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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 

 VTR/2019/291 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

 2019ޑިސެންބަރު  19 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު:

 2021 ޖޫން 24 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު:

 މުޙައްމަދު ޙަމީދު، ބަގީޗާގެ، ގދ. މަޑަވެލި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 (A115703)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް:

 (C-67/95)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

( A115703)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ަޙމުީދ ުމަޙްއމުަދ  ގދ. މަޑަވެލި، ބަގީޗާގެ،  މި މައްސަލައަކީ  

ަޝން ކް ޑަގެ ޕްރޮޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ހުޅުމާލޭ ޕްލާންޓުއިން ފެށިގެން މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ    2015ރިޗު  މާ  4

އަށް   2019  ސެޕްޓެންބަރު  17އިން    2019ސެޕްޓެންބަރު    15ޓެކްނީަޝނެއްގެ މަގާމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދިޔައިރު،  

ވަނަ ދުވަހުގެ    2019  ންބަރުސެޕްޓެ  17  ޕެނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ގުޅައި،މްއްގައި ވަނިކޮށް ކޮ އެމެޑިކަލް ލީވް 

 ސެޕްޓެންބަރު  19އެންގުމުން އެ ވަގުތު ދެވެންނެތްކަން އަންގާފައިވަނިކޮށް،    ހާޒިރުވުމަށްހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް  

 



 

 

 ށް ލިމިޓެޑަ ޕްރައިވެޓް   ކޮމްޕެނީ ސްވަރޭޖް އެންޑް ވޯޓަރ  މާލޭ
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ކަމުގެ ލިޔުން  ރުވުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޒި، އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހާއަންގާފައިވާތީރުވާން  ޒިއަށް ހާ  8:00ވަނަ ދުވަހުގެ    2019

ައމުަލޮކށަްފިއާވޮގްތ ސުާފކޮށް  ން  މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު އާމުެދ    ަޙމުީދުމަޙްއމުަދ    ،ދީފައިވާތީ

ބަދެަލްއ ިލެބްނ އްޮތަނަމ ެއ ބަދުަލ ަނަގއިިދ ނީ  ޕެމާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމް  ަމްށ އިެދުނބަލިާދުނަމާށިއ، އަެފރަާތށް 

ލިމިޓެޑްގެ ޓްރައިބިއުނަލަ  2019  ޑިސެންބަރު  19ރައްދުވާގޮތަށް  މައްޗަށް    ޕްރައިވެޓް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހަޅާފައިވާ ގައި  ށް 

 .މައްސަލައެކެވެ

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ هللا ބްދުޢަ އާމިނަތު 

 ؛ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން މައްސަލައިގައި  

)މީގެފަހުން  (  A115703)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ޙަމީދުމުޙައްމަދު  ގދ. މަޑަވެލި، ބަގީޗާގެ،   .1

ފަރާތް(   މުހާތަބުކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅުމުގެ"މައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން    މައްސަލަ 

 ސެޕްޓެންބަރު  15  ކުރުމުން،ނަޒަރުށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަ

ޑިޕާޓްމަންޓުން   2019ސެޕްޓެންބަރު    17އިން    2019 ހިއުމަން ރިސޯސަސް  ވަނިކޮށް،  ލީވެއްގައި  މެޑިކަލް  އަށް 

ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ    2019ސެޕްޓެންބަރު    17ވާން  ހާޒިރުޓަށް  ޅައި، އެ ޑިޕާޓްމަންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގު

  8:00ވަނަ ދުވަހު ހެދުނު    2019ސެޕްޓެންބަރު    19ވަގުތެއްގައި އެންގުމުން އެ ވަގުތު ދެވެން ނެތްކަމަށް އެންގުމުން،  

ވުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ދީފައިވާކަމަށާއި،  ހާޒިރު ވާން އަންގާފައިވާތީ، އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ހާޒިރު އަށް  

 )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި  މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަދި  

މައްސަ  އިން  ފަރާތް(  މީގެކުރިން  މުހާތަބުކުރެވިފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ނަސޭހަތެއް  ލަ  ކަހަލަ  ނުވަތަ އެއްވެސް 

 އެވެ. ގަކޮށްފައިވެފާހައިންޒާރެއްވެސް ދީފައިނުވާކަމަށް 



 

 

 ށް ލިމިޓެޑަ ޕްރައިވެޓް   ކޮމްޕެނީ ސްވަރޭޖް އެންޑް ވޯޓަރ  މާލޭ
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ގިާދަޔޮގްތ  ނ ިހިމ ަމްއސަަލ  އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ،  ަމއްސަަލ ުހށަަހާޅ ޯފުމަގިއ އަެފާރުތން  ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ  ސަަލ  މައް .2

ުގިޅެގން  ސުާފޮކށިްދުނަމާށިއ،   ަކްނަކާމއި  ިމ  ބަދެަލްއ  އަެފާރތަށް  ެއ  އްޮތަނމަ  ލެިބްނ  ހަޯދިއ  ބަދެަލްއ 

ަގިއ ަވޒާީފއާބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަަލށް ުހށަަހޅަާފިއވާ    2020ަޖަނަވރީ    19ްނަކަމްށީވަނަމެވްސ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ  ިދުނ

އެދަިފިއަވީނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ވަޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަރަތަމ ބާަޔްނ" ަގއި  "ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ުހށަަހޅާ ުފ 

ައނުބރާ   ަމާގަމށް  އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިދުނަމާށއި،  ަކނަޑއަަޅިއ  ހިލަާފްށަކަމށް  ާގޫނާނ 

ެގްނ ަވޒާީފ ައނުބރާ ިލޭބ ާތރާީހިއ ަހަމައްށ ިލެބްނޖެހޭ  ުރޫޖައޮކށިްދުނަމާށިއ، އަެފާރްތ ވަޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތރުީހން ެފިށ 

 ުމާސަރާއިއ ިއާނަޔތަްތްއ ިލބިިދންުނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަރއުްދ .3 ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަރއުްދިވ ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލ  ޮގުތްނ  އެންޑް ސްވަރޭޖް   ިދުނުމެގ  ވޯޓަރ  މާލޭ 

ާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއުނަަލްށ ުހށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފމު'  ަފގެ  ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނަަޒުރުކުރުމްނ،   ަކްނަކމްަށ  ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ  ުހށެަހަގިއ  ަދްށުވާމިއ،    ީކ ަފާރަތ  ިޅ ަމްއސަލަ  ެފްނަވުރ  ަމަސްއަކތެުގ 

މަާހއުުލްނ  ެއްނުގެމްއނިެތަޕަވިއަޒަރްށ  ުސ ިދުއޭބަރ  ަމަސްއަކުތެގ  ެފުށުމްނ  ްނ  ށް  ުކިރަމިތާވްނ  ަމްއސަަލަތްއ    3ފަަދ 

ުކުރަމްށ ައނގަާފިއާވ ަފާރެތްއކާަމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ުހ ެދިވ، ައމުަލަތްއ ިއސާްލ  ްތަގިއ ަނސަޭހ  2017  ިޑެސްނަބުރ

ކުނުްފީނަގިއ   ެއ  ިޒްނމާާދުރ  ަފާރްތ  އަޮޕރަޭޝްންސެގ  ޕާްލންްޓ  ުހުޅމޭާލ  ެއުކނުްފނެީގ  ަވޒާީފައީކ  އާަދުކިރ 

ަމްސއިޫލްއަޔުތ ެއަމާގުމެގ  ުކނުްފީނެގ    ެގަމާގެމްއަކުމަގިއވަެފިއ،  ަރނަގ ެތޭރަގއި  ޮމިނަޓރޮކްށ  ަޅށް  'ެމިޝަނީރްސ' 

ަތެކއް ިހެމނޭ ޮގތްަށ  ްތަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް އަދި ިއުތރު ފާަރ 2019ަޖަނަވީރ   27، ން ިހެމޭނަކާމިއބެލެެހްއުޓ

ޭޓްޖމުެދެވިރޮކްށ ެއ  ީޓވީ ުފ. ީސ. އަލާިފުނެގ ހިާދާސެއްއ ިހނަގިއެގްނ، ީސ  " ަގިއިއ، "ާއްރ.ޯއ ޕާްލްންޓިޑުއީޓަގިއ ިތއަްބ

މުާލުވާމިއ،  ެނުގުމަގިއ އުިހ  " ެމިޝްނ ީރިޑްންގ، " ިޑުއީޓަގިއ ުހްނަނ މެީހްއެގ ހުޭލްނެތިރަކާމިއ  ުކުރުމްނ، ުހީގުގަމްއސަަލ ަތ

ގަާފިއާވ ސާަލަމީތ ަކްނަކްނ ުފރަިހަމ ުނކާުރަކަމްށ ފަާހަގުކެރިވ،  ަމަސްއަކުތެގ މަާހއުުލަގިއ ޭބުނނުްކަރްނ ުކނުްފިންނ ައްނ

ަވިއަޒުރެގ  ަޕ، ުސިއިޑުއީޓ ވުަގުތަގ  ެދވަިފިއާވ ަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތްތުކުރަމްށ ަނސަޭހުހެއ ައމުަލަތްއ ިއސާްލ

  2019ްޕރްީލ  ެއ  8ޖޭެހ ަތންުނ ޭބަރްށ ާދ ަމްއސަަލ ބުޮޑުވުމްނ،  ުހއަްދ ހުޯދަމާކ ނަުލިއ، އަެފާރުތްނ ަވޒާީފ އާަދުކަރްނ  

ައމުަލަތްއ ިއސާްލ އްެނގަިފިއާވަކަމާށިއ،  ުހަގިއ ެއ ަފާރތަށް ަނސަޭހތެްދވި  ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރުާތްނ ިޑއީުޓ  ުކުރަމށް 
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މުާލާވ ަމްއސަަލ ެފްނަމިތވަެފިއ  ުހބެލެެހްއުޓުމަގިއ ިއ  " ެމިޝަނީރްސ" ިޑުއީޓގެ ވުަގުތަގިއ ުކނުްފީނގެ    ަވުގުތަގިއ ނުިދާމިއ، 

ެގ ޭޓްންކ ުފިރ ޯއަވރ ފޯްލުވުމެގ  ްކިކއިުބ  ީމަޓުރ)ަފސާްހްސ(    5,000ަގއި، ެއ ުކނުްފީނގެ    2019ޖަުލިއ    5ަވިނޮކްށ،  

ިހ ިހނިގ ނ ހިާދާސެއްއ  ހިާދާސ  ެއ  ުހށެަހިޅ  ޮއަޕ  ، ަވުގުތ   ގަާފިއާވަކަމާށިއ،  ަމްއސަަލ  ހީުރ  ިޑއީުޓަގިއ  ޭރަޝްންސ 

ުހށެަހ ަމްއސަަލ  ިރޯޕުޓ  ިޅަފާރްތަކަމާށިއ،  ިއްނިސެޑންޓް  ަވނީ  ަމަސްއަކްތ  ަފާރުތްނ  އުޮޅވުާލުމެގ  ުކނުްފްނޏްަށ  ުނކްޮށ، 

  ުމްނކްޮށ ފޯޮޓާއިއ ީވިޑޯއ ޮފުނވަާފިއުވގިފިައަވީނ ެސިކުއިރީޓަގއި ެއަވުގތު ހިުރ ުމަވްއޒުަފ ިރޕުޯޓނ ެއަކން ެއޮކށަްފިއަކަމާށިއ،  

 MWSC-B/5/2019/4471    ަގއި ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތްނ ޮފުނވަާފިއާވ  2019  ެސޕެްޓްނަބުރ   17ަކަމާށިއ،  

ިސީޓިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ މަަސްއަކުތެގ ެފްނަވުރ ަދްށެވ، ެފނަްވުރ ަރނަގުޅ ުކުރަމްށ  

ަވަނ    2019  ަގބުަހން އިަދ ލުިޔުމްނ ަނސަޭހތެްތިރުވުމްނެވްސ، ެއްއެވްސ ބަދެަލްއ ެފނަިފިއުނވުުމްނާނިއ، ނ ައ  ުކާރުރޮކްށ ަތ

ފޯްލެވ ކުނުްފްނަޏްށ ެގއުްލްނތެަކްއ ވަެފިއުވުމްނާނިއ، ެއ ަމްއސަަލ  ަގިއ ނުިދުމެގ ަސބުަބްނ ެފްނ ޭޓްންކ ޯއަވުދވުަހ ިޑުއީޓ

ބެެހްއުޓަމީކ ުކނުްފްނޏަށް    ، ުކނުްފީނެގ ަވޒާީފަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތީތުނކްޮށ ޮއުޅވަާލްނ ަމަސްއކްަތ ކޮށަްފިއާވިރޯޕުޓ

ެގއުްލ ަވުރެގ  ުނުކެރޭވ  ަކުމަގިއ    ިލބާިދެނމްެއ  ިއއަާދ  ުގިޅެގްނަކން  ކުނުްފީނެގ  ަކެމއް    ެމޭންޖަމްނޓްަށ ގަބުޫލުކެރުވާމިއ 

      ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

ވަޒީފާގެ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އެދޮޭގްތަކަމށް ުބނަެފިއަވނީ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ވިަކޮކށަްފިއަވީނ،  ަމްއސަަލ   .4

ވަޒީފާއާބެހޭ   އަދި  އެކަން  ގާއެއްބަސްވުމާއި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިންމަވައި،  ކަމަށް  އެއްގޮތަށް  ނޫނާ 

ބަލައި، މައްސަލަ ވީހާވެސް އަވަހަށް އެދިފައިވާ ބަދަލު ދޭންނުޖެހޭ ކަމަށް  ސާފުކޮށްދެވިފައިވާކަމާއި، އަދި އެފަރާތުން  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.    'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ނިންމާ ދިނުންކަން 

  ؛ަގިއަގިޒއާްޔ  HC-A/280/ 2014ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ   .5

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

ރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް  ޢަބްދުއް   ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން  ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅިގެން

ޅާފައިވީނަމަވެސް  ފޮނުވި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަން މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަ 
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ބަބުކަމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި  މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަ   ، އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި

 ، އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި ، އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައި

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

 "… ، މާއިއަދި އޮތްނަމަ އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯކަ   ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެސަބަބު އޮތްތޯއާއި ، ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ، ޖޭެހީނ  ބަަލްނ  ެވްސ  ަމްއސާަލަގިއ  ިމ   ، ަކނަޑައޅަާފިއާވިއުރ  ަބާޔްނކްޮށ   ިއާބރުާތްނ  ިމ

ަންނަބުރ    ޮފުނިވ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ ަފާރުތެގ  ަރއުްދާވ   MWSC-B/5/2019/4471 (17 ަމްއސަަލ 

  ަސަބުބ  ެއ  ތަުގިއެވްސަހީގަގެގ ަމްއަޗްށ ަކުމަގިއާވިއުރ،  ަސަބުބ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ  ( ިސީޓަގިއ 2019ެސްޕެޓނަްބރ  

 ެއެވ. ަސަބެބއޯްތ  ެއކީަށގްެނާވ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ެއީއ   އްޮތަނަމ  އިަދ  ، ޮއްތޯތާއިއ 

ަވިކޮކ .6 ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއ  ، ަމްއސަަލެއްއަގިއެގްނ ުހށެަހޅޭ  ްށ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  ދުުލެވރި  ައްނ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސަބެބްއ  ެއަކީށގްެނާވ  ުނވަަތ  ެއީއ    ، ަކާމިއިންނުމަމުކްނޯތ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބރު  ުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނކްަނ  އަދުުލެވިރަކްނ ާގިއުމ  ާރީއިއުޖ  ، އަދުުލެވިރަކާމިއުއޫޟީއ  ަމ

2010/HC-A/134  2010 ، ްއާޔިއްނާނިއިޒ ަވނަ ަގ/HC-A/24  ުއޫޟީއިމޮގުތްނ ަމ  ، ްއާޔިއްނ އެނޭގަކާމިއ ިޒަވަނ ަގ  

ދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވުމެގ އުިތުރްނ ެއ ިހާޔުރުކާރ  ައުހއަްދުކރާފަަދ  އަދުުލެވިރަކަމީކ ުމަވްއޒުަފްނ ަވީޒާފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ  

  ާރީއިއުޖ  ، ޭގަކާމިއނ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން ެއައާސެސްއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސރަުތއް  

ބަަލްނޖެހޭ  ުރަމީކ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމްަށ އަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ ާވސުިލވަުމްށަޓަކއި  ިއުމުކާގއަދުުލެވިރަކްނ  

ާރތަުތއް ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއކުޯޓން ިންނމަާފިއވާ ިއްސެވ  ބުެލްނަތއް ބުެލުމަގއި ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖ

ަގ ޯކޓްުންއޔަާތިޒެދްނެނުވުނ  ެއ  ޮއްނަނަކން  ުކްނާނއި  ެއނެގން  ަމްއސަަލަތުކން  އެެހން  ާބަވުތގެ  މި  ިންނަމވަާފިއާވ   

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ިއުމޮކށަްފިއވޯޭތ  ާގަވިކުކުރުމަގިއ މަ އަދުލެުވިރަކްނ  ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރުތން ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރްތ       .7

  ، ބާަލިއުރ
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 ، ަވޒާީފއާަދުކަރުމނާްދ ުމަވްއޒެަފްއ ޭއާނެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ ެދ ހަާލެތްއަގިއަކާމިއްނ  ޫނުނެގ ަދުށ ާގަވޒާީފާއބޭެހ   7.1

ޯނިޓސް ނީުދ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކާރ ހާލްަތަކްނ ެއނގްެނ   ،ެއީއ ޯނިޓްސ ިދުނމަށްފުަހ ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކާރ ހަާލާތިއ

ެއޮގުތން ުހށަހެޅަިފިއ ިމާވ ަމްއސާަލަގއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއން މްައސަަލ ުހށެަހޅި   ، ޮއްނަނަކާމިއ

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ހިައޯކުޓެގ ންަނަބރު    ، ަފާރްތ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޯނޓެިހއް ިދުނެމްއ ެނިތަކން ެއނެގން ޮއްނަނަކާމިއ

2013/HC-A/77  ަގއި:ަގިޒއާްޔ 

ހެިމޭނ ުމވްައަޒަފުކ، ޯނިޓހެއް ިދނަުމާކ ުނލައި ަވޒީފިާއްނ ަވކިކެުރޭވނީ    ގެ ތަަރހިައގެ ތޭެރގިައ ާގޫނުނ ްށ ަބލާއުިރ، ެއ "... ަވީޒފާއެާބޭހ ާޤޫނަނ 

ެއނޭގކަމިާއ،    ޮގތުގެމިަތްނަކްނ ާޙަލތުގިައ އާެމއާްދގިައ ަބާޔްނޮކްށފިައވާ    ވަަނ މާއާްދގިައ ަބާޔްނޮކްށފިައާވ    23ެގ  ާގޫނުނ ހަަމެއަކިނ ަވީޒފާއެާބޭހ  

"...                   

ެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވިކޮކށަްފިއވަނީ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތ

ަމިތނޯްތ   23ގެ  (  ާގޫނުނ)ަވޒާީފާއބޭެހ    2/ 2008ަންނަބުރ    ާގޫނުނ ޮގުތެގ  ެއްއޮގްތާވ  ާމއާްދާއ    ަވަނ 

 ބަަލްނޖޭެހެނަކަމްށ ެދެކެމެވ. 

،  ިދުނަމާކިއ ނަުލިއ ަވިކުކުރްނ"   ްއެހ ަވނަ ާމއާްދ "ޯނިޓ  23( ެގ  ާގޫނުނ)ވަޒާީފާއބޭެހ    2/ 2008ަނނަްބުރ    ާގޫނުނ 7.2

އް ފުރަިހަމެވެގްނަކަމްށ  ެތަދުށން ނިޯޓްސ ދުިނެމްއ ެނތި ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކެރޭވީނ ެދ ަޝުރ  ިމ ާމއާްދެގ  

އިަދ ެއޫންނ ެވްސ    ަގިޒްއާޔ   HC-A/208/2010އަދި    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނންބުަރ  

ކަނަޑައުޅ ަހިއޯކުޓްނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަމްއސަަލަތުކަގއި  ަޝުރ  ، ްއވަާފިއާވަކާމިއަވޒާީފާއބޭެހ  ދެ  ) ަތއެ  (  1ީކ 

 ، ( ަވޒާީފަގިއ އިތަުރްށ ބެެހްއުޓަމީކ އަެކީށެގްނާވ ހަަމަތަކްށ ބާަލިއުރ2ެއަކީށެގނުްނުވްނ އިަދ )   އަހާުލުގަމަސްއަކުތެގ  

 ުކެރޭވެނ ަކެމްއަކަމްށ ަވޒީފާ ޭދ ަފާރަތްށ ނެުފންުނަކްނ ފަާހަގުކރެެވެއެވ. 

ަނނަްބުރ    ާގޫނުނ  ، ަގިއ ަގިޒްއާޔ  HC-A/208/ 2010ްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ންަނަބުރ  ިއްސެވ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ިދވިެހާރ  7.3

ިމ ާމއާްދެގ  ، ަވަނ ާމއާްދ "ނޯޓެިހްއ ިދުނަމާކިއ ނަުލިއ ަވިކުކުރން"   23( ެގ  ާގނުޫނ)ަވޒާީފާއބޭެހ    2/ 2008

 proceduralދުުލެވިރަކްނ ) ައަދުށްނ ނިޯޓްސ ިދުނެމްއ ނިެތ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ިއުޖާރީއ  

fairnessަމުއ އަދި  ައ(  ) ޫޟއީ  ިއުމކަުރްނޖޭެހަކުމަގިއ  ާގ(  substantive fairnessދުުލެވިރަކްނ 
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ަވޒާީފ  ، ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކާމިއ ެނތި  ިދުނެމްއ  ަވިކުކެރޭވ  ނޯޓްިސ  ދުުލެވިރަކްނ  ައިއުޖރީާއ    ، ަލުތަގިއާހިއން 

(procedural fairness   ) ިއުމުކެރވަިފިއާވުނާވަނަމ ެއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަވކުިކުރްނ ބެެލޭވނީ  ާގ

 ( ިޑްސިމސްަލ  ަހިއޯކުޓްނ  unfair dismissalައނެްފައރ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ޮގުތަގިއަކަމްށ  ެއްއގެ   )

 ވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގކެުރެވެއެވ. ަކނަޑައުޅްއ

ާއ ުގޭޅޮގުތްނ ަހއޯިކުޓެގ ަންނަބރު    (substantive fairness)  ދުުލެވިރަކްނައ  ީއިއްސެވަބާޔޮކށަްފިއާވ ަމުއޫޟ 7.4

2014/HC-A/88  ؛ަގިއަގިޒއާްޔ 

ވީަޒާފ  "....  ފާަރަތްށ ނަުވތަ  ަވީޒފާދޭ  ެބހްެއޓުުމްނ  ަވީޒފާގިައ ިއތަުރށް  ގްެއުލްނތަކްެއ ލިިބާދެނކަަމްށ ަވީޒފާދޭ  ުމވްައަޒަފކު  އާަދކާުރ ަތަނށް 

ެއިނންމަުމްށ ާވިސުލވަުމްށ ަވީޒފޭާދ    ، އުެމވްައަޒފްެއެގ ަމަސްއކުަތެގ އްަޚލުާޤ ަރނގުަޅ ޫންނކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރުތްނ ިނންމުުމގިައ  ، ފާަރުތްނ ަބާލ

ާވ  ެއަކީށގްެނާވ ހަމައްެއކަަމްށ  ަތޠްބުީޤކިުރ ހަަމައީކ  ެއަކިނ    ، ނެްޖޭހެނކަަމށިާއފާަރުތްނ  ެފނުމްެއެގ މްައަޗްށ  ެފްނަނ  ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ހަަމ 

ަބާޔްނޮކްށފިައާވަކްނ  ގައި ަކނޑައަޅިައ  ަގޒްިއާޔ   HC-A/24/2010ވިަކުނކެުރޭވެނަކން ިދެވހިރާއޭްޖެގ ހިައކުޯޓގެ ަނންބުަރ  ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފިާއްނ  

 ، ެއނެގްނ ޮއްނަނކަމިާއ

"އުެމވްައަޒަފކު ަވީޒފާގިައ ިއތަުރްށ    ، ަވނަ މްާއާދ ގެ )ހ( ެގ ަދުށްނ ފިުރހަަމާވނެްޖޭހ ެދަވަނ ޝުަރުޠކަަމށާްވ  23ެގ  ާގޫނުނ ަވީޒފާއެާބޭހ    ، ައިދ

ަފުކ ަވީޒފާގިައ  ކެުރޭވޭނކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފަރަާތްށ ުނެފުންނ" ެވްސ ފިުރހަަމާވީނ އެމުވްައަޒ  ، ެއަކީށެގނާްވ ހަަމަތަކްށ ަބލިާއުރ ، ެބެހްއޓަުމީކ

ައްށ ެބލުުމްނ  ިއުތަރްށ ެބހްެއޓަުމކީ ކެުރޭވނެކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފާދޭ ފާަރަތށް ުނެފުނނު ހަމަައީކވްެސ ެއަކީށެގްނވާ ހަމަައަކށް ވެެގްނަކން ެއމާއާްދ

 ... " ، ެއނޭގކަމިާއ

"އުެމވްައަޒަފކު ަވީޒފާގިައ ިއތަުރްށ    ، ަނ ޝުަރުޠކަަމށާްވަވނަ މްާއާދ ގެ )ހ( ެގ ަދުށްނ ފިުރހަަމާވނެްޖޭހ ެދަވ   23ެގ  ާގޫނުނ ަވީޒފާއެާބޭހ    ، ައިދ

ކެުރޭވޭނކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފަރަާތްށ ުނެފުންނ" ެވްސ ފިުރހަަމާވީނ އެމުވްައަޒަފުކ ަވީޒފާގިައ   ، ެއަކީށެގނާްވ ހަަމަތަކްށ ަބލިާއުރ ، ެބެހްއޓަުމީކ

ުނެފުނނު ހަމަައީކވްެސ ެއަކީށެގްނވާ ހަމަައަކށް ވެެގްނަކން ެއމާއާްދައްށ ެބލުުމްނ    ިއުތަރްށ ެބހްެއޓަުމކީ ކެުރޭވނެކަމްެއކަަމްށ ަވީޒފާދޭ ފާަރަތްށ 

 " ... ، ެއނޭގކަމިާއ

 . ފަާހަގުކެރެވެއެވ  ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކްނ  ަހިއޯކުޓްނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ފަަދިއްނ  ިމ

ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ(   23ެގ  ާގޫނުނޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކނަުލިއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނަކަމްށ ަވޒާީފާއބޭެހ   7.5

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ުލޮކށެްދުމްނީސތްަފ ަލްތަތްއ ާހާއިއ )ށ( ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ ފަަދ ަސބެަބްއ އްޮތަކަމށް ބެެލޭވެނ  
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ވ. ަހުއިސްނގ   ަމސޫްޢުދ     ްލ ީޢ ިއްސާމ )   SC-A/27/2014  ެއ ޯކުޓގެ ަނނަްބުރ  ، ންިނމަާފިއާވުސްޕީރްމ ޯކޓްުނ  

ަވަނ    33އިަދ    32ްތ ިނމުުނޮގުތގެ ިރޕުޯޓެގ  ައގެ ޝީަރަގިޒްއާޔ(  ިލިމެޓްޑ   ިޑވޮެލްޕަމްންޓ ަފިއޭންނސް ޯކަޕރަޭޝްނ 

 ؛ުނުކާތަގިއ

ގެ  ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( އިާއ )ށ( ގިައ ުބެނފިައވާ ފަަދިއްނ އުަދުލވިެރ  ާގޫނުނ ޯނިޓްސނީުދ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފިާއްނ ަވކިކެުރޭވީނ، ަވީޒފާއެާބޭހ  " 

 ަސބަބްެއ ޮއެވެގްނެނވެ. އުަދުލވިެރ ސަބެަބްއ ޮއްތކަަމްށ ެބލޭެވީނ ެދ ހަާލތްެއގެައވެ. އީެއ: 

(i)   ޣައުިރުސޫލކީ އަަމލްެއ ކުުރްނ. ފުާޅަކނޮްބުޑ 

(ii)  .ިޚާޔާނެތްއ ެވފިައުވްނ 

އަަމަލީކ   ޣައުިރުސޫލކީ  ަވކިކުުރްނ    (misconduct)ޮކނެްމޮކނެްމ  ަވީޒފިާއްނ  ިދނުމްެއެނިތ  ޯނިޓްސ  ުމވްައަޒަފުކ  އަަމލްެއެގ ސަބުަބްނ  ެއ 

ވަަނ މްާއާދެގ ަދުށން   23ގެ ާގޫނުނ ާދނެެއެވ. ަވީޒފާއެާބޭހ ަވނަ މާއާްދެގ ަދުށްނ ހުއަްދކާުރ ކަަމަކްށ ުނެވ ިހނގިައ 23ގެ ާގޫނުނ ަވީޒފާއެާބޭހ 

ައަމލްެއ   ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލކީ  ުމވްައަޒުފކިުރ އަަމަލކީ  ަވީޒފިާއްނ ަވކިކުުރްނ ހުއަްދާވނީ   gross)ޯނިޓްސ ިދނުމްެއެނިތ ުމވްައަޒަފކު 

misconduct)   ަޒަފުކ ވީަޒފިާއްނ ަވިކކުުރްނ ހުއަްދާވފަަދ ފުާޅަކން ޮބުޑ ޣައުިރުސޫލކީ  ކަަމްށ ާވނަމެައވެ. ެއ އަަމީލ ޯނިޓްސ ިދނުމްެއެނިތ ުމވްައ

 ސީރަިއްސ  ައލެަމްއކަަމްށ ެބެލޭވީނ، މުވްައަޒުފކިުރ ައަމަލީކ ެދ ފާަރތެުގ ދެމުެދގިައ ޮއްނަނނެްޖޭހ ަވީޒާފގެ ގުުޅްނ އްެއޮކްށ ެކނޭޑ މްިނވުަރެގ 

ަވީޒފާގެ އެއަްބްސވުުމގެ ޖުައހީަރ ޝުަރަތާކ  1ީކ އަަމަލކީ ) ައަމލްެއ ކަަމށް ާވނަމެައވެ. މުވްައަޒުފގެ ޣައުިރުސޫލ  ( ދެ ފާަރތެުގ ދެމުެދގިައވާ 

 ( ާވނަަމ، ނަުވތަ  ގުޅުމުގިައ ހެިމޭނ ޮއނެްމ  2ިޚާލުފކަމްެއ ކަަމށް  ަވޒާީފގެ  ޮއްނަނ  ުމވްައޒަފިާއ ދެމުެދގިައ  ަވީޒފޭާދ ފާަރތިާއ  ( ެއ ކަަމކީ 

( ެއ  3ގިައ ޮއްނަނނެްޖޭހ ިއތުބުާރ އިަދ އަމާާންތތިެރަކްނ ގްެއލޭފަަދ ކަމްެއކަަމށް ާވނަަމ، ުނަވތަ ) ަމިއަގނޑު ިސަފކަަމްށވާ ެދ ފާަރުތގެ ދެެމުދ 

ްއ ކަަމްށ  ކަަމީކ ެއ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް އާަދކަުރްނެޖޭހ ަވީޒފެާގ ިއްލިތޒުާމަތކާ ައާސީސޮގުތްނ ުނވަަތ ސާީދޮގތްެއގިައ ޚާިލުފ ކެަމ 

  ިދނުމްެއެނިތ ަވީޒފިާއްނ ަވިކކުރަުމްށ ހުއަްދވާެދޭނ ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލކީ އަަމލްެއ ކަަމށް ެބެލވާިދނެެއެވ.[  ާވނަަމ، ެއ އަަމަލީކ ނިޯޓްސ 

 ުކެރެވެއެވ. ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގ  ާބާރުތްނ ިއިމ  

ަމްއސަަލިއެގ ަހ  7.6 ިރާގިއުގުހށެަހޅަިފިއިމާވ  ުހަށ  ، ޔްަތުކާރިއުރާއަތަކށް  ަރއުްދިވ    ަފާރްތ   ެހިޅ ަމްއސަަލ  ަމއްސަަލ 

 MWSC-B/5/2019/4471 ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތެގ ަންނަބުރ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ުކނުްފީނެގ

 ެއ ިސީޓަގއި:  ، ެއެގން ޮއްނަނަކާމިއ   ަކްންނސީިޓިއ(  2019  ސްެޕެޓނަްބުރ  17) 
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ޑުިއީޓ   5ުޖލިައ    2019"....   ދަުވހު  ަސަބ ަވަނ  ނިދުުމގެ  ފާަރުތން  ިތޔަ  ަވީނ  ަގީޑގައި  ުކްނުފްނަޏްށ  ޯއވަރްފލޯވެ  ޭޓންކް  ެފން  ުބްނ، 

ެވފައެިއެވ. ިމފަަދ އަަމުލަތަކީކ ުކްނުފިންނ އްެއެވްސ ާހަލތްެއގައި ގޫަބުލކެުރޭވެނ ކަމްެއ ޫންނަކްނ ިތަޔ ފާަރަތްށ ައްނގެަމެވ.  ގްެއުލްނަތކްެއ  

ަހވުާލކެުރިވފިައާވ ަމސްައަކްތަތކީަކ ވަަރްށ ފުަރާވތިެރޮކްށ އިަދ ިޒނާްމދުާރކާމެާއުކ ކަުރނެްޖޭހ ުކްނުފީނގެ  ުކްނުފްނީނެގ ހިުރާހ ުމވްައަޒުފްނނިާއ  

ގެ ަމސްައަކުތެގ ސޫުލކިާއ އްަޚލްާޤ ެބހްެއޓުުމގެ ަސބުަބްނ، މުޙްައމަދު  ުމިހއުްމ ަމސްައަކްތަތަކްށވެފައ ަމތީގިައ ެދްނެނިވފިައާވޮގަތްށ، ިތޔަ ފާަރުތ 

ިމ ުކްނުފނަްޏްށ ުނެފްނާނތެީވ، ިމުކ   ަޙމުީދ  ެއަކީށެގންވާ ހަަމަތަކށް ބަލާއުިރ ކެުރޭވެނކަމްެއކަަމށް  ެބހްެއޓަުމކީ  ަވީޒފާގިައ ިއތަުރށް    ްނުފނީގެ 

ަވނަ ުދަވުހން ފީެށެގްނ ިތފާަރތިާއ    18ެސްޕެޓންބަރ    2019ގެ )ޭއ( އިަދ )ީޑ( ގެ ަދުށން    11.4.1ުމވްައަޒުފެގ ައތަްމތީ ޮފތެުގ މާއާްދ  

 " . ްނޏިާއ ެވފިައވާ ަވީޒފެާގ އެއަްބްސުވްނ ާބިތުލކުރިެވ ަވީޒފިާއްނ ވިަކކެުރޭވނަެކްނ ައްނަގވަމެެވ ުކްނުފ 

 މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ. 

ަފރަާތށް   7.7 ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  "ޮޖްބ    2015ަޖަނަވރީ    08ަމްއސަަލ  ދަީފިއާވ  ަގއި 

 "ިޑުއީޓްސ ެއންްޑ ރްެސޮޕްނިސބިިލީޓްސ" ެގ ެތޭރަގއި:  ، ޔަތުްކާރިއުރާއިރިޑްސްކިރްޕަޝްނ" ައްށ  

1. Attend the duties assigned by Engineer and/or Senior Technicians at different stations/sites. 

2. Record and Monitor the status of the machineries under production Department. 

3. Properly handle all the equipment’s and tools used at the work place.          

4. Take the reading and report the status of all RO plants, Generators, HP pumps, boreholes, sand 
filters, membranes, degasifies and any other equipment’s and machineries used in the water Production 
Department. 

5. Maintain a proper inventory for all the equipment’s used in Production Department. 

6. Take immediate actions for the defaults on machineries at plants and inform the same to the 
Senior Technicians and/or Engineer Mechanical. 

7.Clean and paint the machineries and the buildings under production department. 

8. Ensure that the chlorine and conductivity level is maintained at the standard outlined by the 
concerned parties and within MWSC guidelines. 

9.Attend the damages, leakages and repair works of the equipment’s related to. 

10.Take reading, check overflow, fill oil, monitor refilling and scrape off dust of the fuel tanks. 
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11.Log into SCADA system and update. Monitor the records. 

12.Wash/clean the equipment’s and machineries used n the water production Department. 

13. Take the reading of distribution pumps and maintain disinfection system (chlorine level/UV) 

14. Complete all the log sheets on time. 

15. Check the disinfection system (chlorine level/UV) and degasification process (Blower) as per the 
scheduled intervals and maintain them within the guideline. 

16. Enforce safety procedures. 

17. Maintain a good relationship with staff within the department and other departments as well. 

 ެއެވ. ފަާހަގުކެރެވިމަކްނަކން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ      

ަޖާވާބެއުކ   7.8 ަފާރުތްނ އަެފާރުތގެ  ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ަގއި    2019ިޑެސނަްބުރ    03ިމ ަމްއސަަލާއ 

ަފާރަތްށ   ުހށެަހިޅ  ދަީފިއާވ  އަނަގބުަހްނަމްއސަަލ  ޮގުތަގއި  ިއްމްޕޫރްވ    ަނސަޭހުތެގ  ުޓ  ިގަވްނ  'ެއްޑަވިއްޒ 

ިލުޔުމަގިއ  ހުށަަހާޅ  (Advice given to improve performance)  ަޕރޯފަމްންސ'  މި  ަފިއާވަކަމާށިއ، 

ަފާރަތކްަށ   ެއްއެވސް  ަމަސްއަކުތަގީޑަގއި  ނާިދަކަމާށއި،  ަގީޑަގއި  މަަސްއަކުތ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

އޮފުީހްނ ެދޮކޅު    ެއްނުގެމްއެނިތ  ުފަރްނ  ީޝުޓ"  ެރޯކުޑ  ޮމެމްނޓް  ައްޕޑްޭޓ  "ސްޓްާފ  ާދަކަމާށިއ،  ޭބަރށް 

މްައަޗްށ މިަތުކެރވަިފިއާވ ިޒްނމަާތއް އާަދުކުރަމްށ ނުުކޅެދަިފިއާވަކަމށިާއ، "ްސޓްާފ    ހަދަާފިއާވަކަމާށިއ، އަެފާރުތެގ

ުމަވްއޒަަފާކ ުޒާވުބކްޮށ ިއްނާޒރުދީފިައާވަކަމްށ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރުވުނ  ީމީޓްންގ" ެއްއެގ ެތޭރަގއި  

 ަކާމިއ،  ިމ ިލުޔުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ޮސިއޮކށްފިައުނާވަކްނ ފަާހަގުކެރޭވ  ، ަނަމެވްސ

ައނަގބުަހްނ ަނސޭހްަތތިެރވަެފިއާވަކަމްށ  ަގިއ    2019ެއްޕރްީލ    08ީމެގިއުތުރްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތްށ   7.9

ަޕރޯފަމްންސ'   އްިމްޕޫރްވ  ުޓ  ިގަވްނ  'ެއްޑަވިއްޒ   (Advice given to improve performance)ުބެނ 

"ްސޓްާފ ައްޕޑްޭޓ ޮމެމްނޓް ެރޯކުޑ ީޝުޓ"  ، ިމ ިލުޔުމގިައ  ުހށަަހޅަާފިއާވަކާމިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން 

އްިނ ެފިށެގްނ    2019ެއްޕރްީލ    08ަނސޭހަތެްދވަިފިއާވަކާމިއ،    ެއ ަފާރަތްށެއަކާމިއ ުގިޅެގން    ުފރަާފިއުނާވީތ

"ުސަޕަވިއްޒ"    2019ޫޖން    08 ަރނަގޅަށް  ެފްނަވރު  ަމަސްއަކުތެގ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅި  ަމއްސަަލ  އަށް 



 

 

 ށް ލިމިޓެޑަ ޕްރައިވެޓް   ކޮމްޕެނީ ސްވަރޭޖް އެންޑް ވޯޓަރ  މާލޭ
  VTR/2019/291މައްސަލަ ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުޙައްމަދު ޙަމީދު ރައްދުވާގޮތަށް 

                                            

 

11 ގެ   21ޞަފްޙާ     
 
 

ދިެވހިރާއްޖެ | ގ. ފަތުރުެވހި | ބުރުޒުމަުގ | މާލެ | ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް    
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

 

ުކެރޭވެނަކަމާށިއ، ިމ ުމއްދުަތެގ ެތޭރަގިއ އެފަަދ ަކެމްއ ަތުކާރރެުވްއެޖަނަމ ުކނުްފީނެގ "ސްޓްާފ ޭހްންޑ ބްުކ"  

ަކާމިއ، އިަދ ިލ ިލުޔުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ިއ ވާފަަދިއްނ ިއސްލީާހ ިފަޔަވުޅ ެއޭޅެނަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަގ

 ަފާރުތްނ ޮސިއުކުރަމްށ އްިނާކުރކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކަރެމެވ. 

ެއެގން    ަތުކްނިލެޔިކުއްނ  ޮކށަްފިއާވ ަކްނ  ުހީގެގްއެއ ަމްއސަަލިއަގިއ އާިދީރ ަތ  ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތްނ   7.10

ޯވަޓރ    5000mީޓީވ ެއނިާލިސްސ ިރޯޕްޓ ަފިއްނިޑްނގްްސ ިޑުއ ުޓ ޯއަވރ ފޯްލރ  . ީސ. "ީސ  ، ަނަމެވްސ  ެންތ

 ެއ ިރޕުޯޓެގ 'ަފިއްނިޑްންގްސ' ެގ ޮގުތަގއި:  ، ްސޯޓޭރްޖ ޭޓްންކ" ހެދަިފިއާވަކމިާއ

1. Not Followed duty change over procedure. 

2. No safety shoes wear at duty by Hameed. 

3.Degasifier and diesel storage area was not inspected, not even visit that area (only fuel day tank 

was checked before duty handover staff leave premises.) 

4. Conditional monitoring not carried out as instructed every 1hrs. 

5. Between 03:55AM and 04:30AM, 5000m water storage tank was overflowed and witnessed by 

security staff Irufan. To report this occurrence to duty staff, he went to control room and observed 

duty staff on duty (Mohamed Hameed) was asleep. Approximately 80m water was overflown from 

storage tank and flooded tank and degasify area. Following morning shift duty in charge Khaleel 

was not aware of the incident as it was not briefed by Mohamed Hameed during Handover procedure. 

6. Security Irufan reported me (Hassan and send pictures and video at morning 9:30 am. 

7. Hameed was fail to report the incident and until I asked him directly about the incident. 



 

 

 ށް ލިމިޓެޑަ ޕްރައިވެޓް   ކޮމްޕެނީ ސްވަރޭޖް އެންޑް ވޯޓަރ  މާލޭ
  VTR/2019/291މައްސަލަ ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުޙައްމަދު ޙަމީދު ރައްދުވާގޮތަށް 
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ިބުތކޮށިްދުނމުގެ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ، ެއ ރޯިޕޓިާއ ެއުކ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ިޑއީުޓަގިއ ނިދަާފިއާވަކްނ ާސ 

ޮފޯޓައާކއި،   ަނގަާފިއާވ  ޮބުޑވަެފިއާވަކން  ޮގުތްނ  ެފްނ  ަސރަަހއުްދ  ުމިޅ  ެވެގްނ  ފޯްލރ  ޯއަވރ  ޭޓްންކ  ޯވަޓރ 

 ެއްނުގުމެގ ޮގުތްނ ަނގަާފިއާވ ޯފޯޓެއްއ ުހށަަހޅަާފިއާވަކން ެއެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ،  

ަފާރުތ 7.11 ަރއުްދާވ  ުހށަަހޅަާފިއާވ    2020ެފުބުރަވީރ    10ްނ  ަމްއސަަލ  ްޓަރިއިބުއނަލަށް  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަގއި 

  ީމަޓުރ  )ަފސާްހްސ(   5,000ިއ ުކނުްފީނެގ  ަގ  ("  1"ެއްމ.ަޑބިްލުޔ.ެއްސ.ީސ ގެ ަފާރުތްނ ހުށަަހާޅ ަބާޔން ) 

ޖޭެހ ަފާރަތްށ  ްކ ުފިރ ޯއަވރ ފޯްލުވުމެގ ހިާދާސެގ ަމއޫުލާމުތ ަވުގުތްނ ަވގަުތްށ ައްނގްަނ ިކުއިބްކ ާއްރޯއ ޭޓްނ 

ްށ އުިހމުާލެވ ނުިދުމްނ ެއ ަފާރްތ ަވޒާީފަގިއ ބަަހްއަޓއިިފަނމަ  ައްނގަާފިއުނުވުމްނ އިަދ ަވޒާީފެގ ަމްސއިޫލްއަޔަތ

ިލޭބނެ ފަަދިއްނ ައމުަލަތްއ ބެެހްއުޓުމން ުކނުްފީނގެ އްެނެމ މިުހްއުމ  ެގއުްލްނަތއް ކުނުްފްނަޏށް    ެނިއއަާދުނުކެރޭވ

ުހިރ   ަހވުާލެވ  ެގއްލުުމްނެއެސާޓިއ  ިއުތާބުރ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ބަހްައަޓއިިފަނަމ  ، ަފްނީނ  ިއުތރްަށ   ، ަވޒާީފަގިއ 

ިލިބ ެގއުްލްނ  ިއއަާދުނުކެރޭވނެ  ައމުަލަތަކށް    ، ުކނުްފްނަޏްށ  ުމަވްއޒުަފްނގެ  އެެހްނ  ަމަސްއަކްތުކާރ  ެއީކަގއި 

ވަަނ    23ެގ  ާގޫނުނ ަވޒާީފއާބޭެހ    ، ެއަކުމްނ ިހްތަވރު ިލިބ ަތުނގެ ަމސްލަަހުތ ެގއްލާިދެނަކުމެގ ިބރު ީހުވުމްނ

ޮގްތާވ  ެގ )އޭ( އިާއ ެއްއ  11.4.1)ީޑ( ާއިއ    11.4.1ާމއާްދެގ ަދުށްނ އިަދ ުމަވްއޒުަފްނެގ ައްތަމީތ ފުޮތެގ  

  ، ޮގުތެގ ަމީތން ަވޒާީފިއްނ ަވިކކެުރވަިފިއާވަކްނ ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކާމިއ

ަގއި ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް ުހށަަހޅާފިައާވ "ަމްއސަލަ    2020ަޖަނަވީރ    19ން  ުތަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރ 7.12

ަގިޑިއރު  )ެއެކްއ(    1ިލޭބ  ްނަނށް  ަދްނަވުރ ިޑއީުޓަގިއ ިތބޭ ުމަވްއޒުަފުހށެަހިޅ ުހށަަހޅާ ުފަރަތަމ ަބޔްާނ" ަގިއ  

ްބޭރްކަގިއ ނުިދަމކީ ަމްއސަަލެއްއ ޫންނަކުމަގއި ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރުތެގ ެވިރން ައްނގަާފިއާވަކން ާސިބުތުކުރަމށް  

ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތްނ    ، ެއަކްނ ާސބިތޮުކށަްފިއުނާވަކާމިއ  ، ެހިކްނ ުހށަަހާޅެނ ަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއީވަނަމެވްސ

ުހށަަހޅަާފިއާވ ިރޯޕާޓެއުކ އޭެޓްޗކޮށަްފިއާވ ޮފޯޓާއިއ ުގިޅެގްނ ެއ ދުވުަހ ޯއަވރ ފޯްލރ ިވަކްނ ެއ ޮފޯޓިއްނ ޭނނގޭ  

 އެފަަދިއްނ ޯއަވރ  ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ެއަކނި ިޑުއީޓ އާަދުކަރުމން ިދަޔިއުރ   ، ަކަމްށ ުސވާލު އަުފއަްދިއ

ަމްއސަަލ    ، ާމިއްށ ިހާގަކެމްއަކޯލރ ުވަމީކ ާއްއުމޮކޯއަވރ ްފ  ، ފޯްލރ ިވަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ

ިޑއީުޓ ަގީޑަގއި ިގނަފަަހުރ ބަަހއްޓީަނ ެއްއ ަފރްާތ    ، ުހށަަހާޅ ަފާރަތކީ ަމަސްއަކތަށް ަފުރާވެތިރާވ ަފާރެތްއަކާމިއ



 

 

 ށް ލިމިޓެޑަ ޕްރައިވެޓް   ކޮމްޕެނީ ސްވަރޭޖް އެންޑް ވޯޓަރ  މާލޭ
  VTR/2019/291މައްސަލަ ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުޙައްމަދު ޙަމީދު ރައްދުވާގޮތަށް 
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ެހިކ ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރުތން  ުހށަަހާޅ  ަމްއސަަލ  ގުޮތން  ާސިބތޮުކށިްދުނުމެގ  ައްޙމުަދ  ަކްނ  ަކމަުގިއާވ  ެވިރާޔ 

 ، ާށިއން އެނޭގެނަކަމއަެފާރތިާއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ކަުރީނ ެއްއ ަމަސްއަކެތއް ަކ  ، ިއްބރީާހްމެގ ެހިކބުަހްނ

ެދްނ އިން    ، ެފްނ ޕާްލްނުޓގެ ޓްޭނަކށް ެފްނ ެއޭޅަވުރ ބަަލން ަސުއްނިޑްންގ ިއްނަނީނ ެއްނމެ ޭޓނަްކުކްނ ކާަމިއ

 ، ެއކި ޭޓްނކް ެއިކަވުރ ވާީމ ޭޓްނކަްތްއ ޯއަވރ ފޯްލރ ވްުނ ާގްތަކމާަށިއ  ، ިތްނ ޭޓްނަކުކްނ އަެކްނ ޭނނޭގކަަމާށިއ

މްައސަަލ ުހށެަހޅި    ، ަނާގަކމާަށިއ  ުނވަަތ ިތން ިމެނުޓ  ަބނުްދ ުކަރްނ ެދ ިމެނުޓ  " ވޭލް " ަމ  ޯއަވރ ފޯްލރ ާވްނ ެފީށ

ަކްނަތްއަތްއ    ުޑނ ަމިއަގަފާރުތެގ   ޕާްލންޓެުގ  ެތޭރަގިއ  ތުަކެގ  ެޖެނޭރަޓުރެގ  ަމްސއިޫލްއަޔުތ  ބެލެެހްއުޓާމއި 

ޭޓްނކަްތކުގެ    ، ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއެޓނުްކެގ ަކްނަތއަްތްއ ބެލެެހްއުޓން ިހެމޭނ ަކަމްށ    ، ަކްނަތއަްތްއ ބެލެެހްއުޓާމިއ

ބާަޔްނޮކށަްފިއާވަކން   ެވސް  ަކަމށް  ައްނަގްނޖޭެހ  ސަުޕަވިއަޒަރށް  ޮލްގޮކްށ  ން  ނޭގަކެއ އަެފާރތްަށ  ެލވްެލ 

  ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

  ، މެާލ. ކ  ، ަޖވިާހުރާމެގ. ގ  ޮގުތަގިއ ެހްއެކްއެގ ޝަފީަހ ަފާރުތްނ ަރއުްދިވ ަމއްސަަލ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލާއ ިމ   7.13

  ާހިޒުރޮކށިްދުނަމްށ (  A091816:  ަނނަްބުރ  ާކުޑ   ައްނަގއޭިދ  ިދވެހަިރްއިޔެތްއަކްނ )   ިއްބރީާހްމ  ިއްސމާޢްީލ

  ާހިޒުރޮކްށ   ެހިކވިެރާޔ  ައުޑއުެހުމަގިއ  ަވަނ   06  ަމްއސަަލިއެގ   ޭބްއވުުނ  ަގިއ   2020  ިޑެސނަްބުރ   22  ، އެދަިފިއާވީތ

  ޮއަޕޭރަޝްންސ  ެހިކެވިރާޔައީކ   ފަާހަގޮކށަްފިއަވީނ  ެދުމްނ  ެހކަިބްސ  ާރުތްނއަެފ   ، ެހިކަބްސެނގަިފިއާވަކާމިއ

  ިޑުއީޓ   ިޒްނާމައީކ  ެޓްކީނަޝެންއެގ  ޕަްރަޑްކަޝްނ  ، ަފާރެތްއަކާމިއ  އާަދުކަރުމނާްދ  ަވޒާީފ  ަމާގުމަގިއ  ެމޭނަޖެރްއެގ

  ލެެހްއުޓްނ ެބ  ިއުކއްިޕެމންޓަްތްއ  ނީޫނ  ތަްތްއއާާލ  ުންނާވ ޭބ  އަުފއަްދްނ  ެފްނ  ްޕޮރަޑކަަޝްނ  ޮއަޕޭރަޝްނ  ުކާރިއުރ

    ެއަކްނަކމްަށ   ، ެއުޅމިާއ  ިފަޔަވުޅަތްއ   ެތެރިއްނ   ެގުއސުޫލ  ަނުހްނ   ކަނަޑެއޅަިފިއ  ަމްއސަލަަތްއ  ާވިދާމ  ެއައްށ   ، ަކަމާށިއ

  ޯއަވރ    ޭޓްނެކްއ ،ެގނަްދްނާވެނަކމާަށިއ  ުކިރައްށ  ެއަކްނަކްނ   ެއްއގަޮތްށ   ެއާއ  ، ަކަމށިާއ  ުހްނާނެނ   ްއީޝްޓަތ  ޮލްގ

  ، ަކަމާށިއަލިއެގްނ  ޯލައްށްފ  ރ ޯއަވ  ޭޓްންކ  އެަންއ  ގުޮތްނ  ުހްނަނ  ިޑަޒިއްނޮކށަްފ  ަތްއޭޓްންކ    ަދީނ  ެގްނެވ  ޯލްފ

  ުނެއްއ   ޭޓްނެކްއ  ައެންއ  އްެނކޯްލްޒްޑޮކްށ   ެއްއގަޮތްށ  ެއާއ  ، ަކމާަށިއ  ޮގުތްނ  ރެއްއެގެމަޝ  ސްޭފީޓ  ެއީއ

   ، ވާެދނީެތ  ެއއަްޗަކްށ  ްޕެރަޝަރިއްޒްޑ  ޭއިތ  ިއުރާދ  ުފިރެގްނ  ެފްނައަޅިއ  ާޔހަަދއިިފްއ  ެއްނކޯްލްޒްޑކްޮށ  ، ަކަމާށިއހޭެދެނ

  ފޯްލ   ރ ޯއަވ  ޭޓްންކ   ީނ ާދ  ފޯްލެވެގްނ   ރ ޯއަވ  ެދްނ   ޫނނަްނަމ  ، ަކމާަށިއ  ިއްނަނ  ަފާލ  ފޯްލ   ރ ޯއަވ  ައަކްށ ސްޭފީޓ
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  ްޕޮރަޑްކޝްަނ   ަސިއްޓަގިއ   ުހުޅމެާލ   ، ަކަމާށިއ   ެނުގނަީމުނ  ްޕިރޯކަޝްންސަތްއ   ަނގްަނޖޭެހ  ިއއްަނަނިއުރަގ  ިލިމަޓްށ

  މާީހެގ  ުކާރ  ިޑުއީޓ  ްޕޮރީސަޖރައީކ  ޮއްނަނ  ެއަތނަުގިއ  ، ުހްނަނަކުމަގިއާވަނަމ  ިޑއީުޓގިައ  ެއަކުކ   ެޓްކީނަޝަންށ

  ެއމުީހްނ  މީހްުނަންށ   ުކާރ   ިޑއީުޓ  ، ިލެޔިވ  ަގިއ  ރ ޯރްސަޓ  ިޑއީުޓ   ، އުިންނަކަމާށިއ  ެސިކުއރީިޓެއްއ   ޭސްޕީޓައކްަށ

  ަރްއާކެތިރކްަނ   ސާަލަމާތިއ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ެއ  ެޗްކަރުއްންޑަތުކަގިއ   އެމުީހްނެގ  ޮގްތަތާކިއ  ުލުކަރްނޖޭެހައަމ

  ްނ ެފްނަނ  ނޭޫޅޮގްތ  ުއޭޅ  ުމަވްއޒުަފ  ުކްނެވްސަތ  ެކެމާރ   ީޓީވ. ީސ . ީސ  ، ްބރްީފުކެރވަިފއުިހްނާނެނަކަމާށިއ  ިހެމޭނޮގުތްނ

  ބުޭފުޅްނެގ   ެއ   ، ޭގެނަކަމާށިއނ ިއ  ޭރްޓ  ފިިލްންގ  ޭޓްންކ  ެޓްކީނަޝަނަކްށ  ްޕޮރްޑަކަޝްނ   ، ެނަކަމާށިއުހްނާނ

   ަޑރ ްސާޓ   ކާިޔީނ  ެއއްަށ  ، ަކމާަށިއ  ުހްނާނެނ  ލަާފިއ   ިޑްސޕޭްލެއްއ  ުހްނަނޮގުތްނ   ުކެރވަިފ  އަްޓްނަބ  ިސްސަޓްމ

  ޭއެގްނ   ، ަކަމާށިއ " ގ ކޮްލިގްނ ެއްންޑ ެއުކއިިޒަޝްނ ޭޑާޓ ޮކަންޓރްޯލ ުސޕަަވިއަޒީރ"  ީއެއ ، ަކަމާށިއ ިސްސަޓްމ

  ުނަވަތ   ހިުރަކްނ  ޖެހަިފ  ޕާްލްނޓަްތްއ  ެފްނ  ެއޮގތްުނ  ، ަކަމާށިއ   ަދްއކޭަދެނ  ޮގްތ  ަމަސްއކްަތުކަރުމނާްދ  އަާލްތަތްއ

  ާދ   ުކަރުމްނ ިޑްސްޓިރބުިއްޓ ެފްނ ، ެލވްެލާއިއ ޭޓްނކެްގ ، ިމްނަވާރިއ އަުފއާްދ ެފްނ ޭއެގްނ އިަދ ުހިރަކްނ ިނވަިފ

  ، ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކާމިއ   ަކމްަށ  ެފްނާނެނ  މަީހަކްށ  ުހްނަނ  ިޑއީުޓަގިއ  ަތްއ  " ެޕަރީމާޓްސ"   މުިހރާިހ  ފަަދ  ިމްނަވުރ

  ، ަކަމާށިއ  ެޓްކީނަޝަނަކްށ   ްޕޮރަޑްކަޝްނ  ެއޅީޭނެވްސ ިފަޔަވޅަުތްއ  ނިުދުނަމްށަޓަކިއ   ވަިޔ ފޯްލރ  ޯއަވރ  ޭޓްނެކްއ 

  ްޕޮރަޑްކަޝްނ   ޭރްޓ   ުއަޝްނިޑްސްޓރިިބ  ިއޭރާޓ  ފިިލްންގ  އެެހްނީވާމ  ، ަކަމާށިއޖެހަިފ   ީނުހްނާނ  ްނޓަްތްއެއޕާްލ

  ިނިމެވ  ަފެވްސޮކށާްލާޒައނާްދ  ްއަނަމމެީހ  ިޑުއޓުީކާރ  ްއުމޮކްށާއ  ައެނއެްހްނ  ، ަކމާަށިއިއނޭގެނ  ެޓްކީނަޝަންށ

  ިޑއީުޓަގިއ   ައީކިޒްނާމ   ެގ ޭއާނ  ީވަމ އެެހްނ  ، ލާަފުކެރޭވެނަކަމށިާއ  ަކަމްށ   ެނާދ  ފްިލެވެގްނ  ޓްޭންކ   ަގިޑެއްއަގ

  ެއްއޗިެހަތްއ ެއ  ިންއވާލަާފ   ންޓަްތެކްއޕާްލ  ންޓްެއޫނީނޕާްލ  ިންއަވްނޖޭެހ  ަކިއިރީވަމ  ެއރަޭޓްށ   ޭޓނުްކ  ިއްނަނިއުރަގިއ

  ުކިރައްށ   ނީުދ  ޮލުޅެމްއ   ެއްއެވްސ  އަޮޕޭރަޝްނައްށ  ަބާރަބަރްށ  ެތެރިއްނ  ްޕރީޮސަޖރެގ  ޯނމްަލ  ިއްނަނ  ިއައސުްލަގ

  ޯއަވރ   ެއ  ެތރަޭގިއ  ެގއުްލްނަތުކެގ   ިލބާިދެނ   ކުނުްފްނޏްަށ  ަސަބުބްނ  އުިހމެާލްއެގ  އެފަަދ  ، ިއ ާށަކަމ  ްނެގނިްދުޔ

  ޯއަވރ   ެފްނ  ، ާދެނަކމަށިާއ  ިގެގްނނ ެއ  ުކުރުމްނ  ުބ ިހާސ  ެގއުްލްނ  ެއިވ  އުަގޮކށަްފިއ  ިންސަބުތްނ   ެފުނެގ  ިވ  ފޯްލރ 

 . ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ  ެއކީަށެގްނާވަކަމްށ   ހާަލުކުވްނ  ެވްސ  ަތްއ  ެމިޝނީަރްސ  ަސަބުބްނ  ުވުމެގ  ފޯްލރ 
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  ެހކްިނ   ، ިލެޔިކުއނަްތަކާށިއ   ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރުތްނ  ެދ  ، ަޔތޮްކްށ ާއިރ  ަތކްަށަގިޒްއާޔ  ޯކުޓަތުކެގ   ެދްނެނުވުނ  ިއްސެވ 7.14

  ިއސެްވ   ައމުަލަތަކީކ  ސިާބުތާވ   ަމްއޗްަށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ    ، ބާަލިއުރ  ަކްނަކަމްށ   ުހިރ   ެއެގްނ   ެހިކބުަހްނ

  ަމްއސަަލ  ، ަނަޒުރުކާރއުިރ  ައމެަލްއޯތ  ަޣިއރުސޫުލީކ  ާފުޅަކނޮްބުޑ  ފަާހަގޮކށަްފިއާވ  ަގިއަގިޒއާްޔ  ަބާޔްނުކެރުވުނ

 :ަބާޔުނގިައ  ަވޒާީފ   ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ

"-Take the reading and report the status of all RO plants, Generators, HP pumps, boreholes, sand 

filters, membranes, degasifiers and any other equipment’s and machineries used in the water 

Production Department . 

- Take immediate actions for the defaults on machineries at plants and inform the same to the 

Senior Technicians and/or Engineer Mechanical. 

- Take reading, check overflow, fill oil, monitor refilling and scrape off dust of the fuel tanks. 

- Complete all the log sheets on time." 

ްއ ފަާހަގުވުމްނ ެއަކްނ ީސިނައރ ެޓްކީނަޝަނށް  " ެއޑިފްޯލްޓ"  ، ިއިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ިޒްނާމަތްއ ިހެމޭނ ަކާމ

ޯއަވރ ފޯްލރ ޭވޯތ ބުެލާމިއ، ޮލްގ ުފުރާމިއ، ިމަކްނަކްނ ިހެމޭނިއުރ،  ުނަވަތ ިއްނީޖަނައރްަށ ައްނަގްނ ޮއުތާމިއ،  

ޯއަވރ ފޯްލރ    ީޓވީ ޫމްވަމންްޓްސ ަތުކން ެއެގން ޮއުތާމިއ، . ީސ. ިމަކްނަކްނ ުކުރުމަގއި އުިހމުާލވަެފިއާވަކްނ ީސ

ަކްނަކްނ  ުވުމ ަރްއާކެތިރެގ  ނުދީ  އެ  ުވިވަޔ  ިޒްނާމެއއަްކަމާށިއ،  ްޕޮރްޑްކަޝްނެގ  ެއޅަުމީކ  ިފަޔަވުޅަތއް  ުމެގ 

ފުެނެގ ްޕޮރަޑްކަޝްނ ާއއި ެލވްެލަތްއ ބަަލުމން  ެތެރިއްނ އަމުަލޮކްށ ެއ ެމިޝަނީރަތުކެގ    ިއުޖާރައުތެގ  ޮއްނަނ

ައނާްދާޒ ޮކްށެވސް  ިގެގްނ ާދެނަކަމާށިއ، ާއްއނ ސަްތްއ ެއާދަނަމ ެއ ެޕަރީމާޓ މުީހްނަނށް  ިޑުއީޓ ުކރާ  ުމޮކށް 

ޭމޭނަޖރ ިއްސާމއްީލ ިއްބރީާހްމގެ  ޭރަޝްންސ  އަޮޕ   ޭގެނަކމްަށނ ިމެވިނ ަވުގަތކު ޓްޭންކ ފްިލ ެވގްެނ ާދެނަކން ެއ

، އެފަަދ ަކެމްއ ިދާމިވަޔ ނިުދުނަމްށ ަރްއާކެތިރަކުމެގ ިފަޔަވުޅ ެއޅަުމީކ ަމްއސަަލ  ްނަނަކާމިއބުަހްނ ެއެގްނ ޮއ

ިޒްނާމ    ބުެލުމެގގާ ޮގތް  ނ ޭއެގ ބަދުަލަގިއ އެފަަދ ބޮޑު ޮއަޕޭރަޝެންއ ިހުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ިޒްނާމެއްއަކމިާއ،  

  ާމިއ، ަގެނވާިދެނ ފަަދ ުހްއަޖެތްއ ޫންނަކަފާރެތްއ ްބޭރްކ ަގީޑަގިއ ނީިދަކަމްށ ުބާނ ުބުނަމކީ ބަަލިއަމިތުކެރވަިފިއާވ  



 

 

 ށް ލިމިޓެޑަ ޕްރައިވެޓް   ކޮމްޕެނީ ސްވަރޭޖް އެންޑް ވޯޓަރ  މާލޭ
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އިަދ އެފަަދ ަކެމްއ ުވުމްނ ިރޕޯޓު ުކަރްނޖޭެހ ަފާރްތތަަކށް ިރޯޕޓް ޮކށަްފިއެނުތާމއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  

  ެގޭނ ެހްއެކއް ނަުވަތ ިލުޔެމްއ ނ ެއ ަފާރުތެގ ސަްޕަވިއަޒަރށް އްެނިގ ަކަމށް ބިުނ ުބުނން ިފަޔަވިއ ެއަކްނ ިއ 

ނެ  ަމްތ ދޭ ަތނަަކްށ ިލބާިދހުިދްއުމްނންަށ ަވަރްށ މިުހްއުމ  ާއ  އެފަަދ އުިހމެާލްއެގ ަސަބުބން    ެނތީަތ،   ޅަާފިއުހށަަހ

ަމ ަމްއސަަލިއެގ  މި  ިއސާްލުއޫޟެގއުްލަމާށިއ،  ައޅަާފިއާވ  ުކިރން  ިފަޔަވުޅަތަކީހައްށ  ުހށެަހޅި    ަމްއސަަލ  ކީ 

ުނުކެރވޭފަަދ ެގއްލަުމުކްނ ަރްއާކެތިރުވުމެގ ަމްގސަދަުގިއ އަެފާރްތ  ަފާރުތެގ ަސަބބްުނ ުކނުްފޏްަށ ލިބާިދެނ ިއއަާދ  

ަނސެޭހްތަތެކްއަކން   ެދވަިފިއާވ  ަހރުދާަނުކުރަމްށ  ިއުތަރްށ  ަފުރާވެތުރުކުރާވ  މަާހއަުލްށ  ަމަސްއަކުތެގ 

ަސަބ،  ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ ިއސްލުާހުނުކުރެގ  ައމުަލަތްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުބން  އެެހްނަނަމެވްސ 

ަފާރުތެގ ކަިބިއްނ ިއއަާދ ނުކެުރވޭފަަދ ެގއުްލެމްއ ިލބަިފިއާވަކަމްށ ުބަރެވޭވ   ުކނުްފްނަޏްށ ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި 

ފުުރަސުތަތެކްއ  ުވަމށް  ސްލުާހިއަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފރުާތން މިފަަދ އުިހމުާލަތއް ީމގެ ކިުރްނ ިދާމވަެފ    ަކާމިއ، 

ޮއނާްނތާީއިއ،   ެއެގްނ  ަފާރުތން  ެދވަިފިއާވަކްނ  ަރއުްދވާ  ޭބ   ހުިދަމްތަމްއސަަލ  ެއްނމެ  ުނ ިދުނުމަގއި  ްނުކާރ 

ަވޒީފޭާދ ަފާރާތިއ ުމަވްއޒާަފިއ ެދމުެދަގިއ ޮއްނަނ ަވޒާީފގެ  މިުހްއުމ ެމިޝަނީރ ެމޭންޖުކުރުމަގިއ އުިހމުާލާވުވަމީކ،  

ަމިއ  ޮއްނމެ  ިހެމޭނ  އިަދ  ުގުޅުމަގިއ  އުިތާބރު  ޮއްނަންނޖެހޭ  ެދމުެދަގިއ  ަފރާތެުގ  ެދ  ސަިފަކަމްށވާ  ަގނުޑ 

ެއނެގ އަމުަލަތެކްއަކްނ  ެގއްލޭފަަދ  ަޣިއުރސޫުލީކ  ްނޮއތީަތ،  ައާމާންތެތިރަކްނ  ާފުޅަކްނޮބޑު  ެއައމުަލަތަކީކ 

ސަަބބްަށަޓަކިއ  ުބަރެވޭވ  ަދުށ   23ެގ  ާގނުޫނަވޒާީފާއބެހޭ    ، ައމުަލަތެކްއަކަމްށ  ާމއާްދެގ  ަވޒާީފިއްނ  ަވނަ  ްނ 

ަފާރތް    ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ެއ ާމއާްދަގިއ ބާަޔްނުކާރ ހަާލެތްއ މުެދެވިރެވެގްނަކަމްށ ުބަރެވޭވތީ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ

   ޮކށަްފިއަކަމްށ ެދެކެމެވ. ިއުމާގަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ަމުއޫޟީއ އުަދެވިރަކްނ  

ަރއުްދިވ   .8 ަވޒާީފިއްނަމްއސަަލ  ިއުޖާރ  ަޙމުީދ ުމަޙްއމުަދ    ަފާރުތެގ  ަވކުިކުރުމަގިއ  ދުުލެވިރަކްނ  ައ  ީއަވޒާީފިއްނ 
 ؛ިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރާގ

ަކނަޑެއޭޅީނ،  ާހްއުމ  ާއިއުމކެުރވަިފިއާވަކަމްށ،  ާގ(  procedural fairness)   ދުުލެވިރަކްނައ  ިއުޖާރީއ ަލތަްތުކަގިއ 

 ؛ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ، ެއްނމެ ުކަޑމުިންނ
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  ެއ  ، ަލާކެއުކީސތްަފ  ުހރާިހ  ެދެވނުްހިރ  އަޭރުކ  ، ޫލާމުތުއަމ  ަކާމިއބޭެހ  ތުުހމުަތކެުރޭވ  ަމްއަޗްށ  ުމަވްއޒުަފެގ .1

 ؛ިދުނަމށްފުަހ  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ  ުމަވްއޒަަފަކްށ

  ެތްއަގިއަސުފރު   އެފަަދ  އިަދ  ުނަމށްފުަހިދ  ެއުމަވްއޒަަފްށ  ުތަސުފުރ  ަޖާވބާުދީރުވުމެގ  ތުުހަމަތާކމުެދ  ެއ   .2

 ؛ިދުނަމށްފުަހ  ުތަސއުެފުރ  އިެދްއެޖަނަމ  ހުޯދަމްށ   އީެހެތިރަކްނ  މެީހްއެގ   ަކނަޑައާޅ  ެއުމަވްއޒަަފުކ

 ؛ުކުރަމށްފުަހހީުގުގަތ  ޮގުތްނ  އާިދީރ  ަމްއސަަލ  ެއ .3

  ެއުކެރޭވ   ، ުފރަިހަމާވަކަމްށ  ުތަޝުރ  ެދ  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ  ަދުށްނ   ާމއާްދެގ  ަވަނ   23  ެގާގޫނުނ  ަވޒާީފާއބޭެހ .4

  ަވިކުކިރ  ، ަވިކޮކށަްފިއާވކްަނ  ެއުމަވްއޒަަފުކ  ، ިންނަމއިިފަނަމ  ަވިކުކަރްނ  ެއުމަވްއޒަފުަކ  ، ެފިނ   ަކްށުހީގުގަތ

 . ިހެމެނެއެވ  ައްނގަާފިއުވްނ  ެއުމަވްއޒަަފކްަށ  ަސަބބަުތާކެއުކ

  ިމ   ަވަޒްނުކުރަމްށ   ޮކށަްފިއޭވޯތ ިއުމާގ  އަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ   ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 8.1

  ްއުހީގެގަތ  އާިދީރ  ުކިރްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ަޙމުީދ  ުމަޙްއމުަދ  ، ނަޒުަރުކާރިއުރ  ަތަކްށިގާޔާވ  ަމްއސަަލިއެގ

  ެދވަިފިއާވަކަމްށ   ުތަސ ުފުރ  ަފާރތްަށ  ެއ  ަޖާވބާުދީރާވްނ  ަދްއަކިއ  ަކަހާވ  ަގިއުއދާިފ  ަފާރުތެގ  ެއ   ، ޮކށަްފިއުނުވާމިއ

  ަމްއސަަލ  ، ަކމަުގިއާވީތ  ފުަހްނ  ާފިއުތިވ   ަމްސ  )ޭދްއ(   02  ިހިގާތ   ހިާދާސ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ   ާއިއުބަރުނެވޭވީތ

  ަކުމަގިއ   ޖޭެހ  ްނަކނަޑއަަޅ  ުނޮކްށަކްނ ާގިއުމ  އަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ަވކުިކެރވަިފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ

 . ެމެވެދެކ

ރިއާޔަތްކުރާއިރު .9 ނުކުތާތަކަށް  މުވައްޒަފަކު    ،އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ 

އަދުލުވެރިކަމާއި   މައުޟޫއީ  ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި   (substantive fairness)ވަޒީފާއިން 

އަދާކުރަމު   ،ޤާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށްވާތީ އެފަރާތް  މޭރުމުން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އަނުބރާ މައްސަލަ  މަގާމަށް  ންދިޔަ 

ކަނޑައެ ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  އިޖުރާއީ   ،ޅިނަމަވެސްރުޖޫއަކުރާނެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

)ވަޒީފާއާެބހޭ   2008/2ގާނޫނު ނަންަބރު    ،ގާއިމުކުރުމެއްނެތި ކަމަށް ުބރަވެވޭތީ  (procedural fairness)އަދުލުވެރިކަން  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެފަރާތަށް އަދުލުވެރި ަބދަލެއް ނަގައިދިނުމަށް ުބރަވެވެއެވެ. 29( ގެ ގާނޫނު
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  އަދި   ނަންބަރު  ވަނަ  3  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ގެ(  ގާނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)   2008/2  ނަންބަރު  ގާނޫނު 9.1

 ބަދަލުނަގައިދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ގެ(  ރ)  މާއްދާގެ   ވަނަ  29  ގާނޫނުގެ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ

  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަނޑައެޅުމުގައި މިންވަރު ބަދަލުގެ ނަގައިދެވޭ ފަރާތަކަށް ވަކިކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާއިން ،ނަޒަރުކުރާއިރު

  ގަޒިއްޔާގައި   HC-A/142/2013  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަންކަން  ބަލަންޖެހޭ  ންޓްރައިބިއުނަލު

 ؛ އެއީ  ،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އުމުރު .1

 އަދި  ؛ގެ ޒިންމާތައްމަގާމުއަދި އެ   ،މަގާމުވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މުވައްޒަފު ހުރި  .2

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާ .3

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ މުއްދަތު .4

 އަދި  ؛ރެކޯޑު  އަހުލާގާބެހޭ މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުގެ ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން .5

އިޖުރާއީ   .6 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވުނު  އިމުކޮށްފައިވާ  ގާ ދުލުވެރިކަން  އަ ވަޒީފާއިން 

 ؛ މިންވަރު

 މި ކަންތައްތައްކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ރިއާޔަތްކުރާއިރު  9.2 ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހައި  ފާހަގަކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން    ،އިސްވެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ    ،އިމުކުރުމަށްފަހުކަމުގައިވާތީގާދުލުވެރިކަން  އަ   އީމައުޫޟ  ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ވަޒީފާ    ،ދަކޮށްދިނުމަށާއިއާމަށް އަނބުރާ އިގާހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާފަދައިން އެ ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަ

މާލޭ  ނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  އި ދަކުރާ ދުވާހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި  އާ އަނބުރާ އި

 ، އަމުރުކުރާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިގެ މައްޗަށް  ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ދުލުވެރިކަން  އަވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އިޖުރާއީ  އެެހްނަނަމެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  

ވަނަ މާއްދާގެ    87ނުގެ  ގާނޫވަޒީފާއާބެހޭ    ޔަތްކޮށްއާސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއި  ،މުކޮށްފައިނުވާތީގާއި

-/6,000މަހު އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    )ށ( ގެ ދަށުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި
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ރ. )ތިންހާސް ރުފިޔާ( އާއި -/3,000ރ. )ހަހާސް ރުފިޔާ( އާއި ލިވިންގް އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  

ރ. )ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި ވޮިޝން އެލަވަންސް  -/600އިންކޮންވީނިއަންސް އެލަވަންސް ގެގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  

ރ. )ދުއިސައްތަ ފަންސާން ރުފިޔާ( އާއި ފެން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  -/250ގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  

 ރ. )ދިހަހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ( -/10,170ގެ ޖުމުލައަށްވާ  ވިހި ރުފިޔާ(  ރ. )ތިންސަތޭކަ  -/320

ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް  ރ. ) -/61,020)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ    06ގެ ނިސްބަތުން  

ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އެނަގައިދިނުމަށް  ރުފިޔާ(    ވިހި

 ފަރާތަށް ދިނުމަށް އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމަންފެނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ށް ލިމިޓެޑަ ޕްރައިވެޓް   ކޮމްޕެނީ ސްވަރޭޖް އެންޑް ވޯޓަރ  މާލޭ
  VTR/2019/291މައްސަލަ ނަންބަރު:                           ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުޙައްމަދު ޙަމީދު ރައްދުވާގޮތަށް 

                                            

 

20 ގެ   21ޞަފްޙާ     
 
 

ދިެވހިރާއްޖެ | ގ. ފަތުރުެވހި | ބުރުޒުމަުގ | މާލެ | ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް    
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

 

 : ިންނުމްނ   ަމްއަސަލިއެގ 

 ަމޖިލުީހަގއި   ބިެލ  ަމްއސަަލ  ިލެޔިކޔްުނަތކަށިާއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ،ެދންފެަހ

 ދިވެހި )  ަޙމުީދ   ުމަޙްއމުަދ  ،ބަގީޗާގެ  ،މަޑަވެލި.  ގދ  ، ބިެލިއުރ  ޔްަތޮކްށ ާއިރ  ެހިކބަަހްށ   ެހިކްނެގ  ާށިއ ވަާހކަަތަކ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ

  ސްވަރޭޖް   އެންޑް  ވޯޓަރ  މާލޭ  ފެށިގެން  އިން  2015  މާރިޗު  A115703  )4:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން

  ދިޔައިރު،   ވަޒީފާއަދާކުރަމުން  މަގާމުގައި  ޓެކްނީަޝނެއްގެ  ަޝންކްޑަޕްރޮ   ޕްލާންޓުގެ  ހުޅުމާލޭ   ލިމިޓެޑުގެ   ޕްރައިވެޓް  ކޮމްޕެނީ

  ހިއުމަން   ކޮމްޕެނީގެ  ވަނިކޮށް  ލީވްއެއްގައި  މެޑިކަލް  އަށް  2019  ސެޕްޓެންބަރު  17  އިން  2019  ސެޕްޓެންބަރު  15

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް   އެ  ވަގުތެއްގައި  ހަވީރުގެ  ދުވަހުގެ  ވަނަ  2019  ސެޕްޓެންބަރު  17  ގުޅައި،  ޑިޕާޓްމަންޓުން  ރިސޯސަސް

  އަށް   8:00  ދުވަހުގެ  ވަނަ  2019  ސެޕްޓެންބަރު  19  އަންގާފައިވަނިކޮށް،  ދެވެންނެތްކަން  ވަގުތު  އެ  އެންގުމުން  ހާޒިރުވުމަށް

  ަޙމުީދ   ުމަޙްއމުަދ  ދީފައިވާތީ،  ލިޔުން  ކިކުރިކަމުގެވަ  ވަޒީފާއިން  ހާޒިރުވުމުން  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  އެ  އަންގާފައިވާތީ،  ހާޒިރުވާން

  އަެފާރތްަށ   ، ބަލިާދުނަމާށިއ  ސުާފކްޮށ  ައމުަލޮކށަްފިއާވޮގްތ  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  ކޮމްޕެނީ  ސްވަރޭޖް  އެންޑް  ވޯޓަރ  މާލޭ  ާއމުެދ

 މައްޗަށް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ކޮމްޕެނީ  ސްވަރޭޖް  އެންޑް  ވޯޓަރ  މާލޭ  އިެދ   ަމްށުނަނަގއިިދ  ބަދުަލ  ެއ  ޮއްތަނަމ   ިލެބްނ   ބަދެަލްއ

 ، ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ  ިޅުހށެަހ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި 2019 ޑިސެންބަރު 19 ރައްދުވާގޮތަށް

  ާމއާްދާއ  ަވަނ   23  ެގ (  ގޫާނުނ  ަވޒާީފއާބޭެހ)   2/ 2008  ަނންބުަރ  ާގޫނުނ  ވިަކުކެރވަިފިއަވީނ  ޒާީފިއްނަވ  ަޙމުީދ  ުމަޙްއމުަދ

  ަމްއސަަލ  ެއކްަނ  ުބެނ  ޮއެވގްެނަކަމްށ  ސަަބބަުތެކްއ  ެއަކީށެގްނާވ  ަވިކުކުރަމްށ   ަވޒާީފިއްނ  ުމަވއްޒަަފުކ  ަމިތްނ   ޮގުތެގ   ެއްއޮގްތާވ

  ްނެވިރަކީއޫޟުއަމ  ާގިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ވަޒާީފިއްނ  ަޙމުީދ  ުމަޙްއމުަދ  ، ާސބުިތޮކށްދަީފިއާވީތ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ

(substantive fairness)  އިޖުރާއީ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ަޙމުީދ  ުމަޙްއމުަދ  ،ޅިނަމަވެސްކަނޑައެ  ޤިާއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ  

 ވަޒީފާއާެބހޭ )  2008/2  ނަންަބރު  ގާނޫނު  ،ުބރަވެވޭތީ  ކަމަށް  ގާއިމުކުރުމެއްނެތި  (procedural fairness)  އަދުލުވެރިކަން

  ގޮތުގައި   އުޖޫރައިގެ   މަހު  ަޙމަީދްށ  ުމަޙްއމުަދ  ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ  ރިއާޔަތްކޮށް  އަށް(  ރ)  މާއްދާގެ   ވަނަ  29  ގެ(  ގާނޫނު

 ތިންހާސް. )ރ-/3,000  ލިބެމުންދިޔަ  ގޮތުގައި  ގެ  އެލަވަންސް  ލިވިންގް  އާއި(  ރުފިޔާ  ހަހާސް. )ރ-/6,000  ލިބެމުންދިޔަ

  އެލަވަންސް   ވޮިޝން  އާއި(  ރުފިޔާ  ހަސަތޭކަ. )ރ-/600  ލިބެމުންދިޔަ  ގެގޮތުގައި  އެލަވަންސް  އިންކޮންވީނިއަންސް   އާއި(  ރުފިޔާ

-/320  ލިބެމުންދިޔަ  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ފެން  އާއި(  ރުފިޔާ  ފަންސާން  ދުއިސައްތަ. )ރ-/250  ލިބެމުންދިޔަ  ގޮތުގައި  ގެ
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 06  ނިސްބަތުން  ގެ(   ރުފިޔާ  ހަތްދިހަ  އެއްސަތޭކަ  ދިހަހާސް. )ރ-/10,170  ޖުމުލައަށްވާ  ގެ(  ރުފިޔާ  ވިހި  ތިންސަތޭކަ. )ރ

)ރ-/61,020  ޖެހޭ  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  މަސްދުވަހުގެ(  ހައެއް)   ނަގައިދިނުމަށް(  ރުފިޔާ  ވިހި  އެއްހާސް  ފަސްދޮޅަސް. 

  ަޙމަީދްށ   ުމަޙްއމުަދ  ދުވަސްތެރޭގައި(  ސާދަ)  14  ފެށިގެން  އިން(  2021  ޖޫން  24)  މިއަދު   މިފައިސާ ،ކަނޑައަޅައި

  ވޯޓަރ   މާލޭ  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3  ހަމަޖެހޭތާ   އެކަން  ،އްކުމަށްފަހުދެ

 . ނިންމައިފީމެވެ މައްސަލަ މި އަމުރުކޮށް އަންގާ މައްޗަށް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިވެޓް ކޮމްޕެނީ ސްވަރޭޖް އެންޑް

 2021 ޛުލްަޤއިދާ 14

 2021 ޖޫން 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް 


