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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/24 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ޖަނަވަރީ  21 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ޖޫން  28 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 މުޙައްމަދު އަލްޠާފް، ގުލޭނޫރަންމާގެ، ސ. ފޭދޫ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A293735)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އިތާފުށި އިންވެސްޓެމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0536/2012 :ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރުންފުނި )ކު
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   )ފޭދޫ ސ.  / ގުލޭނޫރަންމާގެ(މުޙައްމަދު އަލްޠާފް   މި މައްސަލައަކީ

A293735 )02  ެވަޒީފާއަދާކުރަމުން    ގައިމޯލްޑިވްސް އިތާފުށީއިން ފެށިގެން ވަލްޑްރޮޕް އެސްޓޯރިއާ    2019ޕްރީލް  އ

ާޤއިމުނުކޮށް ދަނިކޮށް   ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން 

ށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދީ،  ފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަވަޒީ މުޙައްމަދު އަލްޠާފް    ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،

ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު    އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަމުޙައްމަދު އަލްޠާފް  

ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި، ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ލިބޭނޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް އެދި މުޙައްމަދު    ހާއިއެންމެ

 



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
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ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2020  ޖަނަވަރީ  21ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އަލްޠަފްގެ ފަރާތުން އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް  

 .ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ގެ ރައުޔު ރިޝްފާ މަރްޔަމް  

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ފޭދޫ    ސ.  /  މުޙައްމަދު އަލްޠާފް ގުލޭނޫރަންމާގެމައްސަލަ ހުށަހެޅި   .1

A293735)   ްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށ

ގޮސްފައިވަނީ    ،ނަޒަރުކުރުމުން އަދާކުރަމުން  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަލްޑްރޮޕް  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ރައްދުވި  ، މަާޤމުކަމަށާއި އެންޑް ބެވަރޭޖްގެ  އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށީގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ފުޑް

 ކަމަށާއި، 2019ޕްރީލް އެ 02 ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ

ހުށަހެޅި    އަސާސަކީ،  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ މައްސަލަ 

ވަނަ ދުވަހު ޕްރައިވެޓް   2019ނޮވެންބަރު    09ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް  

އައިލެންޑްގައި އަލްކަހޯލް ބޭނުންކޮށްގެން ހުރެ ގެސްޓުންނާއި، ޓިމް މެންބަރުންގެ ކުރިމަތީގައި އަޚްލާްޤ އެކަށިގެންވާ  

ބަހަ އެގޮތުގެމަތީގައި   ގުރާއަށް ނބަ  ހުރީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުއްވެރިކޮށް   ޢަމަލު  އްޓާފައިނުވަތީ، 

ނަގާފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ  ސާމްޕަލް ޔޫރިން  ބެލުމަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިތޯ

ކަން ސާންޕަލް ޔޫރިން  އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ކަންކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، ޔޫރިން ސާމްޕަލްއަކީ މަ

ޙިއްސާކޮށްފައި   ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަތީޖާވެސް  ޓެސްޓްތެ  ޔޫރިން  ހަދާފައިވާ  ޔާީޤންކޮށްފައިނުވާއިރު، 

ފައިވާކަމަށް )ފަހެއް( ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވެ   5ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ނުވާކަމަށާއި،

ބުނެ، އިޞްލާޙީފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދަލުވެރިކަމާއި 



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އަލްޠާފް މުޙައްމަދު ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/24މައްސަލަ 
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ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމާށް  ވަޒީފާއިން  ާޤއިމުނުކޮށް  ޢަދުލެވެރިކަން    އިޖުރާއީ 

 ވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ގަވާއިދާ ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ .2

ހު މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދީ،  ވަޒީފާއިން  ށަޚިލާފަށްކަމަށް  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހެޅި 

އެންމެހަ  ލިބުނު  ސަބަބުން  މުސާރައާއި  ވަކިކުރުމުގެ  ލިބޭނޭ  ދެމިހުރިނަމަ  ވަޒީފާގައި  ބަދަލާއި،  ގެއްލުމުގެ  އި 

 ށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަމުރުކޮށްދިނުމަޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް 

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

، ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން 

ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    2019ނޮވެންބަރު    12މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

  09ކަންތަތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި،  ގާދިޔަ  ގައި ހިނ  2019ނޮވެންބަރު    09އިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތް ވަޒީފާ

ރިސޯޓްގެ "އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ކްލަބް" ގައި ބަނގުރާ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ވަނަ ދުވަހު  2019ރު  ބަނޮވެން

އަންހެން ފަތުރުވެރިއަކާ   އެގޮތުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި،  ންބޮއިގެން ޢަމަލުވެފައިވާ ގޮތަކަށް އުޅެމު

ށާއި، އެހެންކަމުން  ފެނިފައިވާ ކަމަ ކަށް  އަމަލުގެ ޙާލަތުގައިހުރެ މުޢާމަލާތްކުރަމުން ދިޔަ ކަން ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފަ

  13:40ދުވަހުގެ  ހަމަ އެ  ފަތުރުވެރިންނާ އެކަހަރި މާޙައުލަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގެންދެވުނު ކަމަށާއި،  

އެހެން   ރިސޯޓްގެ  ހަޅޭއްލަވަފައިވާ  މުވައްޒަފަކާހާއިރު،  ބަހުން  ބޭއަދަބީ  އެހެންކަމުން    ފައިވާދިމާލަށް  ކަމަށާއި، 

ގެ މައްސަލަ ރިސޯޓްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުނު ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު ހެޅި ފަރާތުށަމައްސަލަ ހު

ރަ ޕޮލިސީއް މައްސަލަ  ޓެސްޓިންގ  އަލްކަހޯލް  އެންޑް  "ޑްރަގް  ކުންފުނީގެ  އެއްގޮތަށް  "  ދުވި  ބަނގުރާ އާ 

އިންކާރުކުރި ކަމަށާއި ނަމަވެސް  ބެލުމަށް ޓެސްޓް ހެދުނުކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ޓެސްޓް ހެދުމަށް    ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ

ގެ އޮންސައިޓް ޑޮކްޓަރ  ޓްރިސޯ  ކޮށްފައިވަނީ ކަމަށާއި، މި ޓެސްޓް އެޑްމިނިސްޓަރފަހުން އެއްބަސްވެ ޓެސްޓް ހެދި 

ސެކިއުރި ޑައިރެކްޓަރއާއި  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ކްލިނިކްގައި  ރިސޯޓްގެ  ގަޑީގައި  ހެދި  ޓެސްޓް    ޓީ ކަމަށާއި، 



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
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ހެޅި ފަރާތް ބަނގުރާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ށަމައްސަލަ ހުން  ކު ހުރި ކަމަށާއި، ޓެސްޓުމުވައްޒަފަގެ  ޑިޕާޓްމަންޓް

ފާއާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދުވެފައިވާ  ށާއި،  ދެއްކިކަމަ

ވަގުތުން    ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖަނަމަ   ޖާނަތީގެންދާ އަލްކަހޯލް ޓެސްޓެއްގެ    ޓުން ކުރިއަށް( ގައި، ރިސeޯވަނަ މައްދާގެ )  9

ހެޅި ފަރާތް ވަޒިފާއިން  ށަަޞރީޙަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުކަން  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ

ވަ އަދި  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ވެވުނު  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ާޤނޫނުގެ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަނަ    23ޒިފާއާބެހޭ 

މައުޟޫޢީ  އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ދަށުން ކަމަށާ

ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް   ޢަދަލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ރަޢަދަލުވެރިކަމާއި  މައްސަލައިގެ  އްމައްސަލަ  ފަރާތުން  ދުވި 

 އި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ޖަވާބު ފޯމުގަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ  ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ .4

ވަޒިފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒިފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދަލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަށްފަހު  

އެއްބަސްވުމާ  ކަމަށްފަހު،   ވަޒީފާގެ  ސޮއިކުރެވިފައިވާ  ފަރާތާދެމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ާޤނޫނާއި،  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ނަގައިދެވެން  ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ ފަރުވާއެއް އަދި ބަލަލެއް    ، މައްސަލައެއްގޮތަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ދިނުމަށްކަމުގައި   ނިންމައި  މައްސަލަ  މި  ކަނޑައަޅައި  ޖަވާބު ނެތްކަމަށް  'މައްސަލައިގެ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަ .5

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

ާޤނޫނުގެ   އެކަށީގެންވާ ، ޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރުވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައް  28އުފުލުމުގެ ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޒިންމާއެއްގެ   ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް 

ާޤނޫނުގެ   އެ  އޮތުމުން  27ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  އަލްޠާފް   ،ވަނަ  މި    މުޙައްމަދު  ހުށަހަޅާފައިވާ 



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
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މި މައްސަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  ލައިގައި 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޒިންމާއެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް މައްސަލަ ރައްދުވި 

ަމްއސަަލެއްއ .6 ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ    ، ަގިއުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށެްގްނ ުހށެަހޅޭ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ބުެލުމަގިއ ެދ ުއްނުޞެރއް  ޮއެވެގްނތޯ  ުނވަަތ ެއކީަށގްެނާވ ަސބެަބއް  ެއއީ    ، ިންނުމަމުކްނތޯ 

 (procedural fairness)އިަދ އުިޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  

 HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނންބުަރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

 ދޭ  ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއން ވިަކުކުރަމްށ ަވޒާީފ  ، މޮިގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނޭގަކާމިއ

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ   ަފާރަތުކްނ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ އްެނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރަމށް ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ    ،  ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކިއުޖާރީއ   ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތއް  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލނަްތްއ  ބަަލްނޖެހޭ   ،ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ޯކުޓން ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ   ނު ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވ

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަފިއަޞާލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ   .7

އަދުުލެވިރަކްނ   ަމުއޟީޫޢ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  (substantive fairness)ަވިކުކުރުމަގިއ  ިއުޖާރީއ        އަދި 

(procedural fairness) )  ެއޮގުތްނ ބަަލްނޖެެހެއެވ.  ަމްއސަަލ  ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ިމ 

ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ  ަމްއސަަލ ބިެލ  ، ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނާނއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ ިލެޔކުިޔްނަތކާަށިއ

 ރާިޢޔްަތުކުރުމްނ ައންނިަނިވ ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   އި ެހިކްނެގ ހިެކބަަހްށެދްއިކ ވަާހަކަތަކާށ

ަފާރަތީކ .7.1 ުހށެަހިޅ  ިއްނެވްސްޓަމންޓް  ިއްނ ފެށެިގްނ    2019ްޕރްީލ  ެއ  02، ަމްއސަަލ  ޕްރައިވެޓް ިއތުާފށި 

  ާރެތްއަކަމާށއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އާަދުކަރުމްނ ގޮސަްފިއަވނީ ަވޒާީފ އާަދުކަރުމްނ ިދަޔ ަފ   ިލިމެޓުޑެގ



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އަލްޠާފް މުޙައްމަދު ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/24މައްސަލަ 
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ެބެވެރްޖ'  ެއންޑް  ުފްޑ  އްޮފ  ަމާޤުމަކާމިއިޑެރްކަޓރ  ެގ  މަަހކު ، '  ޮގުތަގިއ  ުމާސަރިއެގ  ަމާޤުމެގ            ެއ 

USD 650    ަކުމަގއި ަމްއސަަލ  )ަހަސޭތކަ ަފްނސްާސ ޫޔެއްސ ޑަޮލުރ( ާއއި، ަސރިވްސ ާޗްޖ ިލެބުމނިްދަޔ

 ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފއާިވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަގއި ވަެފއާިވ ަވޒާީފެގ    2019ާމިރޗު    05ަފާރތާ ެދމުެދ    ުދިވަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާާތއި ަމްއސަަލ ަރްއ .7.2

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  ިއން ެފިށެގން    2019ެއްޕރްީލ    02އެ ެއްއަބްސވުުމެގ ަދުށން    ެއްއަބްސުވުމަގިއ، 

ެއ ަވޒާީފެގ އްެއަބްސުވުމެގ  އާަދުކަރުމްނ ެގނާްދީނ 'ްފްޑ ެއންްޑ ެބަވޭރްޖ ެއޓްެނެޑްނޓް' ެއްއގެ ަމާޤުމަކަމާށިއ،  

)ހަަތރު   USD 400ެގ ޮގުތަގިއ ަގއި ަކަމާށއި، ަމާޤުމެގ ުމާސަރިއ 2021އްެޕރްީލ   01ުމއަްދުތ ަހަމާވީނ 

 ަސޭތަކ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ( ިލބިދޭެވެނަކުމަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަފރަާތށް   .7.3 ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ޮފުނވަާފިއާވ    2019ެސޕެްޓްނަބރު    26ަމްއސަަލ  ަގއި 

ަފާރުތެގ   'ުފްޑ އްެންޑ ެބަވޭރްޖ ީޓްމ ީލަޑރ'    ަމަސްއަކުތެގ ައުގަވޒްަނޮކްށިސީޓަގިއ،  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

ަމާޤަމްށ  8)ްގޭރްޑ   ަމާޤުމެގ    2019އްޮކޫޓަބުރ    01(  ެއ  ކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ،  ްޕޮރޯމްޓ  ފިެށެގން  ިއްނ 

ޮގުތަގިއ   ޑަޮލުރ( ާއިއ    400ުމާސާރިއެގ  ެއެމިރކާ  )ަހސޭަތަކ ަފްނާސްސ    USD 650)ހަަތުރ ސޭަތަކ 

 .( ެދމުެދެގ ޢަދެަދްއ ިލބެިދޭވެނަކުމަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވޫޔެއްސ ޑަޮލުރ

، ގައި ވަކިކޮށްފައިވާކަމާއި  2019  ނޮވެންބަރު  12މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން   .7.4

  ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވުމުން   ކީކުރި ސަބަބަވަޒީފާއިން ވަކި

ނަންބަރު)ފަހެއް(    05އެއްބަސްވުމުގެ    އެ ދަށުންވަނަ  ދީފައިވާކަން  ގެ  ރައްދުވި  ، އެފަރާތަށް  މައްސަލަ 

މުން ށް ބެލުލިޔުމަ (  2019ނޮވެންބަރު    12)  ’Notice of Termination of Employment‘ފަރާތުގެ  

 އެނގެން އޮވެއެވެ. 

ލިޔުމުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އެންގި .7.5

ވަކިކުރެވުނު ސަބަބުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އަލްޠާފް މުޙައްމަދު ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/24މައްސަލަ 
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ނިން ވަކިކުރުމަށް  ފަރާތުން ވަޒީފާއިން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުން  އެންގުމުގެ  ސަބަބުތައް  މުނު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 

“This letter serves to confirm that your employment with Waldorf Astoria Maldives 

Ithaafusi has been terminated as of 12th November 2019 due to violation of the 

terms and conditions in your employment contract. 

Part 5 - Discipline and Dismissal f): 

▪ Consumption of alcohol and behaving inappropriately under the influence of 

alcohol with guests and team during working hours on Saturday 9th November 

2019 at the private island. 

▪ Breach of Non-disclosure and Confidentiality Agreement” 
 

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ނޯޓިހެއް   މި ޢިބާރާތުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންކުރެވުނު އިކަން ވެސް އިސްވެ ލާދިނުމަކާނު 

ގެން މި މައްސަލައާ ގުޅި  އިރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން މައްސަލައިގަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަ  .7.6

ތަޙްީޤެޤއް ހިންގާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެ ގޮތުން މަންޒަރުދުށް ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން  ޢިދާރީ 

ޕްރެ މައްސަލައިގައި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ކަން  ދިފައިވާ   ގިރީ  ކާްޝނަގައިފައިވާ  މުވައްޒަފަކު  ކިޔާ 

 ބަޔާންށް ބަލާއިރު، 

“I didn’t see he was drinking. But only the problem is at the morning when we went 

to kitchen. He was just talking stupid things.” 

 މި ޢިބާރާތުން ބުނެފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ހުށަހެޅި .7.7  (2019އޮކްޓޫބަރު    09)  SEC/TMIR/2019/009ނަންބަރު    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

‘Internal Investigation Report’  ްއިދާރީގޮތުން    އަށް ބަލާއިރު، މި ރިޕޯޓަކީ ކަން ހިނގައިދިޔަގޮތ



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އަލްޠާފް މުޙައްމަދު ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/24މައްސަލަ 
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ރިޕޯޓްކަމާއި،   ތަޙްީޤީޤ  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ކުރުމަށްފަހު  އެ ތަޙްީޤުޤ  ހެކިބަހާއި،  ދީފައިވާ  ހެކިވެރިން 

ނގުރާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ބަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ތީޖާފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށާއި، ޔޫރިން ޓެސްޓްގެ ނަ

ވާތީއާއި، މުވައްޒަފުންނޭ ދޭތެރޭ އެކަށީގެނުވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރުމާއި، މަސައްކަތު ގަޑީގައި ސާބިތުބިއުކަން  

'ގްރޮސް މިސްކޮންޑަކްޓް' އެއްކަމަށް ވުމާއެކު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު   ފިޔަވަޅު  ބަނގުރާ ބުއިމަކީ 

 ގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.  އެޅުމަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ބަނގުރާ ބުއިމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .8

ގޮތުގެ މަތީންތޯފަރާތުގެ   އެންޑް އަލްކޮހޮލް ޓެސްޓް ހަދާފައިވަނީ ރިސޯޓްގެ ޕޮލިސީތަކާ އެއްގޮތްވާ  އި، އާޑްރަގް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޔޫރިން ޓެސްޓް ބަނގުރާ ބޭނުންކުރިމަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭތީ ނަޒަރުކުރާއިރު، 

ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޓެސްޓް ހަދާފައިވަނީ ޑްރަގް    ށްފައިވާމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮ .8.1

  ހެޅި އެ ށަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،އެންޑް އަލްކޮހޮލް ޕޮލިސީއާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް

ސްތުގެ  ހެޅި ފަރާތަކީ މަށަވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހު  6ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގެ  

ޑް އަލްކޮހޮލް  ގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ "ޑްރަގް އެންޙާލަތުގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމަށްވުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު

ޓެސްޓިންގ"ޕޮލިސީ "އަލްކޮހޮލް  ގެނެވިފައިވާ  ދަށުން  އަކުރުތަކުގެ    "ގެ  ހުރި  ދަށުން  ސުރުޚީގެ  ގެ 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އުޫޞލުތައްކަމަށް

ނީ  ވަ ށްފައިމި ބުނުމަށް ރައްދުދިނުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮ  ގެމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު .8.2

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން "އަލްކޮހޮލް ޓެސްޓް" ހިނގާނީ ރިސޯޓް    4ސުރުޚީގެ    "ގެ"އަލްކޮހޮލް ޓެސްޓިންގ

މަސްތުގެ ޙާލަތުގައިކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ   އި،ގެ ޙާިޟރުގައި ކަމަށާއްޑަކްޓަރެ  ގެކްލިނިކްގައި ކަމަށާއި، ރިޒޯޓް

ފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ށް ޓެސްޓިންގ" ގައި ބަޔާންކޮރަގް އެންޑް އަލްކޮހޮލިކްޑްސް ހެދޭނީ " ވެޓެސްޓް

ހެޅި ފަރާތް ލައްވައި، ޑްރަގް ޓެސްޓް ފޯމެއް  ށަކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހު

 ނަމާއި، ގެފަރާތުހެޅި  ށަދިން ކޮންޓައިނަރގައި މައްސަލަ ހުފުރުވާފައިނުވުމާއި، ޔޫރުން ކަލެކްޓް ކުރުމަށްފަހު  



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އަލްޠާފް މުޙައްމަދު ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/24މައްސަލަ 
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ފަރާތަށް އެވިފައި ނެތުމާއި، އަދި ޑްރަގް ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ޓެސްޓްކުރުވި  ޔެސާމްޕަލް ނެގި ތާރީޚާއި، ވަގުތު ލި

އި، ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ އެނގޭ އެޗް.އާރް. ޑިޕާޓްމަންޓުން މީހަކު ހުރެގެން ކަމަށާނީ ސެކިއުރިޓީ އަދި  އެންގޭ

ޑްރަގް ޓެސްޓް ރިޕޯޓްގައި ސޮއިކުރަންވާނެކަމަށް  ރިސޯޓްގެ ޑަކްޓަރުއަދި އެޗް.އާރް  ،ހިސާބުން ސެކިއުރިޓީ

ހެޅި ށަލަކަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ތަބައަނުވެ މައްސަލަ ހުބުނެފައިވާއިރު، އެފަދަ އެއްވެސް އުޫޞ

 ކޮން ނީ ކޮން އުޞޫލަކުންކަން ނުވަތަވަލުކަމަށް ބުނެފައިފަރާތުގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ ޕޮލިސީގެ ޢާއްމު އުޞޫ 

ކަން   ބުނެފައިނުވާކަމަށާއި،ހަމައަކުން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ހެދިފައިވަނީ    މައްސަލަ  ޓެސްޓް  އެހެންކަމުން 

ހު ސާމްފަ  ހެޅިށަމައްސަލަ  ފަރާތުން   ޕަލްކަންރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމެއް  އެއްވެސް  އެނގޭނެ 

 . ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަނގަކުރެވެއެވެފައިނުވާޅާހުށަހަ

ފާހަގަކޮ .8.3 ބަޔާނުގައި  ރައްދު  ދެވަނަ  އެފަރާތުގެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  )ދިހައެއް(    10ފައިވަނީ  ށްމައްސަލަ 

ޕޮލިސީގެ   ގެންދެވޭނެކަމަށް  ހަދަން  ޓެސްޓް  ކްލިނިކަށް  ރިސޯޓްގެ  ނަންބަރުގައި    09މުވައްޒަފަކު  ވަނަ 

ޙާށްބަޔާންކޮ އެފަދަ  އޮތުމުން  އެ  ފައި  ނެތް  ންމުވައްޒަފުލަތުގައި  ޙާލަތުގައި  މަސްތުގެ  ނަކީ 

ޕޮލިސީގެ   މުވައްޒަފުން،  އެ  ފޯމް"    10މުވައްޒަފުންކަމަށްވާތީ،  ޓެސްޓް  "ޑްރަގް  ބުނާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ޙާ  ރަންޖެހޭކަމަށާއި،ފު ސާމްޕަލަ  ލަތުގައި،އެފަދަ  އެ ށްއެއް  ކުރެވޭނެތީ  ޓެސްޓް  ސާމްޕަލް  ގިނަ  ވުރެ 

ޕޮލިސީ ނަންޖަހަ  11ގެ  ސާމްޕަލްތަކުގައި،  ގޮތަށް  މައްދާގައިވާ  މި  ންޖެހޭނެކަމަށާއި،  ވަނަ  ނަމަވެސް 

ވާތީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ޕޮލިސީގެ  ށްހެޅި ފަރާތް ހުރީ މަސްތުގެ ޙާލަތުގައިކަމަށަމައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހު

ލް ޓެސްޓިންގ"  މައްޗަށް ހިނގާނީ "އަލްކޮހޮ   ގެހެޅި ފަރާތުށަމައްސަލަ ހުނެކަމަށާއި،  ޢާއްމު އުޫޞލު ނުހިނގާ

އްގެ  ހެޅި ފަރާތުގެ ސާމްޕަލް ޓެސްޓް އެހެން މުވައްޒަފެށަ މައްސަލަ ހުށްކަމަށާއި،  ރުތަން ހުރި އަކުށުސުރުޚީގެ ދަ

، އި އޮޅޭނޭ ގޮތެއް ނެތަތީއާއި، އެވަގުތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްނޫން މީހަކު ޓެސްޓް ނުކުރާތީއާ  ސާމްޕަލްއާއި

ޙާ ހެކިންގެ  ޑިޕާރުގައިކަޟި އެކަންކުރީ  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ވަގުތުން  ނަތީޖާ  އެ  އަދި  މަންޓާ  ޓްމަށްވާތީ، 

ހު މައްސަލަ  ނޫން ށަހިއްސާކުރެވިފައިވާތީ،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ޕޮލިސީއާ  ޢަމަލުކުރެވިފައިވަނީ  ފަރާތާމެދު  ހެޅި 

    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކަމަށް



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އަލްޠާފް މުޙައްމަދު ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/24މައްސަލަ 
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ށް ބަލާއިރު މި އުޞޫލަކީ  އުޞޫލަ  ’Drug and Alcohol Testing‘  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .8.4

އެފަދަ   އުޞޫލުގައި  އެ  އުޞޫލުކަމާއި،  ގޮތުގެ  ހަދާނެ  ޓެސްޓްތައް  އަލްކަހޯލް  އަދި  ޑްރަގް  ރިސޯޓުގައި 

ކަ  ވެފައިވާ  ބަޔާން  ގޮތެއްގައި  ތަފްީޞލީ  ގޮތް  ހަދާނެ  ހަދަންޖެހިއްޖެނަމަ  އެގޮތުން ޓެސްތެއް  މާއި، 

“Alcohol Testing”    ްއެ ސުރުޚީގެ ހަތަރުވަނަ   ؛ބަލާއިރުމި ސުރުޚީގެ ދަށުން ހިމެނިފައިވާ ބައިތަކަށ

ޓެސްޓް އަލްކޮހޮލް  ޙާިޟރުގައިކަމަށާއި   ނުކުތާގައި،  ޑޮކްޓަރެއްގެ  ކްލިނިކްގައި  ރިސޯޓްގެ    ހަދަންވާނީ 

ހެދުމުގައިވެސް ފުރިހަމަކުރާނީ ޑްރަގް ޓެސްޓް ހެދުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އުޫޞލުކަމަށް ބަޔަންކޮށްފައިވާ  

 އިރު، އެ އޫޞުލުގައި  ކަން ފާހަގަ ކުރެވެ

“The resort will conduct drug testing under any of the following circumstances: 

1. Random: Team members may be selected at random for drug testing at any 

interval determined by the resort.  

2. Suspicion: The resort may ask a team member to submit to a drug test, at 

any time, it is felt that the team member may be under the  influence of 

drugs or alcohol, including, but not limited to, the following circumstances: 

evidence of drug or alcohol on or about the team member’s person or in the 

team member’s vicinity, unusual conduct on the team member’s part that 

suggests impairment or influence of drugs or alcohol, negative performance 

patterns, or excessive and unexplained absenteeism or tardiness.  

... 

6.  Human Recourses and Security department will coordinate with the resort doctor 

regarding the timing of the test and for the clinic to be ready with test cups 

in place where the selected team members will be taken for testing. The test 

will be carried out with the resort doctor or Norse. 

... 

7. A representative from Human resources and the security department will visit 

the clinic with the selected team members for drug testing.  



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އަލްޠާފް މުޙައްމަދު ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/24މައްސަލަ 
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... 

10.  Human Resources and security will ask the Team Members to fill out a Drug 

Test Form, where he/she states that they willingly undergo the test if they 

have reason to deny, also state and document the reasons before the test is 

taken.” 

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހެއްކެއްގެ   .8.5 ޝަފަހީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ނޭޕާލުގެ މި  ގޮތުގައި 

ގައި ބޭއްވުނު    2021ފެބުރުވަރީ    11ތެއްކަމުގައިވާ ކިރަން ގުރުންގ ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ،  ރައްޔި

ހެކިވެރިޔާ ހެކިބަސްދެމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި އަޑުއެހުމަށް އެފަރާތުން ޙާޟިރުކޮށް ހެކިބަސް ނަގާފައިވާކަމާއި،  

ސާމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު  ފަރާތުގެ ސާމްޕަލް ނެގިކަމާއި، އެ ސާމްޕަލް ނެގީ ތިން ބޭފުޅެއްގެ ޙާިޟރުގައިކަމާއި،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ސާމްޕަލް ގެނެސް ޑޮކްޓަރުގެ މޭޒުމަތީގައި ބެހެއްޓިކަމާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި  

ން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޑްރަގް އެންޑް އަލްކަހޯލް ޕޮލިސީގައިވާ ގޮތަށްކަމަށް ފަރާތު

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، ރިސޯޓުގެ ޑޮކްޓަރު   .8.6

 ކްލިނިކަށް ގެނެވި، ބަނގުރާ ބޮއެގެން ހުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި   ފަރާތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި    ލިޔުމުގައި،

ގަރލިންގ  ޑިއާން  އަދި  ގްރުންގ  ފަރާތުގެ  ކިރަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޙާިޟރުގައި  ރިން ޔޫގެ 

އެ ޓެސްޓް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    ’Ethyl Glucoronide‘ޓެސްޓްކުރެނުކަމަށާއި،  

 ގަކުރެވެއެވެ. ފާހަ

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  .8.7 ސެކިއުރިޓީ  އެންޑް  ސޭފްޓީ  ރިސޯޓުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ގައި ދީފައިވާ   2019  ނޮވެންބަރު  09އެސިސްޓެންޓް ސޭފްޓީ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ މެނޭޖަރ ކިރަން ގްރުންގ  

ބަޔާނުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާޔުގެ ޔޫރިން ސާމްޕަލް ނެގި އިރުގައާއި އެ ސާމްޕަލް ޓެސްޓްކުރެވުނުއިރު 



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
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ޑިއާން  އެޗް.އާރް  އޮފް  ޑިރެކްޓަރ  އިތުރުން  ފަރާތުގެ  އެ  ހުރިކަމަށާއި،  ކްލިނިކްގައި  އެފަރާތް ރިސޯޓުގެ 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހުރިކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިގަރލިންގ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިސޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިއާން ގަރލިންގ   .8.8

ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާޔުގެ ޔޫރިން ސާމްޕަލް ނެގި    2019ނޮވެންބަރު    09

ރު އެފަރާތް ރިސޯޓުގެ ކްލިނިކްގައި ހުރިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އިރުގައާއި އެ ސާމްޕަލް ޓެސްޓްކުރެވުނުއި

ޖަވާބުދެވޭނެކަމަށް   އިތުރު ސުވާލުތަކަށް  ފަރާތަށް  އެ  ހުރިގޮތުން  ޙަލަތު  މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ނުފެންނާތީ، 

 ވެއެވެ. ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ ފަރާތް ނިދާ ކޮޓަރިއަށް ފޮނުވާލެވުނުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ

8.9. ' ހުށަހަޅަފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އެޓެސްޓްއަކީ Multi-Drug Panel Testމައްސަލަ  ކިޓްއިން،   '

އަށް    ’Ethyl Glucoronide‘ކޮންފަރާތެއްގެ ޓެސްޓެއްކަން އެނގެންނެތްކަންފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ ޓެސްޓް  

 ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނަތީމައްސަލަ   .8.10 ޓެސްޓްކޮށް  އެ ސާމާޕަލް  ނަގައި  ޔޫރިން ސާމްޕަލް  ފަރާތުގެ  ހާމަކުރުމުގައި،   ޖާހުށަހެޅި 

އުޫޞލާ އެއްގޮތަށް، ޑްރަގް ޓެސްޓް ފޯމު   ’Drug and Alcohol Testing‘މަސައްލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  

ނެގެނީ ރުހުމުގައިކަން    ފުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، ޔޫރިން ސާމްޕަލް  ފޯމްއެ  ފުރާފައި ނުވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،  

ނެގުމަށް   ސާމްޕަލް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރަވެވޭހިނދު،  ގޮތުންކަމަށް  ކުރުމުގެ  ކަށަވަރު 

ޔޫރުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި،  އެފަރާތުން    ދިން   ކުރުމަށްފަހު  ކަލެކްޓް  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް 

ގައި  ނެތްކަމު  ލިޔެވިފައި   ވަގުތު  ތާރީޚާއި،  ނެގި  ސާމްޕަލް  މާއި،ނަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކޮންޓައިނަރގައި

ރިސޯޓުގެ  ރިސޯޓުގެ   ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ޑޮކްޓަރު  ބެލިނަމަވެސް،    ސެކިއުރިޓީ   އެންޑް   ސޭފްޓީ  ލިޔުމާއި، 

ބަޔާނާއި، ގްރުންގ ދީފައިވާ    ކިރަން  މެނޭޖަރ  ސެކިއުރިޓީ  އެންޑް  ސޭފްޓީ  އެސިސްޓެންޓް  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ

ގަރލިންގ ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުން، ޓެސްޓްކުރެވުނީ    ޑިއާން  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އޮފް  ޑިރެކްޓަރ  ރިސޯޓުގެ

އަށް ޕޮޒިޓިވް   ’Ethyl Glucoronide‘މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޔޫރިން ސާމްޕަލްކަމާއި، އެ ޓެސްޓް  



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އަލްޠާފް މުޙައްމަދު ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/24މައްސަލަ 
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ތުޙުމަތު ކޮށްފައިވާފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

  ފައިވާކަމުގައި ބުރަވެއެވެ. އިފަރާތުން ބަނގުރާ ބޮ

 (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .9

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން   .9.1 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާދޭފަރާތުން 

(substantive fairness)  ީ؛ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ 

ުމަވްއޒުަފްނ  .1 ަފާރުތްނ  ުމަވއްޒަަފުކ  ަވޒީފޭާދ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ   

 ؛ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ

ުއްނުސރަުތްއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަފާރުތން   .3 ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  އެަޤިޟއް  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ޔާއާއި 

 ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ހުށަހެޅި   .9.2 މައްސަލަ  ދިނުމަކާނުލައިކަން  ނޯޓިހެއް  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު  ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އެންގި ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނައިރު،  

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަކިކުރެވޭނީ  ގެ  )ވަޒީ   2008/2ވަޒީފާއިން  ާޤނޫނު(  މާއްދާގައި    23ފާއާބެހޭ  ވަނަ 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އަލްޠާފް މުޙައްމަދު ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/24މައްސަލަ 
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]ނޯޓީހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭާނެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ، އޭާނެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު  

އޭނާ ަވޒީފާަގއި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގންާވ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް  ، ވުމާއެކުއެކަށީެގން ނު

 ަވޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެްނނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ 

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

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

 ބެލެޭވނީ އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

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

 ؛ފެނުން

 އިުވން.[ ޚިޔާނާތެއް ެވފަ  (2)

މި ޢިބާރާތުންނެވެ. އަދި ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  

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

)އިސްމާޢީލް    SC-A/27/2014ރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕް ޙާލަތްތައް

ލިމިޓެޑް(   މަސްޢޫދު  ކޯޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ަޝރީޢަތް  ވ.  ަޤިޟއްޔާގެ 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

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

ބުނެފައިާވ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާލަތެއްަގއެެވ.  

 އެއީ: 

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

އަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ދިނުމެއްެނތި    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ނޯޓިސް  މުަވއްޒަފަކު  އަމަލެއްެގ ސަބަބުން  އެ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހިނގައިދާެނއެެވ.    23ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އަލްޠާފް މުޙައްމަދު ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/24މައްސަލަ 
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ން ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވީނ ަވނަ މާއްދާެގ ދަށު  23ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

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

ބޮ ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ  ަވކިކުރުން  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިުނމެއްނެތި  އަލަމެއްކަމަށް ނޯޓިސް  ޣައިރުސުލޫކީ  ޑު 

މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮްނނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންަވރުެގ  ، ބެލެޭވނީ 

ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ 1ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވނަމައެެވ. މުވައްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ ) ( ދެ 

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި 2ުނަވތަ )، ބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ާވަނމައެއް 

ދެމެދުަގއި އޮްނނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުަގއި ހިމެނޭ އެްނމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި އޮންަނންޖެހޭ  

( އެ ކަމަކީ އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް  3ނުަވތަ )، ލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއް

އެ އަމަލަކީ ، އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ުނަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ

 ޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާެނއެެވ.[ ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަެވދާނޭ ފާ 

 މި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   .9.3 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާގެ  މައްސަލަ  ސޮއިކުރެވިފައިވާ  މެދުގައި  ދެފަރާތުގެ 

ގެ ދަށުން )އަލްކޮހޮލް ބޭނުންކުރުމުން(  )ފަހެއް(    05އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވުމުން އެއްބަސްވުމުގެ ޕާޓް  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ އެފަރާތަށް ދީފައިވާ

‘Notice of Termination of Employment’  (12    ު2019ނޮވެންބަރ  )  ްއެނގެނ ލިޔުމުން 

 ، އެލިޔުމުގައި އޮންނައިރު

Part 5 - Discipline and Dismissal f): 

▪ Consumption of alcohol and behaving inappropriately under the influence of 

alcohol with guests and team during working hours on Saturday 9th November 

2019 at the private island. 

▪ Breach of Non-disclosure and Confidentiality Agreement” 

 މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އަލްޠާފް މުޙައްމަދު ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/24މައްސަލަ 
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ވަޒީފާގެ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބަނގުރާ ބުއިކަމަށް ބުރެވެވޭހިނދު،  އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު   .9.4

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު    23މަޙައުލުގައި މުވައްޒަފަކު ބަނގުރާ ބުއިމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނުނުގެ  

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    މައްސަލަ، ބެއްކަމުގައި ބުރަވެވޭތީސަބަބަ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    މުގައިވަކިކުރު

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރިކަން    ވަކިރުމުގައި   (substantive fairness)މައުޫޟޢީ 

 ދެކެމެވެ. ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް 

ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަ  .10 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (procedural fairness)ލަ 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން  .10.1 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އަންނަނިވި  ، ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ފައިވާކަމަށްާޤއިމުކުރެވި 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވާނަމަކަން  ފުރިހަމަކޮށްފައި   HC-A/208/2010ކަންކަން 

 ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ކަމަކާ .1 ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މަޢުލޫމާތުމުވައްޒަފުގެ  ހުރިހާ  ، ބެހޭ  ދެވެންހުރި  އެއިރަކު 

 ؛އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު، ތަފުޞީލަކާއެކު

އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރުަޞތެއްގައި  .2

 ؛ން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހުއެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަ

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އަލްޠާފް މުޙައްމަދު ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/24މައްސަލަ 
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 | 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:  
 

 

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

ފެނި ތަޙްީޤަޤކަށް  ނިންމައިފިނަ ، ކުރެވޭ  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  މުވައްޒަފަކު  ، މައެ  އެ 

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން. ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ތުހުމަތުކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .10.2

ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކޮށްފައިވާތީއާއި،  ޓެސްޓް  ޔޫރިން  ފަރާތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ހުށަހެޅި 

ރިޕޯޓެއް އުކަލަވާލާފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކޮށް،  ީޤުޤޙުގޮތުން ތަ  އިދާރީމައްސަލަ    އި،ބަޔާންތައްނަގަ

ތުހުމަތު   މައްޗަށް  އިދާކުރެވުނު  ފަރާތުގެ  ބުރަވެވޭތީއާއި،  ކަންތައްތައް  ތަޙްީޤުޤކޮށްފައިވާކަމަށް  ރީގޮތުން 

ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  ފަރާތާއި،   2019ނޮވެންބަރު    12މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ހިއުމަން   އޮފް  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖަރއާއި،  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލަ 

ޔޫރިން ސާމްޕަލް  ބައްދަލުވުމުގެ މީޓިންގ ނޯޓްސްގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    ރިސޯސަސްއާއެކު ބޭއްވުނު

ބަޔާންކޮށް   ޢަމަލެއްކަމަށް  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެ  ޢަމަލަކީ  އެ  ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށާއި، 

ފައިވާކަން އެންގެންއޮންނައިރު،  ހެޅި ފަރާތަތަށް އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުަޞތުދީށަމައްސަލަ ހު

އެލިޔުމުގައި   ބަޔާންކޮށް  އެއްބަސްވާކަމުގައި  ކަންތައްތައް  ހުރި  އެލިޔުމުގައި  ފަރަތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެއިރަކު   މަޢުލޫމާތު،  ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސޮއިކޮށްފައިވާތީ، 

ލަކާއެކު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދީފައިވާކަމަށް ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުޞީ 

ބުރަވެވޭތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ލިޔުމުގައި، އެ ފަރާތް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް    (procedural fairness)މައްސަލަ 

 ބުރަވެވެއެވެ.  



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އަލްޠާފް މުޙައްމަދު ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/24މައްސަލަ 
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ުކުރުމްނ، ަމްއސަލަ  ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަކްނ ިހނގާފިައާވ ޮގތްަށ ބާަލިއުރ، ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ ުނުކތަާތަކށް ރާިޢޔްަތ .11

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ަފާރތް  ިއުޖާރއީ    (substantive fairness)ުހށެަހިޅ  އިަދ 

ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ ުބަރެވޭވީތ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއން    (procedural fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ  

ަވަނ ާމއާްދާއ ެއްއގްޮތާވ ޮގުތެގަމތްިނަކަމށް    23)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008 ަންނބުަރ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ާޤޫނުނ

ަކނަޑައަޅިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ އަެފާރުތެގ ަވޒާީފ ައނުބާރ އިޢަާދކުުރަމާށިއ، ަވޒާީފިއން  

ިދުނަމްށ   ބަދެަލްއ  ެގއުްލުމެގ  ަސަބުބްނ  ަހަމެއްއ  ަވިކުކުރުމެގ  ައުމުރުކާރެނ  ަމްއަޗްށ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

 ެންތަކަމށް ަކނަޑއަަޅިއ ިމ ަމއްސަަލ ިންނަމްނ ެފެނެއެވ. 

 

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

  މައްސަލަބެލި   ލިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދެންފަހެ، 

މުޙައްމަދު    ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެލިއިރު،   ރިއާޔަތްކޮށް  އި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްވާހަކަތަކަށާ  ދެއްކި  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި 

އިން ފެށިގެން ވަލްޑްރޮޕް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށީގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް    2019އެޕްރީލް    02  އަލްޠާފް

ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުކޮށް ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން  

މުޙައްމަދު  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދީ،  މުޙައްމަދު އަލްޠާފް  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  

ޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު އެންމެހައި  އަދާކުރަމުން ގެންދިއަލްޠާފް  

ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި، ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިނަމަ ލިބޭނޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް އެދި މުޙައްމަދު އަލްޠަފްގެ  

އިންވެސްޓްމަންޓް   އިތާފުށި  ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  ފަރާތުން  މި  ގައި    2020  ޖަނަވަރީ  21ލިމިޓެޑަށް  ހުށަހެޅި 

 މައްސަލައިގައި، 



 

 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް   އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު އަލްޠާފް މުޙައްމަދު ރައްދުވާގޮތަށް  VTR/2020/24މައްސަލަ 
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  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ލިމިޓެޑުގައި  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓް  އިތާފުށި   އަލްޠާފް  މުޙައްމަދު

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

ވަކިކުރުމުގައި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު    ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   އޮވެ، 

ސާބިތުކޮށްދީ  ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓް  އިތާފުށި  ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުގައިކަން  ފަރާތުން    މުޙައްމަދު   ފައިވާތީ،ލިމިޓެޑްގެ 

  ލިމިޓެޑުގެ   ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓް  އިތާފުށި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މި  އަމުރެއް  ފަދަ  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  އަލްޠާފްގެ

 . ނިންމައިފީމެވެ މައްސަލަ  މި ކަނޑައަޅައި، ނެތްކަމަށް ހަމައެއް ކުރާނެ މައްޗަށް

 1442ޛުލްޤަޢިދާ  18

 2021ޖޫން  28

 މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ މި 

 

 މަރްޔަމް ރިޝްފާ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު

 
 
 

 


