކައުންޓުން  މުޢާޒްގެ  ފައިސާ    2021މޭ    30ޙްމަދު  ގައި 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކައުންޓަކުން  ކިޔާ  ހެމަރ'  'ދަ  ސްލިޕަކާއި،  ދައްކުވައިދޭ  ޖަމާކޮށްފައިވާކަން 

ދައްކުވަ  2021މޭ    20އެކައުންޓަށް   ޖަމާކޮށްފައިވާކަން  ފައިސާ  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  ގައި  ސްލިޕެއް  އިދޭ 

އެކައުންޓަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެލި  މައްސަލަ  ސްލިޕްތަކުން  އެ  ބަލާއިރު،  ސްލިޕްތަކަށް  ދެންނެވި  އިސްވެ 

ޖަމާކޮށްފައިވާ  ގޮތުން  ޙަވާލުކުރުމުގެ  މުސާރަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފައިސާއަކީ،  ޖަމާކޮށްފައިވާ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފައިސާކަން އެނގެން ނެތްކަން  

އިސްވެ ދެންނެވި ޓްރާންސްފަރ ސްލިޕްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، އެއީ   10.4

އެކި   ޖިމްގެ  ނޫންކަމަށާއި،  ފައިސާ  ޖަމާކޮށްފައިވާ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  މުސާރަ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޅި ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރާކަމަށާއި، ޖިމްގެ  ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެ

މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް  ޕޭރޯލް  މޯލްޑިވްސްގެ  އޮފް  ބޭންކް  ދެނީ  މުސާރަ  ޖިމްގެ   މުވައްޒަފުންނަށް 

އެނގެން ނަމުގައި ސްޓޭޓްމެންޓުން  އެކައުންޓް  މުސާރަކަން  ފައިސާއަކީ  ޖަމާކުރެވޭ  އެކައުންޓަށް  ކަމަށާއި، 

އެފަރާތުގެ  ންނާނެކަމަށެވެ.  އޮ ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،  މިކަން 
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ކިޔާ   ހެމަރ'  'ދަ  އެކައުންޓަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  ސްޓޭޓްމަންޓަށް  އެކައުންޓް 

ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިއީ،  އެކައުންޓަކުން 'ސެލެރީ' ގެ ގޮތުގައި އެކި މަސްތަކުގައި ފައިސާ ޖަމާކޮށް 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ރައްދުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ޢާންމު  

 އުސޫލުކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ކޮ 10.5 ގުޅިގެން    19-ވިޑްދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގޯސްވުމާ  ޙާލަތު  ޕްރޮޓެކްަޝ  2021މޭ    07ގެ  ހެލްތު  ން ގައި 

އޭޖެންސީއިން ޖިމްތަކާއި ސެލޫންތައް ބަންދުކުރުމަށް އެންގުމުން ދަ ހެމަރ ޖިމްވެސް ބަންދުކުރެވުނުކަމަށާއި،  

ގުޅިގެން،   ޙާލަތާ  މުސާރައެ  މުވައްޒަފުންގެ  ހުރިހާ  އިންސައްތަ(   %50  އިންޖިމްގެ  )ފަންސާސް 

ގެ ސަބަބުން ބޭންކް    19-އުނިކުރުމަށް ނިންމައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަން އެންގިކަމަށާއި، އަދި ކޮވިޑް

އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތުތައް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ދަ ހެމަރ އިން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ  

މެ ޓްރާންސްފަރ  ބޭންކް  މައްސަލަ  މުސާރަ  ކޮށްފައިވާކަމަށް  އެގޮތަށް  އެކަން  ނިންމައި  ދިނުމަށް  ދުވެރިކޮށް 

ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި،   މިކަން  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަރާތުން  ތާރީޚު   2021މެއި    07ރައްދުވި 

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.   ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެއް  މެމޮރެންޑަމް'  'އިންޓަރނަލް  ންނެވި  ދެޖަހާފައިވާ 

އިންޓަރނަލް މެމޮރެންޑަމް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް އެފަރާތުން ބަޔާންކުރެއެވެ. އަދި އެ  

ފަރާތަށް   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުރެވިފައިވާކަން  ރައްދު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުން 

 ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،  50)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ންބަރު ާޤނޫނު ނަ 10.6

މަދުެވެގން މަހަކު އެއްފަހަރު މުސާރަ  ]ަވުގތީ މުަވއްޒަފަކަށް ލިބެްނާވ މުސާރަ ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ މުަވއްޒަފުްނނަށްެވސް،  

 [ ދޭްނާވނެއެެވ.

ާޤ 10.7 ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު،  ޢިބާރާތުން  ގައި    55ނޫނުގެ  މި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ. 
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)ށ( ަވޒީފާދޭ އެއްެވސް ފަރާތަކުން އޭާނެގ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރައިން އެއްެވސް އެއްޗެއް އުނިކުރެޭވނީ  

 .އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ

އެއްޗެއް    ޮގތުެގމަތިން ޤާނޫުނގައިާވ   (1) އުނިކުރަންޖެހޭ  ޮގތުެގމަތިްނ  އެއްޮގތްާވ  އަމުރަކާ  ކޯޓު  ނުަވތަ 

 ؛އުނިކުރުން

ުނަވތަ  (2) ހޯދުމަށް،  ތަނެއް  ދިރިއުޅޭނެ  ނުަވތަ  ެގއެއް  ހޯދައިދީފައިާވ  މުވައްޒަފަކަށް  ފަރާތުްނ  ަވޒީފާދޭ 

މު ވިއްކާ  އެމުަވއްޒަފަކަށް  އޭނާ  ުނަވތަ  ދީފައިާވ،  ހިފުމަށް  ފައިސާއާ ކުއްޔަށް  ލިބެންާވ  ދަލަކަށް 

ހޯދައިދޭ   ގެރެންޓީކޮށްދީެގން  އޭނާ  ނުަވތަ  ލޯނަކާ  ދޫކުރާ  މުަވއްޒަފަކަށް  އެ  އޭނާ  ުނަވތަ  ގުޅޭޮގތުން 

ހުއްދަ،  މުަވއްޒަފުެގ  ުގޅޭޮގތުން  ޢަދަދަކާ  ދީފައިާވ  ޮގތުަގއި  އެޑްާވންސްެގ  މުސާރައިެގ  ނުަވތަ  ލޯނަކާ 

ޢަދަ ހުއްދަދޭ  އެ  ލިބިެގން،  ތިްނބައިކުޅަ  ލިޔުމަކުން  އުޖޫރައިެގ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަކަށް  ނުަވތަ  ދަކަށް، 

 ؛އެއްބަޔަށްވުރެ ިގނަ ނުާވނޭހެން އުނިކުރާ އުނިކުރުން 

އެމުވައްޒަފެއްެގ ޗުއްޓީއާުގޅޭ ނުަވތަ ބޭސްފަރުވާއާުގޅޭ ނުަވތަ އިންޝުއަރެްނސާުގޅޭ ފަންޑަކަށް، ުނަވތަ   (3)

 ފައިސާއާުގޅޭޮގތުން އުނިކުރާ އުނިކުރުން. [ ޕްރޮިވޑެންޓް ފަންޑަކަށް ދެއްކުމަށް ލިބެންޖެހޭ

( ވަނަ ނަންބަރަށް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )  55)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   10.8

ރިޢާޔަތްކުރުމުން، ާޤނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ވަޒީފާދޭފަރާތަށް 

އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި    19-ސާރައިން އުނިކުރެވިދާނެކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ކޮވިޑްމުވައްޒަފުގެ މު

މުވައްޒަފުންގެ   ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާދޭ  ހާލަތުގައި،  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު  މެދުވެރިވެފައިވާ 

ފަ ދިނުން  އުޖޫރަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އަދި  އުނިކުރެވިދާނެ،  ޙާލަތްތަކަކާއި އުޖޫރައިން  ޚާއްަޞ  ސްކުރެވިދާނެ 

ނަންބަރު    2020ސެޕްޓެންބަރު    22ަޝރުޠުތަކެއް   ާޤނޫނު  ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ،  )ޢާންމު    2020/20ގައި 

 ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 2020ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު 

  1( ގެ  2020މު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  )ޢާން  2020/20އެގޮތުން، ާޤނޫނު ނަންބަރު   10.9

އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެފައިވާ   19-ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބެލުމުން، އެ ާޤނޫނަކީ، ކޮވިޑް

ވިޔަފާރިތަކަށް   ޢާއިލާތަކާއި،  ފަރުދުންނާއި،  ވަކިވަކި  ޙާލަތުގައި،  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު 



 

ް
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އެޅުމަށާއި ފިޔަވަޅުތައް  ޚާއްަޞ  އަޅަންޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރިކަން  ދައުލަތް  ، އެހީތެރިކަމާއި 

ާޤނޫނުތަކުގައި   ކަމާބެހޭ  މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި،  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ނިޒާމު  ހިންގުމުގެ 

އެހިނދަށް އެހިނދުން  އިޖުރާއަތުތަކަށް  ގެނެސް،  ބަޔާންކުރާ  ބަދަލުތައް  ވަގުތީ  ގެންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން   

އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްަޞ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ާޤނޫނުކަން އެނގެން އޮންނައިރު، އެ  

ކޮވިޑް ޢަމަލުކުރާނީ،  ިޞއްޙަތުގެ    19-ާޤނޫނަށް  ޢާންމު  އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގުޅިގެން  އާ 

ކޮވިޑްކުއް ފެށުމަށްފަހު،  ޢަމަލުކުރަން  ާޤނޫނަށް  އެ  ނުވަތަ  ޙާލަތު،  ނުރައްކަލުގެ  ގުޅިގެން   19-ލި  އާ 

ނިމުމަކަށް  ޙާލަތެއް  ކާރިސާގެ  ނުވަތަ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  އެނޫންވެސް  އިޢުލާންކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ާޤ  60ގެންނަތާ   އެ  ނިޔަލަށްކަން،  ތާރީޚުގެ  ހަމަވާ  ދުވަސް  މާއްދާއަށް   3ނޫނުގެ  )ފަސްދޮޅަސް(  ވަނަ 

 ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  

ނަންބަރު   10.10 ާޤނޫނު    2020/20ާޤނޫނު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ިޞއްޙަތުގެ  ގެ  2020)ޢާންމު  ވަނަ    3( 

 އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން   19-މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް

އުޖޫރައިން (1) ފަރާތުގެ  އަދާކުރާ  އަދާކުރާ   ވަޒީފާ  އުނިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ  އެއްވެސް މިންވަރެއް 

ފަސްކުރުން މުއްދަތު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ދިނުމަށް  އުޖޫރަ  ؛ ފަރާތަށް 

 ނުވަތަ

 ނުވަތަ؛ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުން (2)

 ؛ދޫކޮށްލުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން (3)

އާ   19-މިއިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާމެދު އެޅުން ހުއްދަވާނީ، ކޮވިޑް

ކޮށްފައިވާ  އެފަދައިން  ކޮށްފައިވުމާއެކު،  އަސަރެއް  ނުރަނގަޅު  ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ގުޅިގެން 

ފަރާ ވަޒީފާދޭ  ސަބަބުން  އަސަރުގެ  އާމްދަނީން  ނުރަނގަޅު  އެ  ދަށްވެ،  އާމްދަނީ  ލިބެމުންއައި  ތަށް 

މިންވަރަށް   ނުގެންދެވޭ  ދެމުން  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އައިސްފައިވާ  ދެމުން  ކުރިން  މުވައްޒަފުންނަށް 



 

ް
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ކުއްލި   ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު  އެކަނިކަން  ޙާލަތުގައި  އަސަރުކޮށްފައިވާ  ވިޔަފާރިއަށް  ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ 

ާޤ އޮންނަކަމާއި،    9ގެ    2020ނޫނު  ނުރައްކަލުގެ  އެނގެން  އިން  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެ   އަޅާފައިވާނަމަ،  ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފަކާމެދު  ޙާލަތެއްގައި  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކުގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

މަކީ ވަޒީފާދޭފަރާތުގެ  މުވައްޒަފާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ ާޤނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަން ސާބިތުކޮށްދިނު

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި   9ގެ    2020ޒިންމާއެއްކަމުގައި ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

( 2020)ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު  2020/20އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  10.11

ކޮވިޑް  3ގެ   މުއްދަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަޒީފާ   19-ވަނަ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ގުޅިގެން  އާ 

އުޖޫރަ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  އުނިކުރުން  މިންވަރެއް  އެއްވެސް  އުޖޫރައިން  ފަރާތުގެ  އަދާކުރާ 

އްދަތު ފަސްކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ދިނުމަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މު

އެޅޭނީ،   މުވައްޒަފަކާމެދު  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ފިޔަވަޅެއް  މިއިން  ފޮނުވުން،  ޗުއްޓީއަށް  ނުލިބޭގޮތަށް  އުޖޫރަ 

ިޞއްޙަތުގެ  ޢާންމު  ކަމުގައި  އެއްބަސްވާނަމަ  މުވައްޒަފު  ގެނައުމަށް  ބަދަލު  އެ  މަްޝވަރާކޮށް،  މުވައްޒަފާ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  9ގެ  2020 ނުރައްކަލުގެ ާޤނޫނު ކުއްލި

ކޮވިޑް 10.12 ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކުރެވުނު  ރައްދުވި    19-އިސްވެ  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ޙާލަތާ  ގެ 

މުސާރަ   މުވައްޒަފުންގެ  ދަށްކު  %50ފަރާތުގެ  އިންސައްތަ(  މުވައްޒަފުންނަށް  )ފަންސާސް  ނިންމައި  ރުމަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން އެކަން އެންގިކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް،  

ބަދަލު   އެ  މަްޝވަރާކޮށް،  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިންމާފައިވަނީ  ނިންމުން  އެ  އެންގިފައިވާކަމާއި، 

ހުށަހެ މައްސަލަ  ފަރާތަށް  ގެނައުމަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެއްބަސްވެގެންކަން  ފަރާތުން  ޅި 

ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް، މޭ އަދި ޖޫން   2021އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވެއެވެ.

ދިނުމުގެ   ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް، އެކަން ސާބިތުކޮށްމަހުގެ މުސާރަ ރައްދުކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި

މުސާރައިގެ  ޢަދަދުތަކަކީ  ސްލިޕްތަކުގައިވާ  ޓްރާންސްފަރ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުން 
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ގޮތުގައި ޓްރާސްފަރކޮށްފައިވާ ފައިސާކަމަށް ބުރަވެވެންނެތަތީއާއި، އެހެންކަމުން އިސްވެ ދެންނެވި މަސްތަކުގެ  

ދީފައިވާކަން   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް މުސާރަ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ރ )ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( -/15,000)ތިނެއް( މަހުގެ މުސާރައަށްވާ    3  އިސްވެ ދެންނެވި  ބުރަވެވެން ނެތަތީ،

ނުދީވާ   ދޭންޖެހި  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަކީ 

 ކަނޑައަޅައި، އެ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ފައިސާކަމަށް

 ދެކެމެވެ. މައްޗަށް އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމވަެފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ ައްނަނިނވި   .11

 ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ޢަދުލުވެރިކަން  ާޤއި  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން   ވަޒީފާދޭފަރާތުން 11.1 މައުޟޫޢީ  މުކުރަންޖެހޭ 

(substantive fairness)  ީ؛ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ 

ައާސެސަވ .1 ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ުމަވއްޒަަފުކ  ޒީފޭާދ  ެއީއ  ްއ 

 ؛ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ

ުއްނުސރަުތްއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަދުށްނ   .3 ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ަފާރުތން  ެއ  ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

ާއިއ ެއ ކުޯޓން  ާޔަޤިޟްއ  HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު

 ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ
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ާޤނޫނު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   11.2

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

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

އޭނާ ަވޒީފާަގއި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގްނާވ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް  ،  އެކަށީެގން ނުުވމާއެކު 

 [ އެެވ.ަވޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެްނނަ ޙާލަތުތަކުަގ

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

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

 އެކަށީެގންނުާވކަމަށް ބެލެޭވނީ އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

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

 ؛ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން

 [ ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން. (2)

 މި ޢިބާރާތުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

  އްޮފ  ެލަޓރ '   ަފާރުތްނ  ަރްއވިުދ  ަމްއސަަލ  ައްނަގިއ  ަވިކުކިރަކްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 11.3

 ިލުމަގިއ،  ިމ  . ަގެއެވ  2021  ޮއަގްސުޓ  19  ަތްއާޔުރކޮށަްފިއަވީނ   ިލުޔްނ  ިމ.  ދަީފިއެވެއެވ  ެއްއ'  ަޓރިމޭނަޝްނ

ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަވޒާީފިއްނ    2021ޖަުލިއ    19ަމްއސަަލ  ަވިކޮކށަްފިއާވަކަމށިާއ،  ަވޒާީފިއްނ  ެފިށެގން  ިއްނ 

ިދުގ    1ަވިކޮކށަްފިއަވީނ   ަމސުްދވަަހްށުވެރ  ަވޒާީފައްށ  )ެއެކްއ(  ހުޯދަމާކނުލިައ  ުހއަްދ  ުމއަްދަތަކްށ 

 ާޙިޟުރުނާވީތަކަމށް ަބޔްާނޮކށްފިައެވެއެވ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ިމ ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވބު ުހށަަހޅާ ޯފުމަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ފާަރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ،   11.4

ޑިއުޓީއަށް ޙާޟިރުނުވުމާއި، މަސައްކަތުގެ  ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހުނީ، ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަންޖެހޭ  

އަޚްލާުޤ ދަށްވުމުގެ އިތުރުން، ވަކި އުޒުރެއް އެންގުމަކާނުލައި ވަޒީފާއަށް ނުނުކުމެ މަހަކަށްވުރެ ގިނަދުވަސް  



 

ް

 އަޙްމަދު މުޢާޒަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                        ްްް  ށަހެޅި މައްސަލަހު ޔާމީން މުޙައްމަދު  VTR/2022/215މައްސަލަ 
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ރަނގަޅުކުރުމަށް   އަޚްލާުޤ  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ސަބަބުންކަމަށެވެ.  ވުމުގެ 

  ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ލިޔުމުން ނަޭޞޙަތް ދީފައިވާނެކަމަށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވިއަނގަބަހުންނާއި  

ނަޭޞޙަތްދީފައިވާކަން   11.5 ރަނގަޅުކުރުމަށް  އަޚްލާުޤ  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގައި    2021އޮގަސްޓު    04ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

 ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާާޤ ގުޅޭގޮތުން އަނގަބަހުން ނަޭޞޙަތް ދީފައިވާނަމަ އެކަން   11.6

ނަޭޞޙަތް  އަނގަބަހުން  ބުނެއެވެ.  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮންނަންވާނެކަމަށް  ފެންނަން  ލިޔުމުން 

ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ. އަދި  ދީފައިވާކަން ސާބިތުވާފަދަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ހެއްކެއް މައްސަލަ  

ދެންނެވި   ފަރާތުން   2021އޮގަސްޓު    04އިސްވެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅޭގޮތުން  އީމެއިލްއާ  ގެ 

ތާރީޚެއްގައި   ފަހުގެ  ތާރީޚުގެ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއީ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 

 ށެވެ. ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލެއްކަމަ

ހުށަހެޅި   11.7 މައްސަލަ  ގުޅޭގޮތުން  ދިޔަގޮތާ  ވަކިކުރެވިގެން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން، 

ޅި ފަރާތުން މުސާރައާ ގުޅޭގޮތުން ޖިމްގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ  ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެ

ޖޫން   28  ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްމީސްމީޑިއާ ގްރޫޕެއްގައި ސުވާލުކުރުމުން މައްސަލަ  

ހަފްތާއެއްހާ    ގައި  2021 އޭގެ  އެންގިކަމަށާއި،  މަޑުކުރުމަށް  ގޭގައި  އަންގަންދެން  އެއްޗެއް  ވަކި  ގުޅައި، 

ނޯޓިހެއް   ހަފްތާގައި  އެ  ހަމަ  ނުކުތުމުން  ވަޒީފާއަށް  އެންގުމަށްފަހު  ނުކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ދުވަސްފަހުން 

ވަކިކުރީ  ދިނު ވަޒީފާއިން  ބުނަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.  ވަޒީފާއިން  މަކާނުލައި 

އިސްވެ ދެންނެވި 'ޝަޒްރާ' ކިޔާ ފަރާތަކީ ޖިމް ހިންގުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 'ޝަޒްރާ' ކިޔާ ފަރާތެއްކަމަށެވެ.  

 ރައްދުވި ފަރާތުން އިންކާރުނުކުރެއެވެ.   ޖިމް ހިންގުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމާމެދު މައްސަލަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި    5'  ގެ  2މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'ބަޔާން   11.8

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  އަމިއްލައަށް   2021ޖުލައި    19ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ވަޒީފާއިން  ގައި 



 

ް

 އަޙްމަދު މުޢާޒަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                        ްްް  ށަހެޅި މައްސަލަހު ޔާމީން މުޙައްމަދު  VTR/2022/215މައްސަލަ 
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މްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށް ތަނުން ނިކުމެގެން ދިއުމަށްފަހު ވައިބަރ އިން މެސެޖުން  އިސްތިއުފާދިނުމަށްފަހު ޖި

ވަޒީފާއިން އިސްތިއުފާ ނުދޭނެކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއިން ކަނޑައިދިނުމަށް އެދުމުން، ދަ ހެމަރ ގެ ވެރިފަރާތާއި  

ން ވަކިނުކުރާކަމަށާއި، އަދި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު ހިންގި ވަޓްސްއެޕް މުއާމަލާތެއްގައި، ވަޒިފާއި

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ކަމަށް  އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާނެ"  ނުކުންނަން  ވަޒީފާއަށް 

( ފެށިގެން  ދުވަހުން  އެ  ފެށިގެން  2021ޖުލައި    19ބުނަނީ  އިން  މައްސަލަ    1(  ވަންދެން  މަސްދުވަސް 

އިން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީކަމަށެވެ.    2021ޖުލައި    19އިނުވާތީ،  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފަ

 ގައެވެ.  2021އޮގަސްޓު    19ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   11.8އިސްވެ   11.9

ވަ ފަހުން  އަމިއްލައަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ނެތެވެ.  އެނގެން  އިސްތިއުފާދިންކަން  ޒީފާއިން 

ކަނޑައިދިނުމަށް"   ވަޒީފާއިން  ބުނެ  ނުދޭނެކަމަށް  އިސްތިއުފާ  ވަޒީފާއިން  މެސެޖުން  އިން  "ވައިބަރ 

އެކަން   ބުނިނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތެރެއެދުނުކަމަށް  މައްސަލައިގެ  އެނގެން މި  އިން 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލަ   ނެތްކަން  މެސެޖުތައް  ވަޓްސްއެޕް  ބަޔާންކުރާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.   ފަރާތުން  އިންކާރުކޮށްފައި  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މެސެޖުތަކަށް  މި 

ވަޒީފާއާބެހޭ  އެ  ނުވެއެވެ.   ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  މެސެޖުތަކަށް 

ފަރާތުން   މަތިން އެހާތަނަށް ނުދީވާ މުސާރަ ދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

)ތިނެއް(    3މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކިބައިގައި އެދިފައިވެއެވެ.  

މަހުގެ މުސާރަ ދިނުމަށެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާބުގައި އެއީ ކޮން ތިން މަހެއްގެ މުސާރައެއްތޯ 

 ބާރާތުން މެސެޖުކޮށްފައިވެއެވެ. ޢިސުވާލުކޮށް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

“You don’t have a job there. So go. Do whatever you want.” 

އެ   11.10 ވަކީލުންނާ  އެފަރާތުގެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މެސެޖުކުރުމަށްފަހު،  ޢިބާރާތުން  ދެންނެވި  އިސްވެ 

  ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރާކަމަށާއި،   ފަރާތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި     ބުނުމުން،މައްސަލައިގާ މަްޝވަރާކޮށްފައިވާކަމަށް
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ފެށުމަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަން  މަޑުކުރުމަށްކަމަށާއި،  މައްސަލަ ރައްދުވި    އަންގާފައިވާނީ ހަމައެކަނި ގޭގައި 

މެސެޖުކޮށްފައިވަނީ،   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޖަވާބުގައި  ބުނެފައިވެއެވެ.  ވަވަފަރާތުން  ކިކުރީ  ޒީފާއިން 

ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.   އާ  'ޝަޒްރާ'  ހިންގުން  ޖިމް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  'ޝަޒްރާ' 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މިކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަ 11.11 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކުރެވުނު  އިން   2021ޖުލައި    19ރާތް  އިސްވެ 

މައްސަލަ   އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާނެކަމަށް  ނުކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ނުދާތީ،  ނުކުންނަމުން  ވަޒީފާއަށް  ފެށިގެން 

ރައްދުވި ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް  

ފަރާތުން ހަވާލުވެހުރިބުނެފައިވަނީ ޖިމް  މައްސަލަ ރައްދުވި  ހިންގުމާ  ހުށަހެޅި ފަރާތް     ފަރާތުން މައްސަލަ 

އެދުމާ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހޯދުމަށް  މުސާރަ  ނުދީވާ  އެހާތަނަށް  ގުޅިގެން،  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން 

އަދި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފަރާތުން    ގުޅިގެންކަން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުރިން  ބުނުމުގެ  ނުކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް 

 You don’t have a job there. So go. Do whatever you“މެސެޖުކޮށްފައިވަނީ  ފުރަތަމަ  

want.”   ިމި ޢިބާރާތުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޭރު މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއ

އޮތްކަންވެސް  މުސާރަ   ނިޔަތް  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ހޯދުމަށް  ޙައްލު  ާޤނޫނީގޮތުން  ގުޅިގެން  ނުދިނުމާ 

ވީމާ، އެ ޙާލަތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެޔޮ ނިޔަތާމެދު ސުވާލު  ފާޅުކޮށްފައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ފަރާއުފެދެއެވެ.   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  ހުރިހާކަމަށް  ފަރާތަށް ދެންނެވި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތުން 

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނީ  ނުކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ވަކިނުކުރާކަމަށާއި،  ވަޒީފާއިން 

އޮތް ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  އޭރު  ފަހުންކަމާއި،  ވަކިކުރެވުނު  ގެއްލިފައިވާކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މަްޞލަޙަތު   

އެފަދަ    ސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ބާވަތާއި ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،ބުރަވެވެއެވެ. އަދި މައް

އި އަލުން ވަޒީފާއަށް ނުކުމެ ވަޒީފާ  ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގަ

ފެށުމަކީ  ވިސްނާއިރު   އަދާކުރަން  މިންގަނޑުން  އިންސާނެއްގެ  މުވައްޒަފަކަށް   ސަބަބުވެރި 

  ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.
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 އަޙްމަދު މުޢާޒަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ހުރިއިރު، 11.12 އެހެން  ކަންކަން  ބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއަށް    އިސްވެ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބަޔާންކޮށް   ހުރިކަމަށް  މައްސަލަތަކެއް  ގުޅޭ  އަޚުލާާޤ  މަސައްކަތުގެ  އެނޫންވެސް  ޙާޟިރުނުވާކަމަށާއި، 

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮށްފައިވާ އީމެއިލަކީ    2021އޮގަސްޓު    04ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވި  

ރަނގަޅަށްކަމަށް   ވަކިކުރީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ  ބޭނުމަށް    ދެއްކުމުގެ 

ބުރަވެވެއެވެ.   ވަކިކުރިކަ  2021އޮގަސްޓު    19އެއަށްފަހު  އީމެއިލެއްކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ލިޔުން  ގައި  މުގެ 

ވަކިކޮށްފައިވާކަން    2021ޖުލައި    19ތައްޔާރުކޮށް،   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  އިން 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ކަންކަމަށް  އެންމެހާ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ނުކުންނަމުން   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ވަޒީފާއަށް 

ން ނޫންކަމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ހަމައަކު ނުދާތީކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭތީ، 

 ޤާއިމުވެފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.

އިޖުރާއީ   .12 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ބަލާއިރު  މައްސަލަ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  އެ   ޤާއިމުނުވާނަމަ،  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ޤާއިމުވާންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 12.1

  ނުޖެހޭނޭކަމުގައި   ބަލަން  ތޯާޤއިމުކޮށްފައިވޭ  ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު

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

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނަ ކަނޑައެޅުޒަާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  އަދި  ރުކޮށް  އިންޞާފުވެރި  ނެތްނަމަވެސް،  ބުރަވެވެން  ލާޒިމުވާކަމުގައި  ން 

ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރިކަން   ،ޢަދުލުވެރި  އިޖުރާއީ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ރުކުރުން މުހިއްމުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. ޒަ ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ޚުލާާޞކޮށްނަމަވެސް ނަ



 

ް

 އަޙްމަދު މުޢާޒަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                        ްްް  ށަހެޅި މައްސަލަހު ޔާމީން މުޙައްމަދު  VTR/2022/215މައްސަލަ 
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ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން    ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދި 12.2

ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ،   ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އިޖުރާއީ 

 ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:

ހުރިހާ   .1 ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،  ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ 

 ؛ނުމަށްފަހުތަފުޞީލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދި

އެފަދަ   .2 އަދި  ދިނުމަށްފަހު  މުވައްޒަފަށް  އެ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ 

އެ   އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފުރުަޞތެއްގައި 

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

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

މުވައްޒަފަކު   އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ 

 ކަމާއި، ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިޖުރާއަތުތައް   12.3 އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް 

ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބެލެވޭނެކަމާއި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި 

އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް    (unfair dismissal)ސްމިސަލް  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުން އަންފެއަރ ޑި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އިސްވެ   12.4 ވަކިކުރުމުގައި،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ދަށުން   12.2މައްސަލަ  ނަންބަރުގެ  ވަނަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

 އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 
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ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ  އިސްވެބަޔަންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް   .13

ނެތަތީ ބުރަވެވެން  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ފަރާތް ، ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ާޤނޫނު ނަންބަރު   ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ާޤ  2008/2ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، )ވަޒީފާއާބެހޭ  އާ  ނޫނު( 

ާޤނޫނުގެ   )  29ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ފަރާތަށް 3ވަނަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )

އެގޮތުން،   ބުރަވެވެއެވެ.  އަމުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދިނުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ 

ގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދޭނެ ޢަދުލުވެރި މިންވަރު ހިސާބުކުރުމަށް ބަލާއިރު ގެއްލުމު 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ، )ރ( ގައި މާއްދާގެ ވަނަ  29 ގެ( ާޤނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ) 2008/2 ނަންބަރު ާޤނޫނު 13.1

ޓްރައިބިއުނަލުން] އަމުރެއް  ކަނޑައަޅާީނ ބަދަލުދިނުމުެގ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ބަދަލުދޭންޖެހޭކަމަށް  ނެރުމުގައި،   

ކަނޑައެޅުމުަގއި،  ޢަދަދު  މިފަދައިން  ޢަދަދަކަށެެވ.  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ޢަދުލުެވރިކަމަށް  އަދި  އެކަށީެގންާވކަމަށް 

މުަވއްޒަފަކަށް  އެ  ޢަމަލުކުރިޮގތުން،  ަވޒީފާދޭފަރާތުން  ަވކިކުރުމުގައި  ެގއްލުމަށާއި،    ަވޒީފާއިން  ލިބުނު   އެ ސީދާޮގތުން 

އޭނާ  އެކަމުގައި  ާވަނމަ،  ސަބަބުންކަމަށް  ޢަމަލެއްެގ  މުަވއްޒަފަކުކުރި  ދިމާިވ  ަވކިކުރުމަށް  ަވޒީފާއިން  މުަވއްޒަފަކު 

 ބައިވެރިާވ މިްނަވރަށް ރިޢާޔަތްކުރަންާވެނއެެވ....[ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރަ ލިބުން ހުއްޓުމަކަށް އައުމަކީ   13.2

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  ގެއްލުމެކެވެ.މައްސަލަ  ލިބުނު  ފަރާތަށް    ސީދާގޮތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   6މިކަމަށްޓަކައި، 

 ކަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް ފެނެއެވެ. )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަ

އެޕާޓްމަންޓުގެ   13.3 ދިރިއުޅެމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަނަ   2021ވަޒީފާއިން 

އަހަރުގެ މެއި، ޖޫން، ސެޕްޓެންބަރު އަދި އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުލި ނުދެއްކި ޖޫރިމަނާވެފައިވާކަމަށާއި، އެ ޚަރަދުތައް  

ހުށަހެޅި  ހަމަޖެ މައްސަލަ  މަޖުބޫރުވިކަމަށް  ވިއްކާލުމަށް  ސައިކަލު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އްސުމަށްޓަކައި 

ލިޔެކިޔުމެއް   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  އެކަން  އެހެންނަމަވެސް  ބުނެއެވެ.  ފަރާތުން 

 އް ނަގައިދެވިދާނެކަމަށް ނުފެނެއެވެ. ނުވަތަ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެކަމަށް ބަދަލެ



 

ް

 އަޙްމަދު މުޢާޒަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                        ްްް  ށަހެޅި މައްސަލަހު ޔާމީން މުޙައްމަދު  VTR/2022/215މައްސަލަ 

                                             

 

25   ގެ  22 ޞަފްޙާ       
 

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

Phone: 3307701  ްފޯނ:ްް  | Fax: 3308774  ްސ ްް:ެފކ   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv   :ްވެބްސައިޓ 

 

 

 

އެތައް  13.4 ދިޔައިރު،  މަސައްކަތްކުރަމުން  ޖިމުގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ކްލައިންޓުންގެ  އެ  އިންސްޓްރަކްޓަރެއްކަމަށާއި،  ނަގައިދެމުންދިޔަ  ޓްރެއިނިންގ  ޕަރސަނަލް  ކްލައިންޓުންނަށް 

( ގެ ޢާމްދަނީއެއް ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން  ރ. )ދިހަހާސް ރުފިޔާ-/10,000ފަރާތުން އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު  

މައްސަލަ ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ޢާމްދަނީ ލިބުންވެސް ހުއްޓުނުކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެއެވެ.  

 ހުށަހެޅި  ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ޖިމުގައި ޕަރސަނަލް ޓްރެއިނިންގ ނަގައިދިނުމުގެ ހުއްދަ މައްސަލަ

ނަގައިދެމުންދިޔަކަމާއި،   ޓްރެއިނިންގ  ޕަރސަނަލް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދީފައިނުވާނެކަމަށެވެ.  ފަރާތަށް 

ހެއްކެއް   ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ނެތިކަން،  އިޢުތިރާެޟއް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުރަމުންދިޔައީ  އެކަން 

ޢަބްދު ޙާިޟރުކުރެވުނު  ސާބިތުވެއެވެ.  ޖާސިރުهللا ގޮތުގައި  ހެކިބަހުން  ގެ  މާލެ(   / ދިވިލި  )މއ.  ޙުސައިން   

މަހަކު   އެވްރެޖްކޮށް  ނަގައިދީގެން  ޓްރެއިނިންގ  ޕަރސަނަލް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންނަމަވެސް، 

ސަލައާ  ލިބެމުންދިޔަކަމަށް ބުރަވެވޭ މިންވަރުގެ ހެއްކެއް މި މައް  ރ. )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ގެ ޢާމްދަނީއެއް-/10,000

 އެކަމަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް ނަގައިދެވިދާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ. ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ، 

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ   13.5

މައްޗަށް    ގޮތުގައި ބުރަވެވޭ  ލިބެމުމަހެއްގެ  ނިްޞބަތުން،  -/5,000ންދިޔަކަމަށް  ގެ  ރުފިޔާ(  )ފަސްހާސް   6ރ. 

މުސާރައަށްވާ   މަސްދުވަހުގެ  ނެތި -/30,000)ހައެއް(  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ރުފިޔާއަކީ،  ތިރީސްހާސް  ރ. 

ވަނަ ނަންބަރުގެ (  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  29ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ސަބަބަށްޓަކައި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މިންވަރެއްކަމަށް   ޢަދުލުވެރި  ނަގައިދިނުމަށް  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން 

 ފެނެއެވެ. 

 އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލަ ނިންމުމަށް ފެންނަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ .14

  ރައްދުކޮށްފައިވާކަމަށް   މުސާރަ  މަހުގެ  ޖޫން  އަދި  މޭ  އެޕްރީލް،  އަހަރުގެ  ވަނަ  2021  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 14.1

  ދީފައިވާކަން   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުސާރަ  މަސްތަކުގެ   އެ  ބުނިނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ

)ތިނެއް( މަހުގެ   3ކަމަށް ބުރަވެވެން ނެތަތީ، އިސްވެ ދެންނެވި  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ
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ރ )ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  -/15,000މުސާރައަށްވާ  

ތަށް ދިނުމަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހި ނުދީވާ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން  މަ 14.2 އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

ބުރަވެވޭތީ ވަކިާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަށީގެންވާ  ،  ކޮށްފައިވަނީ 

 ސަބަބެއްނެތިކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމަށް ފެނެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިކަމުގައިވާތީ، ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ  14.3

ރ. )ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ( މައްސަލަ  -/30,000)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ    6ގޮތުގައި  

)ވަޒީފާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  އަމުރުކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 29ގެ 
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 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  

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

ޔާމީން ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި     ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަހަށްމަޖިލީހުގައި

  2019މާރިޗު    11އަޙްމަދު މުޢާޒްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 'ދަ ހެމަރ' ޖިމްގައި  މުޙައްމަދު މައްސަލަ ރައްދުވި  

ރުގެ އެޕްރީލް، ވަނަ އަހަ  2021އިން ފެށިގެން ރިސެޕްަޝނިސްޓެއްގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ މުއްދަތުގައި،  

މެއި އަދި ޖޫން މަހުގެ މުސާރަ ލިބިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަޝްވަރާއަށްފަހު، މައްސަލަ  

ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ތަފާތުކުރުން ބަހައްޓައި، ވަކި ސަބަބެއް އެންގުމަކާނުލައި ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް  

އަންގައިއެންގުމަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް  ފަހުން  ހަފްތާއެއް  އޭގެ  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް    ،ފަހު،  ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމުން 

ވަޒީފާއިން    2021ޖުލައި    19ނެތި   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  ފެށިގެން  އިން 

ޚިލާފަށްކަމަށް   ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  މުސާރަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މުއްދަތުގައި  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

މާލީ   އެންމެހައި  ލިބިފައިވާ  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ލިބިދިނުމަށާއި،  މުސާރަ  މަސްތަކަށްވާ  ދީފައިނުވާ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ާޤނޫނުގެ  ގެއްލުންތަކަށް  ވަނަ   29 

 18( ވަނަ ނަންބަރާއި އެ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށް އެދި  3މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  2022ސެޕްޓެންބަރު 

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  ރައްދުކޮށްފައިވާކަމަށް   2021މައްސަލަ  މުސާރަ  މަހުގެ  ޖޫން  އަދި  މޭ  އެޕްރީލް،  އަހަރުގެ  ވަނަ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް، އެ މަސްތަކުގެ މުސާރަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާކަން މައްސަލަ  

ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާކަ ދެންނެވި  ރައްދުވި  އިސްވެ  ނެތަތީ،  ބުރަވެވެން  މުސާރައަށްވާ    3މަށް  މަހުގެ  )ތިނެއް( 

ރ )ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  -/15,000

 ދޭންޖެހި ނުދީވާ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި،



 

ް

 އަޙްމަދު މުޢާޒަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
ނަންބަރު:                        ްްް  ށަހެޅި މައްސަލަހު ޔާމީން މުޙައްމަދު  VTR/2022/215މައްސަލަ 
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ވަޒީފާއި ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތިކަމަށް  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ހުށަހެޅި  ބުރަވެވޭތީ،  ން  މައްސަލަ 

ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ފަރާތުން  ފަރާތް  ރައްދުވި  ޢަދުލުވެރިކަން މައްސަލަ  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި    މައުޫޟޢީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/ 2008ާޤނޫނު ނަންބަރު    ށްފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި،ާޤއިމުކޮ

ގޮތުގައި  3) ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން،  ނަންބަރުގެ  ވަނަ  މަސްދުވަހުގެ    6(  )ހައެއް( 

 އަޅައި، ރ. )ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑަ-/30,000މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ 

ބަޔާންކުރެވުނު   ޢަދަދުތަކުގެއިސްވެ  މައްސަލަ  -/45,000ޖުމްލައަށްވާ    ފައިސާގެ  ރުފިޔާ(  ހާސް  )ސާޅީސްފަސް  ރ. 

ފެށިގެން )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(  2022ޑިސެންބަރު    14)ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މިއަދު   ( ދުވަހުގެ  އެކާވީސް)  21( އިން 

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    3ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(  ތެރޭ ދިނުމަށްފަހު، އެކަން  

، އަޙްމަދު މުޢާޒުގެ ޣައިރު  ލިޔުމުން އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި އަޙްމަދު މުޢާޒުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް

 ޙާޟިރުގައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  

 1444ޖުމާދަލްއޫލާ  20
 2022ޑިސެންބަރު  14

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ  

 

 ލީލާ އިބްރާހީމްމަނިކު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު 

 

 


