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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/193 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020ސެޕްޓެންބަރު  30 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 އޮކްޓޫބަރު 19 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އަޙްމަދު ސަމީޢު، ސާހިލް، ސ. ހުޅުދޫ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A025614)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-680ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓް )ކުންފުނި

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

( A025614)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ސާހިލް، ސ. ހުޅުދޫ()  އަޙްމަދު ސަމީޢު މި މައްސަލައަކީ  

 ޕަބްލިކް   ކޮމްޕެނީ  ކޮމްޕެނީ  ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް  ފެށިގެން  އިން  2019  ޑިސެންބަރު  10

އަޙްމަދު ސަމީޢު    ގައި  2020  ސްޓްގައޮ  31  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  ވަޒީފާ  މަގާމުގައި  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ  ކޮމްޕެނީގައި  ލިމިޓެޑް

  ާޤނޫނޫގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަމަށްވާތީ،  ނެތި  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ   އަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫޢީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން

އަޙްމަދު  ،  ބެހެއްޓުމަށާއި  އަލުން  ވަޒީފާގައި  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިންއަޙްމަދު ސަމީޢު    ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29

 މުއްދަތުން   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ހާލެއްގައި   އެއްވެސް  ސަމީޢުއަކީ

 



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް

 VTR/2020/193ނަންބަރު: މައްސަލަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސަމީޢު ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

26 ގެ 2 ޞަފްޙާ       
 

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

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

 

ސަމީޢުއަށް    އެއްފަހަރާ  އެކީ  އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންވާ  ހަމައަށް  އިޢާދަކޮށްދިނުމާ  ވަޒީފާ  ފެށީގެން އަޙްމަދު 

  ވަޒީފާއާބެހޭ   އަމަލުކުރިގޮތުން  ފަރާތުން   ދުވާ ރައް  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިންއަޙްމަދު ސަމީޢު    ދިނުމާށާއި،ލިބި

  ނަގައިދިނުމަށް   ބަދަލެއް  އެހެން   އަދުލުވެރި  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ދަށުން  ގެ(  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ާޤނޫނުގެ

  ކަނޑައަޅައި   ކަމުގައި  ފައިސާއެއް  ޒިންމާވާންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ފައިސާއަކީ  މި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،

 މައްޗަށް  ގެކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް   ކޮމްޕެނީ  ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް  އެދި  ދިނުމަށް

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  ގައި 2020 ސެޕްޓެންބަރު 30 ރައްދުވާގޮތަށް

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ގެ ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު އަބްދު

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    ސާހިލް، ސ. ހުޅުދޫ()  އަޙްމަދު ސަމީޢު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

 )މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް( (  A025614ކާޑު ނަންބަރު:  

 ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން 

ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި   އެންޑް   ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް  ފެށިގެން  އިން  2019  ޑިސެންބަރު  10މައްސަލަ 

)މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި    ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ  ކޮމްޕެނީ  ކޮންޓްރެކްޓިންގ

ފަރާތް(   މުވައްޒަފެއްކަމަށާއި،  ވަޒީފާ  މުގައިމަގާ  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ  ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މައްސަލަ   އަދާކުރި 

ރުފިޔާ(   ހަހާސް ހަސަތޭކަ)  ރ.6،600/-  މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  ރި ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކު 

ދެފަރާތުގެ ދެމެދު  ލިބިދިނުމަށް  ރުފިޔާ(،    ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ ވިހި)  ރ.4،920/-ގެ ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތުއާއި  

 އެއްބަސްވެވިފައިވާ ކަމަށާއި،



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް

 VTR/2020/193ނަންބަރު: މައްސަލަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސަމީޢު ރައްދުވާގޮތަށް
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  ހުށަހެޅި   މައްސަލަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،  

ވަޒީފާއިން  ފަރާތް މުވައްޒަފަކު  ދަނިކޮށް  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ރަދުވި    ވަކިކުރުމުގައި   މައްސަލަ 

  ގާއިމްނުކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި މައުޫޟޢީ މުކުރަންޖެހޭގާއި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެދިފައިވަނީ،   .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި    މައުޟޫޢީ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަމައްސަލަ 

 ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ާޤނޫނޫގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަމަށްވާތީ،  ނެތި  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  އަދުލުވެރިކަމާއި

  ފަރާތަކީ   ހުށަހަޅި  މައްސަލަ ،  ބެހެއްޓުމަށާއި  އަލުން  ވަޒީފާގައި  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 ގެން ފެށި  މުއްދަތުން  ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން  ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ހާލެއްގައި   އެއްވެސް 

 ފަރާތަށް  ހުށަހަޅި  މައްސަލަ   އެއްފަހަރާ  އެކީ  ނާޔަތްތައްޢި  މުސާރައާއި  ލިބެންވާ  ހަމައަށް   އިޢާދަކޮށްދިނުމާ  ވަޒީފާ

 މަލުކުރިގޮތުންޢަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ތްފަރާ  ޅިހުށަހެ   މައްސަލަ  ދިނުމާށާއި،ލިބި

  ބަދަލެއް   އެހެން  ދުލުވެރިޢަ   ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ދަށުން  ގެ(  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ   29  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ

  ފައިސާއެއް   ޒިންމާވާންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ފައިސާއަކީ  މި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނަގައިދިނުމަށް

ނަޒަރުކުރުމުން ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން    ކަމުގައި އަށް  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ   'މައްސަލަ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ވަޒީފާ .3 ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އާބެހޭ  މައްސަލަ 

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

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ ަމްއސަަލ ުހށަަހާޅ ަފާރުތެގ ަވޒާީފގެ ަބޔުާނެގ ަދުށްނ ުޔިނޓް  

ެއ ަމަސްއކްަތ ުމަވއްޒުަފްނ ުކާރ ޮގތް    ، މިަތްނ ކުނުްފީނެގ ެމިއްނެޓަންންސ ަމަސްއކަތުްކުރަމާށިއެހްޑ ައްނާގ ޮގުތެގ  

ަމްއސަަލ    ، ިއާށްސަޕަވިއަޒރްަށ ިރޕުޯޓކުުރންފަަދ ަކްނަކަމީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްސއިޫލްއޔެަތއަްކަމ  ، ބަަލިއ

 ، ުޅަގިއ އަޚާްލީޤ ެއަތއް ަމްއސަަލެއްއ ުކިރަމިތވުަމްނ ިދޔަ ަކަމާށިއ ުހށެަހިޅ ަފރުާތްނ ަވޒާީފަގއި ހޭދުަކިރ ުކޑަ ުދަވްސޮކ

ހއ  ެތޭރަގއި  އްިސމާީހައްށވުެހެރ  . ޭއެގ  ޭދްނޖޭެހ    ، ަސިއޓް  ުސަޕަވއިޒުަރްނަނށް  ޭއާނގެ  އިަދ  ެވިރްނ  ުކނުްފީނގެ 



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް

 VTR/2020/193ނަންބަރު: މައްސަލަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސަމީޢު ރައްދުވާގޮތަށް
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ަގއި    2020ޫޖން    25  ދޭ އުިރޝުާދަތާކ ެއްއޮގތަށް ަޢމުަލުނުކުރންފަަދ ަކްނަކމާ ުގިޅެގްނ   ، ެއްއާބރުުލްނ ނިުދުނާމިއ

ަގިއ ޭއާނެގ ިޑިވަޜުންނ ެއްޗ.ާއުރ ިޑިވަޜނަށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    2020  ަގްސުޓޮއ  03  ، ތްދަީފިއާވެނަކަމާށިއަޙޭޞަނ

ޭއެގ ެތޭރަގިއ ުކނުްފީނެގ ިއްސެވިރްނެގ ާހިޟުރަގިއ ިއްސޮކްށ ުހްނނަ    ، ަފާރުތެގ ަޝުކާވަތެކްއ ިލބަިފއާިވަކަމާށިއ

 ، ުކނުްފީނެގ ްޕޮރެޖެކޓް ެމނަޭޖރެގ ޯފްނ ަނނަްބުރ ުނުގޅޭ ޮގތްަށ ބޮްލްކުކުރާމިއ  ، ިއުޑނާާހެނަކާމެވިރައކޭުދ ިއުރޝުާދ ައ

ުކނުްފިނ ބުަދާނުމާވޮގތްަށ ވަާހކަ ަދްއާކަކުމެގ ާޝުކާވ ިލެބުމން ދުިއާމިއ ޭއާނގެ ަފާރުތން ުކނުްފނެީގ ްޕޮރެޖކްްޓަތކަށް  

ުކނުްފީނގެ    ، ުގުމން ިޓެކޓް ިދުނުމްނ ޫނނީ ނުުފާރެނަކަމށް ބުުނާމިއޯލްނެޗއް ަހަމަޖްއަސިއ ުފަރނާްދްނ ެއްނ  ، ްބޫރައާރީތ

ަކްނަކުމެގ ަޝުކާވ ިލބަިފިއާވަކަމާށިއ ަތެންއަގިއ ުހުރންފަަދ  އިަދ ޕީެޓ    ، ަސިއްޓ ުހއަްދެނިތ ޫދޮކްށޮގްސ ައިމއަްލ 

  06ިއުވާމ ުގިޅެގްނ  ަހަގޮކށަްފާފ  ަކްނޭކްޝ ބްިލ ަހވުާލޮކށް ާބކީ ަފއާިސ ަހވުާލުނުކުރންފަަދ ަކްނަކްނވްެސ ިދާމވަެފިއާވ

ޭއާނާއ    ، ަމްނ ިރޯސަސްސ ިޑިވަޜަންށ ޭއާނ ހިާޟުރޮކްށަފާރުތެގ ިހުއ  ަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  2020ޮއަގްސްޓ  

އިަދ ޭއާނެގ ަމްއސަަލ ެއ ިޑިވަޜުންނ ބުެލަމށްފުަހ ިންނމަާފިއަވީނ    ، ުސވުާލުކެރިވ ޭއާނެގ ަބްސ ހިޯދަފިއާވަކަމާށިއ

އިަދ ަވޒާީފާގިއ    ، ުކނުްފްނޏްަށ ޮބުޑ ެގއުްލެމއް ިލބާިދެނ ަކުމގެ ިބުރ އްޮތަކމަށިާއ  ، ަހްއަޓއިިފނަަމޭއާނ ުކނުްފީނަގިއ ަބ

ބަަހއަްޓއިިފަނަމ ަހިއިސްއޔުަތން    ، ިއުތަރށް  ަފާރުތެގ  ަފާރތްަށ ަވޒީފޭާދ  ަރއުްދިވ  ިލބާިދނެ    ަމްއސަަލ  ެގއުްލްނ 

ަފާރުތެގ  ، ަކެމްއަކުމަގިއާވީތ ަރއުްދިވ  ިއ  ަމްއސަަލ  ިމްނަގނާޑިއ  ޕިޮލީސީޙ ާލްޞ"ައޚާްލޤީ  ެއުޅުމގެ  ިފަޔވުަޅ    '  

މުަލަތަކކީ  ަޢ  ިއްސެވބާަޔނުްކެރުވުނ  ަކަމާށިއ، ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށން ޭއނާ ަވޒާީފިއްނ ަވކޮިކށަްފިއާވ  13( ގެ  03/ 2010) 

ަމްއސަަލ  ަދށްުނ އިަދ  ަވނަ ާމއާްދެގ ަތރަަހިއެގ ެތެރިއްނނިާއ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ޕިޮލީސަތކާ ޚިލުާފ ީސިރައްސ ަކެމްއަކާމިއ މަުވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމްަށ އޮތް ެއަކީށެގްނވާ    ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ

ަކުމަގިއާވީތ ަފާރްތ   ، ަކމާަށިއަހަމެއްއ  ުހށެަހިޅ  ްްސަަލ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ    ަމްއ ތުުހަމތު    ޭއާނެގ ވަޒާީފިއްނ  ަމްއަޗށް 

ަކްނ ަކުމަގިއާވީތާއިއ ުކެރުވުނ  ހުޯދަމށްފުަހ  ބެަހްއެވްސ  ޭއާނެގ  ަތްޙީޤުޤކުުރަމށްފުަހ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ     ، ަކން 

ަވަނ    23ރިޔަާއްތުކާރިއުރެވްސ ަވޒާީފާއބޭެހ ޤޫާނުނެގ    ަޤީޟްއާޔައްށ  SC-A/14/2017ްސްޕީރްމޯކުޓެގ ަނނަްބުރ  

'  "ާފުޅަކްނ ޮބުޑ ަޣއުިރ ސޫުލީކ ަޢމެަލްއ  ެއަކަމީކ  ާމއާްދެގ ަދުށްނ ުމަވްއޒަަފުކ ީނީޓްސ ިދުނަމާކ ނަުލިއ ަވިކުކެރޭވީނ

(Gross Misconduct)   އެފަަދ ަޣިއރު ސޫުލީކ ަޢމަަލީކ ެދ ަފާރުތގެ    ، ަކަމާށިއަކަމްށ ާވަނމަ ަކމަށް ަބޔްާނޮކށަްފިއާވ

ާވަނަމ ަޢަމެލްއަކުމަގިއ  ެއްއޮކްށ ެކނޭޑ ިމނަްވުރެގ ީސިރައްސ  ުގުޅްނ  ޮއްނަންނޖޭެހ ަވޒާީފެގ   ، ަކަމާށިއެދމުެދަގިއ 



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް

 VTR/2020/193ނަންބަރު: މައްސަލަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސަމީޢު ރައްދުވާގޮތަށް
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ަފާރުތެގ އެެހްނަކުމްނ   ުހށެަހިޅ  ިއުތަރްށ ަޢ  ަމްއސަަލ  ކޮށާްފެނަކެމްއަކަމާށިއ   މަަލީކ  ޭއނާ   ، ެވސް 

އެފަަދ ުމަވްއޒެަފްއ ބެެހްއުޓަމކީ ެއަކަމްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ހިތަްވުރ ިދުންނ ަކަމްށ    ، ޮކށަްފިއެވްސާވަކެމްއަކުމަގިއާވީތ

ޭއާނެގ ަމްއޗްަށ    ، އަދި އެެހްނ ުމަވްއޒުަފްނންަށެވްސ ދޭެވެނ ުނަބއި ެމެސެޖްއަކުމަގިއވަެފިއ  ، ބެެލޭވެނަކެމްއަކުމަގިއުވާމިއ

ޭއާނއަށް    ، ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކޮކށަްފިއާވީތ  ަމްއސަަލ ުހށަަހިޅަމާށިއ،  ޮއްތ އުިތާބާރިއ ައާމންާތެތިރކްަނ ެގއޭްލަކެމްއަކ

ެއްނމަެހިއ   ހާަލްސޮކށަްފިއާވެނަކަމށިާއިޢޭދްނޖޭެހ  ަފިއާސެއްއ    ، ާނަޔތަްތއީްދ  ެއއެްވްސ  ޭދްނޖޭެހ  ޭއާނައށް 

ީސަތާކ ޚިލްާފެވެގްނ  ުނަވތަ ުކނުްފީނގެ ޕިޮލ   ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރުތގެ ައޚާްލީޤ ަމްއސަަލތަކުާހެރ  ، ުނާވެނަކަމާށިއ

ެއަކްނަކމަށް    ، ާނަޔތްެއ ޮއްނާނެނަކމަށް ނުބެެލޭވ ަކމާަށިއިޢަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތށް ޭދންޖޭެހ ުމާސަރެއްއ ުނވަތަ  

 ިއްނާކުރ ުކާރަކަމްށ ފަާހަގކޮށަްފިއެވެއެވ. 

 ާޤޫނީނ  ޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވ .4

ަމްއސަަލ ުހށަަހިޅ ަފާރަތްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ޭދްނޖޭެހ    ، ިއުމެގ ެތެރިއްނަކަމްށ ަކނަޑއުަޅއަްވިއ ެދްއުވަމާށިއ

ންެތަކުމގާައިއ ބަދެަލްއ  ުނަވތަ  ިޢާނޔަތްެއ  ުމާސަރެއްއ  އުަލްނ    ، ެއްއެވްސ  ަވޒާީފައށް  ަފރާތް  ހުށަަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ެންތަކމްަށ  ުރ ަތެންއ  ައްނގެާނ  ިދުނަމްށ  ަވޒާީފެއްއ  އެެހން  ުނަވަތ  ަކނަޑައަޅއިިދުނަމްށަކން  ޖުޫޢުކުރަމްށ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  

ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަފިއަޞާލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ   .5

އަދުުލެވިރަކްނ   ަމުއޟީޫޢ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  (substantive fairness)ަވިކުކުރުމަގިއ  ިއުޖާރީއ          އަދި 

(procedural fairness)  ަފަރުތގެ    ޤިާއުމުކެރވަިފިއޭވޯތާއިއ ެއ  ަފރުާތްނ އެދަިފިއވާފަަދިއްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ހަމައަށް   އިޢާދަކޮށްދިނުމާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  މުއްދަތުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިންަވޒާީފ ައުބާރ އިޢަާދުކެރވާިދެނތާޯއިއ،  

  ދަށުން   ގެ(  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ާޤނޫނުގެ  ނަގައިދެވިދާނެތޯއާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންވާ

 ބަަލްނޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. ނަގައިދެވިދާނެތޯ  ބަދަލެއް އެހެން ޢަދުލުވެރި ފެންނަ ޓްރައިބިއުނަލަށް



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް

 VTR/2020/193ނަންބަރު: މައްސަލަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސަމީޢު ރައްދުވާގޮތަށް
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)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު   .6

ބަޔާންކޮ ގައި  ަޝކުވާ ، ށްފައިވާކަމާއިާޤނޫނު(  ޙާލަތުގައި  ނުފެންނަ  ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ސަބަބަކީ  އެ 

ާޤނޫނުގެ   އެކަށީގެންވާ ، ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު  28އުފުލުމުގެ ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ސާބިތުކޮށް ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ޒިންމާއެއްގެ  ސަބަބެއް  ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ދިނުމަކީ 

ާޤނޫނުގެ   އެ  އޮތުމުން  27ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ސަމީޢު    ،ވަނަ  މި  އަޙްމަދު  ހުށަހަޅާފައިވާ 

އޮވެގެންކަން   ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މި މައްސަލައިގައި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ 

ރައްދުވި ކޮމްޕެނީގެ    ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް   ކޮމްޕެނީ  ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް   މައްސަލަ 

 ޒިންމާއެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ަމްއސަަލެއްއަގިއ .7 ަވީނ ޢަދުުލެވިރ  ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއ  ، ުމަވްއޒަަފުކ ަ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

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

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ   ަފާރަތުކްނ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ

ވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ  ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ އްެނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމ

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރަމށް ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ    ، ިއުޖާރއީ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތއް  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލނަްތްއ  ބަަލްނޖެހޭ   ،ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ 

ޯކުޓން ންިނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތގެ    ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަވަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވނު ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ

 އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. 

އަދުުލެވިރަކްނ   .8 މުަޢޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

 ޭވޯތ ބާަލިއުރ،  ާޤިއުމޮކށަްފިއ



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
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ެދ  .  8.1 ަވިކުކެރޭވީނ  ަވޒާީފިއން  ޭއާނެގ  މަުވްއޒެަފްއ  ަވޒާީފއާަދުކަރުމނާްދ  ަދުށްނ  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފއާބޭެހ 

ވަޒާީފިއްނ   ހަާލާތިއ، ނިޯޓްސ ނުދީ  ަވިކކާުރ  ަވޒާީފިއްނ  ިދުނަމށްފަހު  ނިޯޓސް  ެއއީ  ހަާލެތްއަގިއަކާމިއ، 

ހުށެަހޅިފިައ ިމާވ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ، ެއގުޮތްނ  ަވިކުކާރ ހަާލްތަކްނ އެނެގްނ އްޮނަނަކާމިއ

ެއނެގްނ   ނިެތަކން  ިދުނެމްއ  ޯނޓެިހްއ  ަވިކކޮށަްފިއަވނީ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ 

 :ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/77/2013ޮއްނަނަކާމިއ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ  

ދިނަުމާކ ނުލައި    ހިމެނޭ ުމވްައަޒަފުކ، ނޯޓިހްެއ ނަްށ ަބލާއުިރ، އެޤާނޫނުެގ ތަަރހިައެގ ތޭެރގިައ"... ަވީޒފާއެާބޭހ ޤާނޫ

ާޙަލުތގިައ އެމާއާްދގިައ   ވަނަ މާއާްދގިައ ަބޔާންޮކްށފިައާވ  23ަވީޒފާއިން ަވިކކެުރވޭނީ ހަމެައކަނި ަވީޒފާއެާބޭހ ޤާނޫނުެގ  

 އެނޭގކަމިާއ، ..."  ޮގުތގަެމތިންކަންަބޔާންޮކްށފިައާވ  

މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  

ަވަނ ާމއާްދާއ    23)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ާޤނުޫނ ަންނަބރު  

 . ަމިތނޯްތ ބަަލންޖޭެހެނަކަމްށ ެދެކެމެވެއްއޮގްތާވ ޮގުތގެ  

ަނނަްބުރ  ާޤ.   8.2 ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ޫނުނ  ިދުނަމާކިއ ނަުލިއ    23)ަވޒާީފއާބޭެހ  "ޯނޓެިހްއ  ާމއާްދ  ަވަނ 

ަވިކުކުރްނ" ިމ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ޯނިޓްސ ިދުނެމްއ ެނތި ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ ެދ ަޝުރެޠއް  

 HC-A/208/2010އިަދ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓގެ ަނނަްބރު    ުފރަިހަމެވެގްނަކަމްށ

ަހިއޯކުޓން   ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަމްއސަަލަތުކަގިއ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ެވްސ  ެއޫންނ  އިަދ  ަޤިޟްއާޔ 

 ( ަޝުރަޠީކ  ެދ  އެ  ) 1ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކާމިއ،  އިަދ  ެއކީަށެގްނުނުވން  ައޚާްލުޤ  ަމަސްއކަތެުގ   )2  )

ުތަރްށ ބެެހްއުޓަމީކ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމަތކްަށ ބާަލިއުރ، ުކެރޭވެނ ަކެމްއަކަމްށ ަވޒާީފ ދޭ ަފާރަތށް  ަވޒާީފަގިއ ިއ

 ނެުފުންނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  ާޤޫނުނ   ، ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/208/ 2010  ަންނަބުރ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަބާޔްނކޮށަްފއާިވ  ިއްސެވ.   8.3

  ިމ "،  ަވކުިކުރްނ  ނަުލިއ  ިދުނަމާކިއ  ޯނޓެިހްއ"   ާމއާްދ  ަވަނ  23  ެގ(  ާޤޫނުނ  ަވޒާީފާއބޭެހ )   2/ 2008  ަންނަބުރ

  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ިކުކުރުމަގިއަވ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެނިތ   ިދނެުމްއ  ނިޯޓްސ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ

(procedural fairness  )ޢުަދުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  އިަދ   (substantive fairness )



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
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  ، ޙަާލުތަގިއ  ަވިކުކެރޭވ   ަވޒާީފިއްނ   ެނިތ  ިދުނެމްއ  ޯނިޓްސ   ، ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކާމިއ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހަކުމަގިއ

  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވުނާވަނަމ(   procedural fairness)   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ

  ގުޮތަގިއަކަމްށ   ެއްއެގ(  unfair dismissal)   ިޑްސިމސްަލ  ައނެްފައރ   ީނ ބެެލޭވ  ަވިކުކުރްނ   ަވިކުކިރ

 . ފަާހަގުކެރެވެއެވ  ަކނޑަައުޅްއވަާފިއާވަކްނ  ަހިއޯކުޓްނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ

ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބރު  ާއ ގޭުޅޮގުތން    (substantive fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ    ަމއުޟީޫޢ  ިއްސެވަބާޔކޮށަްފިއާވ    . 8.4

2014/HC-A/88  :ިަގިޟްއާޔގައ 

  ލިބިދާނެކަަމްށ   ގްެއލުންަތކްެއ   ތަނަްށ   އާަދކާުރ  ަވީޒާފ   ނުަވަތ  ފާަރަތްށ   ަވީޒފޭާދ  ެބހްެއޓުމުން  ިއތަުރްށ  ަވީޒާފގިައ  "....ުމވްައަޒަފުކ

  އެނިންމަުމްށ  ، ނިންމުުމގިައ  ފާަރތުން  ަވީޒފޭާދ  ނޫންކަަމށް   ރަނގުަޅ  އްަޚލުާޤ  ަމސްައަކުތެގ  އުެމވްައަޒފްެއެގ  ، ަބާލ  ފާަރތުން  ަވީޒފޭާދ

  ހަަމ  ފާަރަތްށ  ަވީޒފޭާދ  ، ވާނެްޖހޭނެކަަމށިާއ  ހަމައްެއކަަމްށ  ެއަކީށގެންާވ  ހަމަައީކ  ަތޠްބުީޤކިުރ  ފާަރތުން  ަވީޒފޭާދ  ާވިސުލވަުމްށ

ނަންބުަރ  ަވީޒފާއިން  ުމވްައަޒަފުކ  ެއކަނި  މްައަޗްށ  ފެނުމްެއެގ  ފެންނަ ހިައޯކުޓެގ  ިދެވހިރާއޭްޖެގ           ަވކިނުކެުރވޭނެކަން 

2010/HC-A/24  ްއޮންނަކަމިާއ  އެނގެން  ަގޟްިއާޔގިައ ކަނޑައަޅިައ ަބޔާންޮކްށފިައާވކަނ ، 

  އުެމވްައަޒަފުކ "   ، ޝުަރުޠކަަމްށާވ  ެދވަނަ  ފިުރހަަމވާނެްޖޭހ  ަދށުން   ެގ(  ހ )   ެގ  މާއާްދ  ވަނަ  23  ޤާނޫނުެގ  ަވީޒފާއެާބޭހ  ، އިަދ

  ެވްސ"  ނުފެނުން   ފާަރަތްށ  ަވީޒފޭާދ  ކެުރވޭނޭކަމްެއކަަމްށ  ، ަބލާއުިރ  ހަަމަތަކްށ  ެއަކީށގެންާވ  ، ެބހްެއޓަުމީކ  ިއތަުރްށ  ަވީޒާފގިައ

  ހަމަައީކެވްސ  ނުފެނުނު  ފާަރަތްށ  ަވީޒފޭާދ  ކެުރވޭނެކަމްެއކަަމްށ  ެބހްެއޓަުމީކ  ިއތަުރްށ  ަވީޒާފގިައ  ްއަޒަފުކއުެމވަ   ފިުރހަަމވާނީ

 ... "   ، އެނޭގކަމިާއ  ެބލުމުން  އެމްާއދަާއްށ  ެވގެންކަން  ހަމަައަކްށ  ެއަކީށގެންާވ

 . ފަާހަގުކެރެވެއެވ  ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކްނ  ަހިއޯކުޓްނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ފަަދިއްނ  ިމ

ަވނަ ާމއާްދގެ   23ާޤޫނނެުގ  ޯނޓެިހއް ިދުނަމާކނަުލިއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކެުރޭވެނަކަމްށ ަވޒާީފާއބެހޭ      . 8.5

ޙަާލތަްތްއ ބެެލޭވެނ  ޮއްތކަަމްށ  ަސަބެބްއ  ފަަދ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަގިއ  )ށ(  ާއިއ    ތްަފޞުީލޮކށެްދުމްނ  )ހ( 

 ަމްސޢުޫދ    ިއްސާމީއްލ   SC-A/27/2014  ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ ޯކުޓްނ ިންނމަާފިއާވ، ެއ ޯކުޓެގ ަނނަްބރ 

( ަޤިޟްއާޔެގ ަޝރަީޢްތ ިނުމުނޮގތެުގ ިރޯޕުޓގެ  ިލިމެޓްޑ   ިޑވޮެލްޕަމްންޓ ފިައޭންންސ ޯކަޕޭރަޝްނ ވ. ަހުއިސްނގ  

 ، ަވަނ ުނކާުތަގިއ ަބާޔްނުކެރވަިފިއަވީނ  33އިަދ    32



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް

 VTR/2020/193ނަންބަރު: މައްސަލަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސަމީޢު ރައްދުވާގޮތަށް
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ބުނެފިައާވ  ]ނޯިޓސްނީުދ ުމވްައަޒަފކު ަވީޒފާއިން ަވިކކެުރވޭނީ، ަވީޒފާއެާބޭހ ޤާނޫނުެގ  ވަނަ މާއާްދެގ )ހ( އިާއ )ށ( ގިައ    

 ތްެއގެައެވ. އީެއ: ަލފަދައިން އުަދުލވިެރ ސަބަބްެއ ޮއެވގެންެނެވ. އުަދުލވިެރ ސަބަބްެއ ޮއްތކަަމްށ ެބެލވޭނީ ެދ ާހ

(i)  .ްފުާޅކަނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމލްެއ ކުރުނ 

(ii)  .ްިޚޔާނާތްެއ ެވފިައވުނ 

ުމވްައަޒަފުކ ނޯިޓްސ ދިނުމެއްނެިތ ަވީޒފާއިން  ެއ އަަމލްެއެގ ސަބަބުން    (misconduct)ކޮނެްމކޮނެްމ ޣައުިރުސޫލކީ އަަމަލކީ  

ވަނަ މާއާްދެގ ަދށުން ހުއަްދކުރާ ކަަމަކށް ނުެވ ހިނގައިދާނެެއެވ. ަވީޒފާއެާބޭހ ޤާނޫނުެގ    23ަވިކކުރުން ަވީޒފާއެާބޭހ ޤާނޫނުެގ  

ވްައަޒުފކިުރ އަަމަލީކ ފުާޅކަނޮްބުޑ  ވަނަ މާއާްދެގ ަދށުން ނިޯޓްސ ދިނުމެއްނެިތ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފާއިން ަވިކކުރުން ހުއަްދވާނީ ުމ  23

ނޯިޓްސ ދިނުމެއްނެިތ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފާއިން    ީކކަަމްށ ވާނަމެައެވ. ެއ އަަމަލ  (gross misconduct)ޣައުިރުސޫލީކ އަަމލްެއ  

ަވިކކުރުން ހުއަްދާވފަަދ ފުާޅކަން ޮބުޑ ޣައުިރުސޫލީކ ައލަމްެއކަަމްށ ެބެލވޭނީ، ުމވްައަޒުފކިުރ އަަމަލީކ ެދ ފާަރުތެގ ދެމުެދގިައ 

ެވ. ުމަވްއަޒުފެގ ޣައުިރުސޫލީކ  އޮންނަނެްޖޭހ ަވީޒާފެގ ުގޅުން އްެއޮކްށ ކެނޭޑ މިންވުަރެގ ސިީރައްސ ައަމލްެއ ކަަމްށ ވާނަމެައ

( އެ  2( ެދ ފާަރުތެގ ދެމުެދގިައާވ ަވީޒާފެގ އެއަްބްސވުުމެގ ޖުައހީަރ ޝުަރަތާކ ިޚާލުފކަމްެއ ކަަމށް ވާނަަމ، ނުަވަތ ) 1)   : އަަމަލީކ

ކަަމްށާވ ދެ ފަރުާތެގ  ކަަމީކ ަވީޒފާދޭ ފާަރތާއި ުމވްައަޒފިާއ ދެމުެދގިައ އޮންނަ ަވީޒާފެގ ގުޅުުމގިައ ހިމެނޭ އޮނެްމ މިައގަނުޑ ިސަފ 

( އެ ކަަމކީ ެއ ުމވްައަޒަފުކ  3ދެމުެދަގިއ އޮންނަނެްޖޭހ ިއތުބުާރ އިަދ ައމާނާްތތިެރކަން ގްެއޭލފަަދ ކަމްެއކަަމްށ ވާނަަމ، ނުަވަތ ) 

ްށ ވާނަަމ، ެއ  ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ އާަދކުރަނެްޖޭހ ަވީޒާފގެ ިއްލިތޒުާމަތކާ ައާސީސޮގތުން ނުަވަތ ސާީދޮގތްެއގިައ ިޚާލުފ ކަމްެއ ކަަމ

 އަަމަލީކ ނޯިޓްސ ދިނުމެއްނެިތ ަވީޒފާއިން ަވިކކުރަުމްށ ހުއަްދވެދާނޭ ފުާޅކަނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމލްެއ ކަަމްށ ބެެލވިދާނެެއެވ.[  

 ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ިމ ިޢާބާރުތްނ 

ަމްއސަަލ   .8.6 ަފާރުތްނާނއި  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ުހށެަހިޅ  ިމ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ 

ަމްއސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ ެދްއިކ ވަާހަކަތަކްށ ރާިޢޔްަތުކުރުމްނ އްަނަނިނވި  ، ިލެޔިކުޔްނަތކާަށިއ

 ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަންނަބުރ .  8.6.1 ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ހުށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ                     ަމްއސަަލ 

MTCC-HR/REL/2020/3193    ެއމްޕޯްލީއ ާޓިމނެޭޓްޑ ސިްލްޕ' ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ'

" Reference to DA-06 (31.8.2020)ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރ ސަބެަބްއެގ ގުޮތަގިއ " 



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް

 VTR/2020/193ނަންބަރު: މައްސަލަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސަމީޢު ރައްދުވާގޮތަށް
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ަކަމްށ ަބޔްާނޮކށަްފިއ ޮއނަްނަކމިާއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ  

ޒާީފިއްނ ަވިކުކިރަކުމެގ ޯނިޓްސ ަގއި ައޙާްލީޤ ިމްނަގޑިާއ ިއސްލީާހ ިފަޔަވުޅ ެއުޅުމެގ  ދަީފިއާވ ަވ

ެގ   ިރާއޔްަތޮކށް    13އިަދ    12ޕިޮލީސ  ާމއާްދައށް    31ަގއި    2020ޯއަގްސޓް    30ވަަނ 

 ަގިއ ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކެރޭވެނ ަކމްަށ ބާަޔްނކްޮށ ނިޯޓްސ ދަީފިއެވެއެވ.   2020ޯއަގްސްޓ  

ަނނަްބުރ    ަމްއސަަލ  . 8.6.2 ަފާރުތެގ  ޮއަގްސޓް    MTCC-CDD/IM/2020/0662   (03ަރއުްދިވ 

( 'އްިނަޓރނަލް ެމޯމަރްނޑްަމ' ިއން ަމްއސަަލ ހުށަަހާޅ ަފރާާތިއ ގިުޅެގްނ ފަާހަގޮކށަްފިއާވ  2020

ަމްއސަަލ ުހށަަހާޅ ަފާރަތީކ ެއ ިޑިވަޝުންނ ިހނާގ ްޕޮރެޖްކޓަްތުކަގިއ    ، ަކްނަތއަްތަކްށ ބާަލިއުރ

ަކަމާށިއަމަސްއަކްތުކ ުމަވްއޒެަފްއ  ަހވުާލިވ    ، ަރުމނާްދ  ުފަރަތަމ  ެއްނެމ  ުމަވްއޒުަފ  ެއ 

ްޕޮރެޖްކްޓަކަމްށވާ ށ. ޮކަމްނޑޫ ޕޮްރެކްކްޓ ބަލަަހްއަޓުމން ެގނެްދިވ ެމޭނަޖރަވީނ ިމ ުމަވްއޒުަފެގ  

ިލެބުމްނނާުދަކަމާށިއ  ެއްއާބރުުލްނ  ިލެބްނޖޭެހ  މަާހއުުލަގިއ  ަމަސްއަކުތ  ްޕޮރެޖްކޓް    ، ަފާރުތްނ 

ިއުރޝުާދަތާކިއ   ދޭ  މަުވްއޒަަފްށ  ިމ  ެގނިްދުއުމަގއި  ުކިރައްށ  ގަޮތށް  ާރވަާފިއާވ  ަމަސްއަކްތ 

ފަާހަގޮކށަްފިއާވކާަމިއ ނާުދަކްނ  ަމަސްއކްަތުކަރުމން  ަކްނަކްނ    ، ެއްއޮގަތްށ  ެއޮގތްަށ 

ަލ  ަތްކާރުރަވުމނިްދުއާމިއ ުގިޅެގްނ ްޕޮރެޖްކުޓެގ ަމަސްއަކތްަށ ުބޫރައާރަކްނ ފަާހަގާވީތ ަމްއަސ

ަފާރތް   ެގެނވަިފިއާވަކަމާށިއ  2020ެއްޕރްީލ    01ުހށެަހިޅ  މެާލ  ހަާލުތން    ، ަގއި  ޮކިވްޑެގ 

ަސިއަޓްށ   އަިހަވނޫްދ  ހއ.  މުެދެތޭރަގިއ  ޫޖްނމުަހެގ  އަަހުރެގ  ެއ  ިލުބާމިއެއުކ  ުލިއަތެކްއ 

ުހށެަހިޅ    ، ޮފުނވެާލވަިފިއާވަކަމާށިއ ަމްއސަަލ  ނަުވީންސ  ިގނުަދަވްސަތެކްއ  ަހވުާލެވ  ަސިއޓާ 

ުދވުަހ    2020ޫޖން    25ަފާރުތެގ ަފާރުތްނ ުކިރން ފަާހަގިވ ަކްނަކްނ ެފްނަނުމން ިދުއާމެއުކ  

ެދވަިފިއާވަކަމާށިއ ނިޯޓްސެއްއ  ިއްނާކުރކްޮށ  ، ަނޭޞަޙުތެގ  ސިޮއުކުރަމްށ  އެ    ، ނިޯޓްސަގިއ 

ިޑިވަޝުނެގ ެމޭނަޖުރްނެގ ާހިޟުރަގިއ ިއްސޮކްށ ުހްނަނ ެވިރައކޭުދ ިއުރޝުާދ ައުޑނާާހެނަކަމްށ  

ެގ ޯފނު ަންނަބރު ބޮުލްކކްޮށ  هللا އިަދ ެމޭނަޖރ ިރާންޒ އަބުްދ   ، ަވަރްށ ސުާފޮކށް ބުނަެފިއާވަކަމށިާއ

ުކނުްފިނ ބުަދާނުމާވގަޮތށް ޮދުގ ވަާހަކ ަދްއަކުމނާްދަކަމށް ަބެއއް    ، ުނުގޭޅޮގަތށް ހަދަާފިއާވަކަމާށިއ



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
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ިޅ ަފާރުތގެ ަޢމުަލަތުކްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހ  ، ަފާރްތަތުކން ެއ ިޑިވަޝާނިއ ިހއާްސޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ

  28ްޕޮރެޖްކްޓެގ ަމަސްއަކތަްތްއ ުބރަޫއަރުމނާްދީތ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ މެާލ ެގަނުއަމްށ  

ޖަުލިއ    29ިމގުޮތްނ    ، ަގިއ ުފުރަމށް ަތއާްޔުރުވަމްށ ިލުޔުމްނ ެއނގަިފިއވަާކަމާށިއ  2020ޖަުލިއ  

ްއ ަހަމަޖްއަސިއ ުފަރނާްދްނ ެއްނުގުމްނ  ަގިއ ހދ. ަހިނމޫާދައްށ ެގނިްދުއަމްށަޓަކިއ ޯލްނެޗ  2020

ިޓކްެޓ ަހަމޖެެހނެްދްނ    ، ިޓެކްޓ ަހވުާލުކުރުމްނޫނީނ ނުުފާރެނަކަމްށ ުބެނ ިއނާްކުރޮކށަްފިއާވކަަމާށިއ

ހދ. ަހިނމޫާދ ަސިއުޓްނ ެއަކަމޑަޭޝްނ ަހަމަޖްއސަާފިއާވ ާވޭނަކްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ  

އަދުަދަކަމްށާވ  އަިހވަނޫްދ  ، ައްނގަާފިއާވޭނަކަމާށިއ ުޖމަްލ  ެޕީޓޭކްޝެގ  ރ.  25،000/ -  

ަފާރުތން   ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ބްިލަތއް  ަޚރުަދކޮށަްފިއާވ  ިއްނ  ރިުފޔާ(  ާހްސ  )ަފްނަސީވްސ 

ަކަމާށިއ ަފިއާސައްށވާ    ، ަހވުާލޮކށަްފިއާވ  ާބީކ  ާހްސ  1،438.50/ - ަނމެަވްސ  )ެއއް  ރ. 

ާލިރ(   ަފްނާސްސ  ރިުފާޔ  އެަށއް  ިތީރްސ  ަކމާަށިއަހަތުރަސޭތަކ  ިއުތުރ    ، ަހވާލޮުކށަްފިއުނާވ 

ޭބުންނުނވީާތ ިޑވަިޝުންނ  ެއ  ިދުނަމްށ  ަކްނަތއަްތއް    ، ުފުރަސެތްއ  ަވިކުކުރުމެގ  ފާަރްތ  ެއ 

 ުކިރައްށ ެގނިްދުއަމށް އެދަިފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

އެކަުލވާލަާފިއ.  8.6.3 ބަަލިއ  ަމްއސަަލަތްއ  ެއ  ުގިޅެގްނ  ެމޯމާއިއ  ެދްނެނުވުނ  ަންނަބރު  ިއްސެވ  ާވ 

REPORT/HRD/COMPLAIN/2020/09   (03    ރޯިޕުޓަގިއ  2020ޮއގްަސްޓ  )

ގުޮތަގިއ   ަކްނަތއަްތްއ  ފަާހަގުކެރޭވ  ުސވުާލުކުރުމްނ  ަސމުީޢާއ  އްަޙމުަދ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ފަާހަގޮކށަްފިއަވނީ:

ަމަސްއަކުތެގ ދުަށްނ  އްަހމުަދ ަސމުީޢ ުކނުްފީނެގ ަވޒާީފައްށ ަވުނމަށްފުަހ ެމްނަޓިރްނގެގ  .1

ަހވުާލޮކށަްފިއާވ ީސިނައރ ުސަޕވިައަޒރ ުކއިްލ ގަޮތަކށް ނާިޔުވާމިއ ުގިޅެގން އެ ިހާސުބން  

ަހވުާލޮކށަްފިއުވާމެއުކ ިޒްނމާ  ަމަސްއަކުތެގ  ުސަޕަވިއޒަރ  ަސިއުޓގެ  ެއަކން    ، ެފިށެގްނ 

 ިޒްނމާާދުރަކާމިއެއުކ ޮކށަްފިއާވކްަނ. 



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް

 VTR/2020/193ނަންބަރު: މައްސަލަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސަމީޢު ރައްދުވާގޮތަށް
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ުދަވ .2 ޭވުތވި  އިެހާސަބްށ  ިސވްިލ  ަވޒާީފަގިއ  ަފާރަތީކ  ިރޯޕުޓުކަރންޖޭެހ  ްސަތުކަގިއ 

  ، ިއްނީޖިނައރ ުތާއން ިރާމްޝ ަކަމްށ ބުނަެފިއުވާމިއ

ުތާއްނ ިރާމްޝައީކ ްޕޮރެޖކުްޓެގ ަކްނަކްނ ުކުރަމްށ ައނަގބުަހން ައްނާގ ަފާރެތްއަކަމާށއި  -  .3

ަކްނަކން   އިަދ ައްނާގޮގަތްށ ަކްނަކްނ ުކރުުމްނ ެއޮގްތ ަރަގުޅުނެވ އުަލްނ އެެހްނ ޮގަތަކްށ 

ުކިރްނ ެއްނގި ޮގތްަށ    ، ުކަރްނ ުބނެ ައެންއާކެވްސ އެެހން ޮގަތކްަށ ައްނާގ ަފރެާތްއަކަމާށިއ 

އަެފާރުތެގ ަޢމުަލަތްއ   ، ައްނާގަކަމްށ ިއުއިތރްާފ ުނެވ މްައސަަލ ަޖްއާސ ަފާރެތްއ ަކަމށިާއ

  ، ުހްނަނޮގުތްނ ަމަސްއކްަތުކުރަމށް ަދިތާވަކަމާށިއ 

ްޕޮރ .4 ަސއުިޓެގ  ޮކަމްނޫޑ  ަސއަިޓްށ  ށ.  ޮކަމްނޫޑ  ށ.  ިދާމވަެފިއަވީނ  ެމޭނަޖާރިއ  ެޖކްްޓ 

ާއިއ ްޕޮރެޖްކޓް ެމޭނަޖރ ހީަދާޖ ވީަހުދ  هللا ީސިނައރ ްޕޮރެޖްކްޓ ެމޭނަޖރ ިރާނުޒ ައބުްދ

ްޕޮރެޖްކޓް މޭެނަޖރ ހީަދާޖ ވަހަީދީކ  هللا ށ. ޮކަމނޫްޑައށް ުކިރ ަދުތުރަގއި ިރާނުޒ ައބުްދ

ަތާއަރ ަކަމްށ  ެމޭނަޖރ  ްޕޮރެޖްކްޓ  ަސމުީޢެގ    ، ްފުކުރުމްނަކމާަށިއމާިހުރ  ައްޙމުަދ 

 % ަސިއްޓެގ  ޮކމްަނޫޑ  ށ.  ަމަސްއަކތް    33ަމަސްއަކުތްނ  ިއްނަސްއަތ(  )ިތީރްސ 

ސިވްިލ ިއްނީޖިނައރ ުތާއްނ    ، ަސިއްޓގެ ަމަސްއަކތް ިހަގުމނާްދިއުރ  ، ިންނމަާފިއާވެނަކަމާށިއ

ުމްސތާަފ ެމޭނޖަރ  ެޖެނރްަލ  ެއިސްސެޓްންޓ  ފަަހުރ  ުނުގޭޅ  ޫމާސާއިއ    ިރާމްޝާއިއ 

ހޯދަާފިއާވެނަކަމާށިއ ލާަފ  ިރާމްޝެގ    ، ިހްއާސޮކްށ  ުތއްާނ  ޫމސަާއްށ  ުމްސތާަފ  އިަދ 

ުކިރަކަމާށިއ  ިހްއސާ  ޮގތް  ަޝުކާވ    ، ަޢމުަލަތްއ ުހްނނަ  ިޑިވަޝަންށ އެ  އިަދ އެެހްނމެ 

 ، ުކރިފުަހްނ ަސިއްޓެގ ަމަސްއަކްތ ުކުރަމްށ ަދިތާވޮގތްަށ ަކްނަކްނ ކަުރުމްނ ެގނިްދަޔަކަމާށިއ

ަލްސުކުރާމިއެއ ޮފުނުވްނ  ެއްއޗިެހ  ޭބުންނާވ  ަސިއޓްަށ  ނިުލބި    ، ޮގުތްނ  ޭކްޝ  ޕީެޓ 

 ަލްސާވަކްނ ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކްނ. 

ަކްއާކެއްއ   .5 ަސިއްޓެގ  ުބިނަނަމވްެސ  ދަީފިއުނާވަކަމްށ  ެއްއާބރުުލްނ  ަމަސްއަކްތުކުރުމަގިއ 

 ، ެވްސޮކށަްފިއާވަކާމިއެނތިިދަޔ ަމސަްތުކަގިއ ޭލަބުރނެްގ އީެހަގިއ ަކްއާކެއްއެގ ަމަސއަްކްތ

ބިަދޭގެގ ަމަސްއަކުތަގިއ ުއެޅ ަސިއްޓ އެެހްނަކްނަކްނ ެމޭންޖކުުރަމްށ ަދިތާވަކަމްށ ުތާއްނ  



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
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ެގނިްދުއމްަށ   ުކިރައްށ  ަނަގިއެގން  ަކްއާކެއއް  ަރށްުނ  ެއްނުގުމން  ިރާމްޝައްށ 

ުންނ ެއގަޮތށް  ައްނގަާފިއާވަކަމާށިއ ަނަމެވްސ ަރުށެތެރިއްނ ިދވިެހ ަކްއާކެއްއ ަހމެަޖްއިސ ަތ

ަކއާްކެގ   ައްނގަާފިއނާުވަކަމްށުބެނ  ެނުގަމްށ  ަކްއާކެއްއ  ުނުކެރޭވެނަކާމިއ  ްެްނ  ެއ

ަމަސްއަކްތުކިރ ުދަވްސަތުކަގއި ޭދްނޖުެހުނ ަފިއާސ ުކނުްފިނން ނެުދޭވެނަކަމްށ އްެނުގުމްނ  

 ައިމއަްލ ީޖުބްނ ަޚރުަދކޮށަްފިއވެާނަކަމްށ ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކްނ.  

ަސމުީޢެގ .6 ަޝުކާވ  އްަހމުަދ  ެއަކުމެގ  ުގިޅެގްނ  ަލްސުވާމ  ނުުފިރ  ޯފރްމ  ްޕޮރޭބަޝްނ   

އިަދ ަޝުކާވުކަރްނޖޭެހީނ ޕޮްރޭބަޝްނ ަފިއާސ ިގަނ    ، ިޑިވަޒަންށ ައްނގަާފިއާވޭނަކމާަށިއ 

ުދަވްސަތަކކަށްފުަހ   ގަިނ  ަކަމށާ  ުގިޅެގން  ުހުރާމިއ  ހިފެެހްއޓަިފިއ  ުދަވްސަތަކަކށް 

ޮފުނާވ ުފރަިހަމޮކްށ  ޯފްމ  ްޕޮރެޖްކްޓ  ްޕޮރޭބަޝްނ  ިއވުެލޭއަޓރައަކްށ  ޯފރުމަގިއ  ެއ  ިއުރ 

ެގ ންަނ ިއުނުމްނ ެއ ަފާރަތީކ އްަޙމުަދ ަސމުީޢެގ ަމަސްއަކްތ  هللاެމޭނަޖރ ިރާންޒ ައބުްދ

ިރންާޒ   އިަދ  ުބނަެފިއާވެނަކަމާށިއ  ޫންނަކމްަށ  ަފާރެތްއ  ިއނޭގނެ  ަވަރަކްށ  ެއްއެވްސ 

މަށް ައންގަާފިއުވުމްނ ެއ ަކުމަގިއ  ައީކ އްަޙމުަދ ަސމުީޢގެ ްޕޮރެޖްކޓް ެމޭނަޖރ ަކهللاައބުަދ

ތޭިބަކްނ   ިހތަްހަމުނޖިެހ  ަސމުީޢާއމުެދ  ައްޙމަދު  ުބނަެފިއުވމްުނ  ަބސް  ުނރުުހުމެގ 

 ފަާހަގވަެފިއާވަކަމްށ ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކްނ. 

ިސވްިލ ިއްނިޖިނައރ ުތާއްނ ރާިމްޝެގ ަފާރުތްނ ައްޙމުަދ ަސީމުއެގ ަޝުކާވ ްޕޮރެޖްކްޓ   .7

އަބުްދ ިރާންޒ  ުނރޭުހަކމްަށ  هللاެމޭނަޖރ  މުެދ  ަސމީޢާުއިއ  އްަޙމުަދ  ިލެބުމނާްދތީ  ައށް 

ށ. ޮކަމނޫްޑ ަސިއުޓްނ މެާލ ެގެނވަިފިއަވީނ ޮކްނ ަސަބަބކާ ުގިޅެގން    ، ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކާމިއ

ސުާފޮކށްދަީފިއުނާވަކަމާށިއ ަސމުީޢައްށ  އްަޙމުަދ  ަފާރުޓްނ    ، ަކަމްށ  ަސމުީޢެގ  އަޙްމުަދ 

ައނ  ަކްނަކން  ިހނިގ    ، ގާދަީފިއުނާވަކަމާށިއަރަގުޅުކަރްނޖޭެހ  ަމަސްއަކުތަގއި 

هللا ެދަބްސުވެމްއަގިއ ަވަރްށ ަދށެްފްނަވުރެގ ބުަހުރަވިއްނ ްޕޮރެޖްކްޓ ެމޭނަޖރ ިރާންޒ ަޢބުްދ

ައްޙމުަދ ަސމުީޢާއ މާުޚތުަބކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ އަދި ެއއީ ްޕޮރެޖކެޓް ެމޭނަޖެރްއެގ ބުަހުރަވ  

ެއގޮތްަށ ޫނނަްކަމާށ  ޮގެތއް  ޯފުނ    ުހެރެގްނާވެނ  ަދްއކަާފިއުވުމްނ  ވަާހކަ 



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
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ިބރަުދްއަކިއ    ، ބޮްލްކޮކށަްފިއާވެނަކމާަށިއ ަސމުީޢައްށ  ައްޙމަދު  ކޮށަްފިއާވީނ  ެއކްަނ 

ަކްނކްަނ އެެހން ުހުރާމެއުކ މެާލ ައުއަމްށ އްެނުގުމްނ    ، ެމެސޖޮްފުނަވުމްނ ިދުއުމްނ ަކަމށިާއ

ީތގެ ޭހްންޑޯއަވރ ހުެދަމްށ  ެއަގީޑަގިއ ުފރަާފިއުނަވީނ ޮބޑު ަސިއެޓްއެގ ުހިރ ުހރާިހ ަތެކ 

އްަޙމުަދ ަސމުީޢެގ ޒްިނމަާދުށަގިއ ުހިރ ަތކިެތ    ، ެއަކީށެގްނާވ ަވުގތު ދަީފިއުނާވތަީކަމާށިއ

ަސިއާޓ ަހވުާލުވަމްށ ައިއސަްފިއާވ ަފާރަތްށ ެއްއާބރުުލްނ    ، ޫދޮކްށ ނުުލަމްށަކަމްށވީާތަކމާަށިއ

މެާލ    ، ދަީފިއާވެނަކަމާށިއ ޫދޮކްށ  ަސިއްޓ  ިނުމުމން  ަހވުާލޮކްށ  ަމަސްއަކްތ  ަސިއުޓެގ 

 ުފަރނެްދްނ ައިމއަްލ ެއޮކޮމޭޑަޝްނައްށ ބަދުަލވަެފިއާވެނ ަކަމްށ ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކްނ. 

ިޤުޤން ިންނމަާފިއަވނީ ައްޙމުަދ ަސމުީޢެގ ަޢމުަލަތއް ހިުރޮގުތްނ  ިއްސވެ ެދްނެނުވނު ިރޕުޯޓެގ ަތްޙ  . 8.6.4

ެދ   ަމަސްއަކްތކޮށަްފިއާވ  ުނެގނާްދީތ  ެދުމްނ  ެއްއާބރުުލްނ  ަމަސްއަކތަށް  ިޑިވަޜުނެގ  އިަދ 

ަފާރްތަތުކން   ިއްސ  ޑިިވަޜްނެގ  ަކަމްށ  ެފނަިފިއާވ  ަޢމުަލަތެކްއ  ެއްއކަހަަލ  ަސިއަޓުކްނ 

 ަސމުީޢ 'އަހާްލީޤ ިމްނަގާޑިއ ިއްޞާލީޙ ިފަޔަވުޅ ެއުޅުމެގ ޕިޮލީސ'  ފަާހަގޮކށަްފިއުވުމްނ ައްޙމުަދ

ެގ  03/ 2010)   )13   ( ާމއާްދެގ  ިޒްނާމ  1ަވަނ  ުމަވްއޒުަފެގ  ފަަދިއްނ  ަންނަބުރަގިއާވ   )

ުނއުފުުލުމެގ ަސަބުބްނ ުކނުްފްނޏްަށ ބުޮޑ ެގއުްލެމްއ ިލބާިދެނަކުމެގ ިބުރ ޮއތްުނ އިަދ ެއ ާމއާްދގެ  

ްިާވ  2)  ްަިއްނ ަވޒާީފަގިއ ިއުތަރށް ބެެހްއުޓމްުނ ވަޒީފޭާދ ަފާރަތްށ ެގއުްލނަްތެކްއ  ( ަނނަްބުރަގ ފަަދ

 ިލބާިދެނަކަމްށ ބުެލްނ ިމ ާމއްދެާގ ަދުށްނ ކުނުްފީނެގ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރަމެށެވ. 

ިތީރަގިއާވ    ، ަހވާލެާދުވުނ ިރޕުޯޓގިައ ިހުއަމްނ ިރޯސްސިއްނ ފަާހގޮަކށަްފިއާވ ަކްނަކމްަށ ބާަލިއުރ.   8.6.5

 ަކްނަކްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

 ުމަވްއޒުަފްނ ޮއްނޯބޑް ުކުރުމެގ ަމަސްއަކްތ ަރަގުޅުކަރްނޖޭެހަކްނ.  .1

 ްޕޮރެޖްކްޓ ަސއްިޓެގ ުމާއމާަލތްތްައ ިލުޔުމްނ ިހްއާސުކުރުމެގ މިުހްއުމަކްނ.  .2



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
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ައެނަކާކިއ   .3 ެއަކކު  ޮގަތކަށް  ުނެގއްލޭފަަދ  އުިހިތާރމް  ުމަވްއޒުަފްނެގ 

 . މާުހަތުބުކަރްނޖޭެހަކްނ

ްޕރޭޮބަޝްނ ުމއަްދުތގެ ެތޭރަގިއ ިންނުމަމށްފަހު    ، ުމަވްއޒުަފްނެގ ްޕޮރޭބަޝން ޯފރްމ .4

 ެއ ުމަވްއޒަަފަކްށ ީފޑެްބްކ ޭދްނޖޭެހެނަކްނ. 

ިންނުމމްަށ   .5 ަވުގަތށް  ަވުގުތން  ަކްނަކން  އާިދީރ  ުގުޅނުްހރި  ުމަވްއޒުަފްނާނިއ 

 ަމަސްއަކްތުކަރްނޖޭެހަކްނ. 

 ، ެފްނަނ މްައސަަލަތްއ ސުާފޮކްށ ުމަވްއޒަފަށް ިކޔޭާދްނޖޭެހަކާމިއުމަވްއޒުަފެގ ަފާރުތްނ   .6

މިފަަދިއްނ ުމަވްއޒުަފެގ ަޢމަލުުހިރަކުމަގިއާވަނަމ ޕިޮލީސެގ ަދުށން ިއސްލީާހ ިފަޔަވުޅ  

 ައަޅުމްނ ިދުއުމެގ މިުހްއުމަކްނ. 

ން  ަސިއުޓެގ ުމަވްއޒުަފްނންަށ ެއއްބާރުުލްނ ނޭުދ ުމަވްއޒެަފްއަކން ީސީޑީޑެގ ެމއްިލަތުކ .7

 ފަާހަގވަެފިއާވަކްނ.ިމަކުމެގ ަސަބބްުނ ަސިއުޓެގ ަމަސްއކްަތަތކްަށ ުބޫރައަރުމނާްދަކްނ.  

ިއްސޮކްށތޭިބ ެވިރްނާނއި މުެދ ިހތަްހަމުނޖިެހ ުނރުުހުމަގިއ ބްަސުބާނަކާމިއ ެއމުީހން   .8

 އްިނާކުރޮކށަްފއާިވަކްނ. ޭދ ިއުރޝުާދަތާކިއ ެއްއޮގތްަށ މަަސްއަކްތުކުރަމްށ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް    ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރުތްނ ފަާހަގކޮށަްފިއާވ ަކްނަކމްަށ ރާިޢޔްަތުކާރިއުރ  .  8.6.6

ޕިޮލީސ" ެގ   ެއުޅުމގެ  ިފަޔަވޅު  ިމްނަގނާޑިއ ިއޞްލީާޙ  ާމއާްދެގ ދުަށްނ    13"ައޚާްލީޤ  ވަަނ 

)ދަިހ( ހަާލެތްއ    10ެއ ާމއާްދަގިއ އެފަަދ    ، ްނ ުބާނިއުރަވިކޮކށަްފިއަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތ

ަކެމއް    ، ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ ޮކްނުކެށްއ  ޭއެގްނ  ޮކށަްފިއވީަނ  ަފާރުތްނ  ުހށަަހާޅ  ަމްއސަަލ 

ަގިއ    2020ޮއަގްސޓް    03ަމްއސަަލ ުހށަަހިޅ ަފާރުތެގ ަޝުކާވ ިލބަިފިއވީަނ    ، ސުާފުނާވަކަމާށިއ

ަފާރުތ ަރއުްދިވ  ިއްނަޓރންަލ  ަމްއސަަލ  ޮފުނވަާފިއާވ  ައބޫބުަކުރ  ަރްމީޒ  ެމޭނަޖރ  ޖެެނރްަލ  ެގ 

ެއ ެމޯމައކީ ަމްއސަަލ ުހށަަހޅި    ، ެމޯމާއައާކ ުގިޅެގްނ ަކމްަށ ަމއްސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތްނ ުބާނިއުރ 

ަފާރތްަށ   ުހށަަހިޅ  ަމްއސަަލ  އިަދ  ުކިރްނ  ތްަޙީޤުޤުކުރުމެގ  ަކްނކްަނ  ތުުހަމުތުކެރުވނު  ަފާރަތްށ 



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
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ީރުވަމްށ ުފުރަސުތ ިދުނުމެގ ުކިރްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ިނަޔްތ ޮއެވެގްނ ެއ ަގސުްދަގިއ  ަޖާވބާުދ

ެއޭގަކަމާށިއ ބުެލުމން  މޯެމައްށ  ެއ  ެމޯމެއްއަކްނ  ެޕެރްގރްާފަގިއ    ، ޮފުނވަާފިއާވ  ފުަހ  ެމޯމެގ  ެއ 

ަވިކ ެއްއޮގތަށް  ޕޮލީިސާއ  ޭބުންނުނވާތީ  ފުުރަސތޭުދްނ  އުިތުރ  ަސމުީޢައށް  ުކެރޭވަނަމ  ައްޙމުަދ 

ަވިކުކުރުމެގ ަކްނަކްނ ުކިރއްަށ ެގްނޮގސިްދުންނ އޭެދ ަކަމށް ބުނަެފިއާވިއުރ ެއ ަކުމްނ ެއޭގަކމީަކ  

ުކނުްފީނެގ ެވިރްނގެ    ، ައަޅްނޖޭެހ ިފަޔަވުޅ ެއަކުމެގ ަހގަީގްތ ބުެލުމެގ ުކިރްނ ިންނމަާފިއާވަކަމާށިއ

ަގިއ ަނސޭހުަތެގ ނޯޓެިހްއ    2020  ޫޖްނ  25ިއުރޝުާދ ައުޑނަާހިއ ެއްއާބރުުލްނނޭުދަކަމްށ ުބެނ  

ެއ ަނސަޭހުތެގ ޯނޓިހްަށ    ، ުމަވްއޒަަފްށ ދަީފިއާވަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުބނަެފިއާވަކާމިއ

ަމްއސަލަ ުހށަަހޅި ަފރާާތމުެދ ިއސްލީާހ ިފަޔވުަޅ އެޅަިފއަިވީނ އަހާްލީގ ިމްނަގޑު ެއެކްއެގ    ، ބާަލިއުރ

 ބާަލިއުރ ެއ ނޯޓުިހަގިއ ބަޔްާނޮކށަްފިއަވީނ އެ ިފަޔަވުޅ ުއޭވ  ަދުށްނަކްނ ެއޭގަކާމއި ެއ ނޯޓިހްަށ

ަގިއ ަކާމިއ ޭއެގ ުކިރްނ ެއ ކްުށ ަތކާުރުރުކާރަނަމ ައާޅެނ ިފަޔަވަޅކީ    2021ޫޖްނ    24ަތީރަޚީކ  

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަޖާވަބްށ ބާަލިއުރ     ، ިލުޔުމްނ ެދަވަނ ަނސަޭހްތ ިދުނނަްކަމްށ ަކަމާށިއ 

ުހަށ ިއުރޝުާދަތްއ  ަމްއސަަލ  ެވިރްނެގ  ުކނުްފީނެގ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ަހިޅ 

ަކާމިއ ބެުނ  ެއއާްބރުުލްނނޭުދަކަމށް  ުކަށކީ    ، ައުޑނަާހިއ  ިފަޔަވޅު    ަގިއ   2020ޫޖން    25ެއ 

ޭދްނޖޭެހީނ ިލުޔުމން    ، އަދި ެއަކން ަތްކާރުރުކރި ަކަމށް ބިެލަނަމެވްސ  ، ެއޅަިފިއާވ ަކެމްއ ަކމާަށިއ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ފާަރުތްނ ހުށަަހޅަާފިއާވ ެހިކަތކަށް    ، ެދަވަނ ަނސަޭހްތ ިދުނނަްކްނ އޭެގ ަކާމިއ

އަުފްނވަެފިއަވީނ    ، ބިެލަނަމެވްސ ެއޭގކަށް    2020ޫޖްނ    25ެފްކްޓސަްތްއ  ފުަހްނަކްނ  ެގ 

ކްޮނ  ަމްއ  ، ެންތަކާމިއ ޮކްނގަޮތކްަށ  ުކރީ  ުކށް  އެ  ުކިރަނަމ  ކެުށްއ  ަފާރުތން  ހުށެަހޅި  ސަަލ 

ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކާމިއ،   ުބނޭެދްނޖެހެޭނަކަމްށ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަކްނ  ާތީރެޚްއަގިއ 

ަނސޭހަތް   ުކިރްނ  ެއްއާބރުުލްނނޭުދަކަމްށުބެނ  ައުޑނަާހިއ  ިއުރާޝުދ  ެވިރްނެގ  ުކނުްފީނެގ 

ަވނަ    23 އުަލްނ ަހަމެއކުށެުގ ަސަބބްުނ ަތންަށ ެގއުްލްނެވ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ދަީފިއަވިނޮކްށ

ަކަމށް   ސުާފޮކށޭްދްނޖޭެހެނ  ަފާރތްުނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަސބެަބްއ  ފުެތުނ  ެއަކްނ  ާމއާްދައްށ 

ުހށަަހޅަާފިއ  ަރއުްދާވ  ަމްއސަަލަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ފާހަަގޮކށަްފިއާވަކާމިއ،   ާވ  ަފާރުތްނ 
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ަފާރްތ ަވޒާީފިއން    ަޖާވަބްށ ބާަލިއުރ، ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތްނ ުބނަެފިއަވީނ ަމއްސަަލ ުހށަަހިޅ

ރައުްދިވ ަމްއސަަލ  ިފަޔަވުޅ    ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ  ިއޞާްލޙީ  މްިނަގނާޑިއ  އަޚާްލީޤ   " ަފާރުތގެ 

ަނ ާމއާްދާއ ެއްއގޮތްަށ  ަވ   23ަވނަ މާއާްދެގ ަދުށން ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނެުގ    13ެއުޅުމެގ ޕިޮލީސ"ެގ  

ޭބްއުވނު    2020ިޑެސްނަބރު    20  ، ަކަމާށިއ ަކަމްށ ަމްއސާަލަގިއ  ިމ  ްޓަރއިިބުއންަލަގިއ  ަގއި 

ަފާރުތްނ ބުނަެފިއަވީނ އަެފާރތްުނ ަމްއސާަލަގިއ ުހށަަހޅަާފިއާވ    ައުޑއުެހުމަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދވި 

ަފާރ ުހށަހާަޅ  ަމްއސަަލ  ަވިކ  ްތ ަޖާވބޯުފުމަގިއ  ޙާލްަތ    13ުކރި  ަވޒާީފިއން  ާމއާްދެގ  ަވނަ 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ިޗުޓަގިއ    ަބާޔްނކޮށަްފިއުނިވަނަމެވްސ ަމްއސަަލ ުހށަަހިޅ ަފާރަތްށ ދަީފިއވާ 

ަބޔްާނޮކށަްފިއާވެނަކަމ  ަކަމާށިއ ެއަކްނަކްނ  ުހށަަހިޅ  ، ްށ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއން    ިމޮގުތން  ަފާރްތ 

ުކްށ    ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ުކިރިޅ  ށަަހަވިކޮކށްދަީފިއާވ ިޗަޓްށ ބާަލިއުރ، ަމްއސަަލ ުހ

ަވނަ ާމއާްދައްށެވސް    12ަވނަ ާމއާްދެގ އުިތުރްނ    13އިަދ ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވުޅގެ މަޢޫުލާމުތ ަގއި  

ަވަނ    12ައޚާްލީޤ ިމްނަގނާޑިއ ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވުޅ ެއުޅުމެގ ޕިޮލީސ" ެގ  "  ، ަކަމާށިއަޙވާލާދަީފިއާވ

ަބޔްާނުކާރ ާމއާްދެއާމއާްދައީކ ެއިކ ަދަރަޖިއ ިމޮގތްުނ ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ    ، ްއ ަކމާަށިއ ެގ ކުށް 

ައށް    3އަދި    2،1ަވނަ ަނންބުަރަގިއ ަޙވާލާދަީފިއާވ ައޚާްލީޤ ިމްނަގނުޑ    4ަފާރުތެގ ޗުިޓެގ  

ައށް ބާަލިއުރ، އެ ިމްނަގނުޑަގިއވާ ުކެށއް    1ިމގުޮތން ައޚާްލީޤ ިމްނަގނޑު   ، ަކަމާށިއަޙވާލާދަީފިއާވ

 ، ަކމާަށިއަފާރުތްނ ޮކށިްފަނަމ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމީކ ޮއްތ ޮއްޕަޝެންއ ޫންނ   ުހށަަހިޅަމްއސަަލ

ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ަގއި    12"ައޚާްލީޤ ިމްނަގނާޑިއ ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވުޅ ެއުޅުމެގ ޕިޮލީސ"ެގ  

ނޭަޞަޙތީްދެގްނ   ކޮށިްފަނަމ،  ުކެށްއ  ަދަރަޖިއެގ  ެއ  ުމަވްއޒުަފްނަނށް  ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ 

މެިހްނަކުމްނ މި ުކުށެގ ަނީތާޖައީކ ަވޒާީފިއން   ، ަމްށަކަމާށިއ ިއޞާްލުޙުވަމްށ ުފުރަޞުތ ޭދްނވެާނަކ

ުނާވެނ ެވެގްނ  ަވޒާީފިއްނ    ، ަކަމާށިއަވިކުކުރްނަކުމަގިއ  ަފާރްތ  ުހށަަހާޅ  ަމއްސަަލ  މެިހްނަކުމްނ 

ްށ ަޙވާލާދަީފިއީވަނަމެވްސ ެއ  ައ  10އިަދ    5،4،1ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ެގ    12ަވިކުކުރުމަގިއ  

ަފާރތް ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ރާިޢަޔތުްކިރ    ަސަބބަުތަކީކ ުނވަަތ ުކށަްތަކކީ ަމްއސަަލ ުހށަަހިޅ

ެއނޭގ ޫންނަކން  އެެހީނ ެއ ުކްށުކުރުމެގ ނީަތާޖައީކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރން    ، ަކަމށިާއުކްށަތެކއް 
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ަސ  ، ަކަމާށިއ ަކުމަގިއުނާވީތ އެ  ރާިޢޔްަތުކެރިވެގްނާވެނ  މެިހްނކުަމްނ  )ކުށަްތަކީކ(  ބުަބަތަކކީ 

ިމްނަގނުޑ  މާަށިއ،  ުކްށަތެކއް ޫންނަކ ަރއުްދިވ  ްށައ   2ައޚާްލީޤ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތގެ    ބާަލިއުރ، 

ިމ ާމއާްދަގިއ      ، ަކަމާށިއަވނަ މާއާްދައްށ  2ވަަނ ާމއާްދެގ )ނ( ެގ    12ިޗުޓަގިއ ަޙވާލާދަީފިއަވީނ  

ިމނަްގނުޑ ޭދއް ަގިއ ިހެމނޭ ަކްނަކމީ ެއ ަކެމްއ ުކުރމްަށ ަތުކާރުރކްޮށ    ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ އަޙާްލީޤ

 ، ިއުފުރަޞުތ ިދުނުމްނެވްސ ިއޞާްލުޙުނާވަނަމ ަވޒާީފިއން ަވިކުކުރމްަށ ހުށެަހޭޅނެ ަކްނަކން ަކމާަށ

ްނ ޯނޓެިހްއ ިދުނަމށްފުަހ ަވޒާީފިއްނ  ުށިމ ިޢާބާރަތްށ ބާަލިއުރ، ިމީއ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ ަދ

ަވނަ ާމއާްދާއ ަޙވާލީާދ    2ަވނަ ާމއާްދެގ )ނ( ގެ    12މިހްެނަކުމްނ      ، ަކމާަށިއުކެރޭވ ޙަާލްތަވިކ

ޭދްނޖޭެހ އެެހްނަނަމެވްސ ަމްއސަަލ    ެނ ަކމާަށިއ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރަާނަމ ޯނޓެިހއް 

ަވަނ    12ްނަކުމން  މެިހ  ، ަކަމާށިއޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކނާުލ   ފަަދަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކކީުރ ިމ  ުހށަަހިޅ

ަފާރުތެގ ިޗުޓަގިއ ަޙވާލާދަީފިއީވަނަމެވްސ ެއ    އްަށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  02ާމއާްދެގ )ނ( ެގ  

ހުށަަހިޅ  ަމްއސަަލ  ރާިޢަޔްތކޮށަްފިއުނާވަކްނ    ަސަބބްަށ  ަވިކުކރުުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ަފާރްތ 

ަނީތ  ަކަމާށިއ، ެއނޭގ ަވިކުކިރަނަމ  ަވޒާީފިއްނ  ަދުށްނ  މާއާްދެގ  ެއ  ތާަފތު  އެެހީނ  ާޖައީކ 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ިޗޓަށް ބާަލއުިރ ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރތްުނ    ، ަކމާަށިއަނީތާޖެއްއަކުމަގިއާވެނީތ

ައްޚ ޕިޮލީސެގ  ާލަޙވާދަީފިއަވީނ  އުެޅުމެގ  ިފަޔވުަޅ  ިއޞާްލުޙ  ިމްނގަނާޑިއ  ަވނަ    13ީޤ 

ަޙވާލޭާދޙަާލަތކްަށ ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ    02ިމ ާމއާްދެގ    ަކަމާށިއ. ާމއާްދައްށ   ، ަކަމާށިއަފާރުތްނ 

 ؛ިމޮގުތްނ

)ހ( ުމަވްއޒުަފ ިޒްނާމ ުނއުފުުލުމެގ ަސަބުބްނ ުކނުްފްނަޏްށ ޮބުޑ ެގއުްލެމްއ ިލބާިދެނަކުމެގ   

 ؛ިބުރ ޮއތްުނ

 ؛)ށ( ަވޒާީފަގިއ އުިތަރށް ބެެހއްޓުުމްނ ަވޒީފޭާދ ަފާރަތށް ެގއުްލްނަތެކްއ ިލބާިދެނަކމްަށ ބުެލްނ



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް

 VTR/2020/193ނަންބަރު: މައްސަލަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސަމީޢު ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

26 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ބާަލިއުރ ިއްސވެެދްނެނުވނު ެދ ޙާލުަތ އަުފްނވަެފިއާވަކަމށް  ަމްއސަަލ   ަރއުްދާވ ަފާރުތެގ ޗަިޓށް 

ބާަޔްނޮކށަްފިއ ތްަފޞުީލަތްއ  ކުުށެގ  ުކިރ  ުނވަތަ  ާވިޤާއތްަށ  ިމގަޮތށް   ، ާވަކަމާށއ ރާިޢަޔްތުކިރ 

 ، ްނަކަމާށިއަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ ައްނަނިނވި ކްަނަކ

ިލެބްނޖެހޭ    އާަދުކިރިއުރ  ަމާޤްމ  ުސަޕަވިއަޒރ   ޮކަމނޫްދަގިއ .  ށ  • ާމަޙއުުލަގިއ  ަމަސްއަކުތ 

ުކިރައށް   ޮގަތްސ  ާރވަާފިއާވ  ަމަސްއަކްތ  ްޕޮރެޖްކޓް  ިލެބުމްނނާުދަކާމިއ،  ެއްއާބރުުލްނ 

 ؛ެގނިްދުއުމަގިއ ޭދ ިއުރޝުާދަތާކިއ ެއްއޮގތްަށ ަމަސްއަކްތުކުރުމން ނާުދަކަމްށ

ުމނިްދުއާމިއ ުގިޅެގްނ ްޕޮރެޖްކޓެްގ ަމަސްއަކްތ ުބޫރައރާތީ  ިމޮގަތްށ ކްަނަތއަްތްއ ަތުކާރުރަވ •

 ަގިއ މެާލ ެގެނުވުނަކަމްށ   2020ެއްޕރުީލ    01

ަމުޑުކުރަމށްފުަހ   • ނޮުފުނިވ  ަސިއަޓަކްށ  އެެހްނ  ުގިޅެގްނ  ޯކިވްޑާއިއ  ިއުރ  ެގެނުވުނ  މެާލ 

ަޙވުާލުކެރިވ  ަގއި ހއ. އަިހަވންދޫ ްޕޮރޖްެކްޓ ަސއާިޓިއ    2020ޯކިވުޑެގ ުލއިިލުބާމެއުކ ޫޖން  

ޫޖްނ    25ާމ ިގަނ ުދަވސަްތެކއް ުނަވީނސް ުކިރން ފަާހަގިވ ަކްނަކން ެފނަްނުމނިްދުއާމެއުކ  

  ަގިއ ަނސޭހުަތެގ ނޯޓިހްެއ ެދވަިފިއުވްނ  2020

ިއުރޝުާދ  ިޑ • ެވިރަޔކޭުދ  ުހނަްނ  ިއްސޮކށް  ާޙިޞުރަގިއ  ަފރްާތަތުކގެ  ިއްސ  ިވަޜްނެގ 

  ައުޑނާާހެނަކުމަގިއ ުބންުނ

 ؛ޯފުނ ންަނަބުރ ބޮްލްކުކުރްނهللا ީސިނައރ ްޕޮރެޖްކްޓ މޭެނަޖރ ިރާންޒ ަޢބުްދ •

 ؛ުކނުްފިނ ބުަދާނުމާވޮގތްަށ ޮދުގ ވަާހަކަތެކްއ ަދްއކަާފިއުވްނ •

ެއްނުގުމްނ   • ުފަރނާްދްނ  ަހަމަޖްއަސއި  ޯލްނެޗްއ  ެގނިްދުއަމށަްޓަކިއ  ަހިނމޫާދައްށ  ހދ. 

 ؛ުފރަާފިއުނުވްނ

ަޝްނ ަހަމަޖްއސަާފިއާވެނަކަމްށ ައްނގަާފިއަވިނޮކްށ ައިމއަްލ  ހދ. ަހިނމޫާދ ަސިއުޓްނ ެއަކަމޭޑ  •

 ؛ަޝަނަކްށ ޫމްވުކުރްނޭޑެއޮކަމ



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް

 VTR/2020/193ނަންބަރު: މައްސަލަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސަމީޢު ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

26 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ަވނަ    03ަވަނ ަނނަްބާރިއ    02ަވަނ ަނނަްބާރިއ    1ިއްސވެެދްނެނުވުނ ަކްނަކަމްށ ބާަލިއުރ،  

ޫޖން    25ަންނަބުރަގިއ ުބނަެފިއާވަކްނަކން ފަާހަގުކެރިވެގްނ، ަމްއސަަލ ުހށަަހާޅ ަފާރާތމުެދ ވީަނ  

ަވނަ ަނނަްބާރިއ    02ަވނަ ންަނަބާރިއ    1މެިހްނަކުމްނ  ، ކަަމާށިއެއޅަިފިއ  ުޅ ަގއި ިފަޔަވ  2020

ަރއުްދވާ    03 ަމްއސަަލ  ިފަޔަވެޅއް  އުިތުރ  ުގިޅެގން  ަކްނަކމާ  ުބނެފިައާވ  ަނނަްބުރަގއި  ަވނަ 

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. ަކމްަށ  ަފާރުތްނ އެފަަދ ާޤޫނީނ ަހަމެއއް ެންތ

 ، ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތްނ ިހްނގާާފިއާވ ަތްޙީޤުޤ ިރޕަޯޓާށިއ   ، ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ެއްނމަެހިއ ަކްނަކަމާށިއ .8.7

ުމަވްއޒަފަަކްށ ަނސަޭހްތެތިރވަެފިއާވ ަކަމކާ ުގިޅެގްނ    ، ެދ ަފާރުތްނ ަދްއކަާފިއވާ ވަާހަކތަަކްށ ިރާއޔްަތުކާރިއުރ

ުކިރްނ ކޮށަްފިއާވ ުކާށިއ ުގިޅެގްނ އުަލްނ ެދވަަނ ފަަހަރްށ   ،  ަތްކރުާރ ުނުކާރަނަމެދަވަނ ފަަހަރްށ ެއ ުކްށ

  ަންނަބުރ  ީތއިާއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ެއްއަކަމަކްށ ދެފަަހުރ ިފަޔަވޅު އިެޅެގްނ ުނާވނެ ަކަމށް ުބަރެވޭވ 

REPORT/HRD/COMPLAIN/2020/09   (03    ރޯިޕުޓަގއި ިހުއަމްނ ިރޯސ2020ޯއަގްސްޓ )  ްސ

ިއްނ އާިދީރ ަކްނަކްނ ިއސްލްާހުކުރަމްށ ފަާހަގޮކށަްފިއާވ ަކްނަކަމްށ ިރާއަޔްތކްޮށ ެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  

ަފާރަތށް ިފަޔަވޅު ެއުޅަމކީ ިއންސުާފެވިރޮގްތަކަމްށ ުބަރުނެވޭވީތއިާއ، ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ަމްއސަަލ  

ަވކުިކުރަމށ ރާިޢޔްަތ ަވޒާީފިއން  ަފާރތް  ާޤޫނުނެގ  ުހށެަހިޅ  ަވޒާީފާއބެހޭ  ަކނަްކަމީކ  ަވނަ    19ޮކށަްފިއވާ 

ަރނަގުޅ   ައޙާްލޤް  ަމަސްއަކުތގެ  ުމަވއްޒުަފެގ  ެވސް  ެއުޅމަށްފުަހ  ިއޞާްލޙިީފޔަަވުޅ  ަދުށން  ާމއާްދެގ 

ާޤޫނނެުގ   ަވޒާީފބެހޭ  ަވިކުރަމްށ    21ުނެވްއަޖަނަމ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފކު  ދަށްުނ  ާމއާްދެގ  ަވނަ 

ަކނަްތއެްތެކާމިއ، އެެހްނަނަމެވްސ މި ަކނަްތތީަކ ިއސާްލުޙުވަމްށ ުފުރަޞތު ިދުނމްެއެނިތ،  ެއަކީށެގްނވާފަަދ  

ްާާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ   ވަަނ ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފއި ނިޯޓސިްދުނަމާކނަުލިއ ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނެގ    22ަވޒާީފ

ެއަކީށެގްނ  23 ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ްަަނ  ަކނަްތއަްތެކއަްކުމަގިއ  ަވ ާވ 

ަރ ުބަރުނެވޭވީތާއިއ،   ަވކުިކުރުމަގއި ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއން  ަފާރތް  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ    އުްދިވ 

ިހްނިގަކްނ ާސިބުތވެާނ ެއްއެވްސ    ފަަދ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ާފުޅަކްނ ބުޮޑ ަޣިއުރ ސޫުލީކ އަމެަލްއ  ުނަވތަ 

)ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ(    2/ 2008ހުށަަހޅަާފިއެނތީަތ، ާޤޫނނު ަންނަބުރ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ެހްއެކްއ  



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް

 VTR/2020/193ނަންބަރު: މައްސަލަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސަމީޢު ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

26 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ަވނަ ާމއާްދެގ ަދށްުނ ނޯޓެިހްއ ިދުނަމކާ ނަުލިއ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރުމަގިއ    23ެގ  

ަމުއޫޟ ަފާރުތ  ( substantive fairness) ުދުލެވިރަކްނ  ަޢ  ީޢުފރަިހަމާވްނޖޭެހ  ަރއުްދިވ  ްނ  ަމްއސަަލ 

ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް   ަކަމށް ަކނަޑއަޅެަމެވ. ިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ ުބަރެވޭވނެ ަހަމެއްއ ންެތާޤ

 ުފރަިހަމވަެފިއާވަކުމަގިއ ނެުދެކެމެވ.   ދުުލެވިރަކްނަޢ  ީޢަވިކުކުރުމަގިއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ ަމުއޫޟ

ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވަޒާީފިއްނ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .9 ިއުޖރީާއ   (procedural fairness)  ަވިކުކުރުމަގިއ 

 ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ އްަނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ޢަދުުލެވިރަކން ުމަވްއަޒ .9.1 ަމުއޟީޫޢ  ާޤިއުމކަުރްނޖޭެހ  ަވިކުކާރިއުރ  ަވޒާީފިއްނ                 ަފުކ 

(substantive fairness)    ޤިާއުމޮކށަްފިއުނާވަނަމ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ(procedural fairness) 

ންަނަބރު   ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ުނޖޭެހޭނަކުމަގިއ  ބަަލން   HC-A/209/2010ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ 

ްއސަަލ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަމ  ، ަޤިޟްއާޔަގިއ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއވިީހނުދ

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ިއުޖާރީއ  ަފާރުތްނ  ަނ  (procedural fairness)ަރއުްދިވ  ުރކޮށް  ަޒާޤިއުމކޮށަްފިއޭވޯތ 

ިއްނ  ންެތަނަމެވްސ،  ުބަރެވެވްނ  ާލިޒުމާވަކުމަގިއ  ިންނުމަމަކށް  ާސަކނަޑެއުޅްނ  ޢަދުުލެވިރ  އިަދ  ުފެވިރ 

ޢަދުުލެވިސާވ ިއުޖާރއީ  ިއްސވަެބޔްާނޮކށަްފިއާވ   (procedural fairness)ިރަކްނ  ުލުވަމްށަޓަކިއ 

 . ުމަކުމަގިއ ުބަރެވެވެއެވްނުރުކުރްނ މިުހަޒކްޮށަނމެަވްސ ަނާސާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ޚާުލ

ޢަދުުލެވިރަކްނ  ުމަވްއޒަަފ  ނިެތ  ިދުނެމްއ   ޯނިޓްސ .9.2 ިއުޖާރީއ  ވިަކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުކ 

ުކަޑިމުންނ   ެއްނމެ  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ  ކަނަޑެއޭޅނީ،  ޙަާލތަުތުކަގިއ  ާޢްއުމ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ، 

 HC-A/208/2010ައްނަނިނިވ ަކްނަކްނ ުފރަިހަމޮކށަްފިއ ާވަނަމަކްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ  

 . ްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވަޤިޟްއާޔިއ

  ތުަފޞަީލާކެއުކ،   ުހރާިހ  ެދެވނުްހިރ  ެއިއަރުކ   މަޢޫުލާމުތ،   ަކަމާކބޭެހ   ތުުހމުަތުކރޭެވ  ަމްއަޗްށ   ުމަވްއޒުަފެގ .1

 ؛ިދުނމަށްފުަހ  ަފރުާތްނ  ޭދ  ަވޒާީފ  ުމަވްއޒަަފަކްށ  ެއ



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް

 VTR/2020/193ނަންބަރު: މައްސަލަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސަމީޢު ރައްދުވާގޮތަށް
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އިަދ އެފަަދ ުފުރަޞެތއަްގިއ  ުހ  ިދނަުމށަްފ  ުމަވްއޒަަފްށ   ެއ   ުފުރަޞުތ  ަޖާވބާުދީރުވުމެގ   ތުުހމަަތާކމުެދ  ެއ .2

 ؛ެއ ުމަވްއޒަަފުކ ަކނަޑައޅާ މެީހްއެގ އީެހެތިރަކްނ ހުޯދަމށް އިެދްއެޖަނަމ ެއ ުފުރަޞުތ ިދުނމަށްފުަހ

 ؛ަތްޙޤުީޤުކުރަމށްފުަހ  އާިދީރޮގުތްނ  ަމްއސަަލ  ެއ .3

ަކަމްށ، ެއ  ުފރަިހަމާވ  ަޝުރުޠ  ެދ  ުފރަިހަމާވްނެޖޭހ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ  23  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ .4

ުމަވްއޒަފުަކ   އެ  ިންނަމއިިފަނަމ،  ަވކުިކަރްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއ  ެފިނ،  ތްަޙީޤަޤަކށް  ުކެރޭވ 

 . ަވިކުކރި ސަަބބަުތާކެއުކ އެ ުމަވްއޒަަފަކްށ އްަނގަާފިއުވްނ، ަވިކޮކށަްފިއާވަކްނ

ިއްސެވަބާޔއިަދ   ހަާލުތަގިއ،  ަވިކުކެރޭވ  ަވޒާީފިއްނ  ިދުނަމާކނަުލިއ  ިއުޖާރައުތތައް  ޯނޓެިހްއ  ްނކޮށަްފިއާވ 

އަދުުލެވިރަކްނ   ިއުޖާރީއ  ާގިއުމުކެރވަިފިއުނާވަކަމށް    (procedural fairness)ުފރަިހަމޮކށަްފިއުނާވަނަމ 

 (unfair dismissal)ބެެލޭވެނަކާމިއ އެފަަދ ހަާލެތްއަގއި ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ުކުރން ައނެްފައރ ިޑްސިމސްަލ  

 ްށ ދިވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަކނަޑއުަޅްއވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ެއްއެގ ޮގުތަގިއ ބެެލޭވެނަކަމ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއަސަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތ މުެދ ތުުހަމުތކޮށަްފިއވާ  ުހށެަހޅަިފިއާވ ަމްއސަަލިއަގިއ،   .9.3

  2020ަގްސޓް  ޮއ  30ްއ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކކިުރަކުމެގ ޯނޓެިހުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ  ަކްނަކާމ  

  ަމްއަޗްށ  ުޙީޤުޤ ުކުރަމށަްޓކިައ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގަމްއސަަލ އާިދީރ ޮގުތްނ ަތ    ، ަގިއ ިދުނަމށްފުަހ

މަޢޫުލާމުތ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ދުިނަމށްފުަހ، ަހަމެއަކިނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ަކަމކާބޭެހ  ތުުހަމުތުކެރޭވ

ަކްނ ިހާގ ިދަޔ ޮގާތިއ ަމްއސަަލ ުހށަަހާޅ ަފާރުތްނ ެދްއިކ ވަާހަކާއިއ    ، ަވިއަފާރުތެގ ބެަހްއ ހުޯދްނ ިފަޔ

ުބަރުނެވވީޭތ ހްިނގަިފިއާވަކަމްށ  ތްަހީޤެޤްއ  ަރަގުޅ  ަވޒާީފިއްނ    ، ުގިޅެގްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 procedural)ދުުލެވިރަކްނ  ަޢިއުމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރީއ  ާޤަވިކުކުރުމެގ ުކިރްނ ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރުތްނ  

fairness)  ިއުމޮކށަްފިއުނާވކުަމަގިއ ުބަރެވެވެއެވ. ާޤ 

ަފ .10 ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ރާިޢޔްަތކްޮށ،  ުނުކތަާތކްަށ  ަމުއޫޟިއްސެވަބާޔްނުކެރުވނު  ަވިކކުުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ    ީޢާރތް 

ިއުޖާރއީ    (substantive fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ަޢ  (procedural fairness)ދުުލެވިރަކްނ  ަޢއަދި 



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް

 VTR/2020/193ނަންބަރު: މައްސަލަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސަމީޢު ރައްދުވާގޮތަށް
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ިއުމުކެރވަިފިއުނާވަކަމްށ ުބަރެވޭވީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ެއަކީށެގްނާވ ަސބެަބއް  ާޤ

ލަާފްށަކަމްށ ކަނަޑައަޅިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ިޚ)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ާއ    2/ 2008ޫނުނ ަނނަްބުރ  ެނިތ އިަދ ާޤ

 (unfair dismissal)ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއން ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރތް ަވިކުކިރ ުކުރަމީކ 'ައނެްފައރ ިޑްސިމސްަލ'  

 ެމެވ. ެއްއަކަމްށ ަކނަޑއަަޅ

 ، ުރުކާރިއުރަޒިއާވ ާޤޫނީނ ަފުރާވ ެއ ަފާރތްަށ ިލބިިދުނމްަށ ަނަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފ .11

ަވނަ މާއާްދެގ )ހ( ގެ ަދުށްނ އަެކީށެގނާްވ ަސަބެބއް    29)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ޫނުނ ަންނަބުރ  ާޤ .11.1

ޤޫާނީނ ަޙއުްލަތކާަށިއ ިލބޭ  ުމަވްއޒަަފށް  ަސަބުބން  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމގެ  ަޙއްލަުތާކ ގޭުޅޮގުތން  ، ެނތި  އެ 

 ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/555/2016ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ  

ަވީޒާފގިައ ައލުން  " ަވިކކުރިއުިރ ހިުރ  ަބލަންވާނީ އުެމވްައަޒަފުކ  ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރައިބިއުނަލުން ފަުރތަަމ  ... އަމުރުނެރުުމގިައ 

 "... ، ެއަވީޒފާާއގޭުޅ ނުަވަތ އެނޫންެވްސ ެއަކީށގެންާވ ަވީޒފާއްެއަގިއ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއެބހްެއޓަުމްށ ނުަވަތ  

ޮގތަށް   ަކނިްހނގަާފިއާވ  ަމްއސާަލަގިއ  މި  ރާިޢޔްަތޮކށް،  ުއޞަޫލްށ  ަކނަޑައުޅްއވަާފއާިވ  ިޢާބާރުތން  ިމ 

ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ެއ ަފާރތް  ބާަލިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ 

ބަުރެވެވން   ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ 

)ވަޒާީފާއބެހޭ    2/ 2008ެނަތތީ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  

ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ފާަރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފަރތިާއ ެދމުެދ  ނަޑައަޅިއ،  ާޤޫނުނ( އާ ޚިލަާފްށަކމްަށ ަކ 

ުމއްދަަތީކ    2019ިޑެސްނަބރު    10 ެއްއަބްސުމެގ  ެއ  ެއްއަބްސވުުމަގިއ  ަވޒާީފެގ  ވަެފިއާވ    01ަގިއ 

ުމއަްދތު   ެއްއަބްސުވުމެގ  ެއ  ަބާޔްނކޮށަްފިއުވުމން،  ިނޔަަލށް    2020ިޑެސްނަބުރ    09އަަހުރަކަމްށ  ގެ 

ަމވަެފިއަވީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ ެއ ަފާރްތ އާަދުކަރުމްނ ެގނިްދަޔ ަވޒާީފައްށ  ަހ

ަވޒާީފާއބޭެހ  އުަލްނ ައނުބާރ ުރޖާޫޢުކެރވާިދެނަކަމްށ ނެުފްނނީާތ، ިމ ަމްއސަަލިއެގ ެއްނެމ ޢަދުުލެވިރ ޮގަތީކ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ    ެގ ބަދަލްެއެގ ޮގުތަގިއ، ަވަނ ާމއާްދެގ )ރ( ެގ ަދުށްނ ެގއުްލުމ  29ާޤޫނުނެގ  



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް

 VTR/2020/193ނަންބަރު: މައްސަލަ                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އަޙްމަދު ސަމީޢު ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

26 ގެ  24 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

މައްސަލަ   ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ިއުރ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔުތެގ ޮގުތަގިއ ލެިބުމނިްދަޔ ަފިއާސެގ ިނަސަބތްުނ، 

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި 

ފަރާތާދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚާހަމައަށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ރިނަމަ އެ ފަރާތަށް މުސާރައާ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ހައްުޤވާނެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ހު

ފައިސާގެ ޖުމްއަލައަށްވާ ޢާދަދު ނަގައިދިނުމުގައި ފެންނަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި  

ލައަށްވާ  ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ އެ ފަރާތަށް މުސާރައާ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ހައްުޤވާނެ ފައިސާގެ ޖުމްއަ

ޢާދަދު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ 

 ނިންމަން ފެނެއެވެ. 
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 : ނިންމުން   މައްސަލައިގެ 

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

ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި އަޙްމަދު ސަމީޢު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް  

އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް    2019ޑިސެންބަރު    10ބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ގައި  ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަ

ގައި    2020އޮގަސްޓު    31އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގައި ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަގާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޫޟޢީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ    ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    29އަދުލުވެރިކަން ނެތި ކަމަށްވާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނޫގެ  

 އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަޒީފާއިން  ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި އަލުން ބެހެއްޓުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހަޅި ފަރާތަކީ

ހަމައަށް   އިޢާދަކޮށްދިނުމާ  ވަޒީފާ  ފެށީގެން  މުއްދަތުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ 

ޅި ފަރާތް  ލިބެންވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އެކީ އެއްފަހަރާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިދިނުމާށާއި، މައްސަލަ ހުށަހާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ    29ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރިގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް  އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލެއް  އެހެން  ޢަދުލުވެރި  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ދަށުން 

 ،ޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލާގައިކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމް

ޢަދުލުވެރިކަން              މައުޫޟޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

(substantive fairness( ްއަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަނ )procedural fairnessާޤ )   ،ީއިމުކުރެވިފާކަމަށް ބުރަނުވެވޭތ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރި ވަކިކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތް،  

ނަންބަރު   ޑިސްމިސަލް    2008/2ާޤނޫނު  އަންފެއަރ  ޚިލާފު،  ހަމަތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

(unfair dismissal،ިއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައ ) 

ވަަނ މާއްދެާގ )ރ( ެގ ދަށުން ގެއްލުމެުގ ބަދަލެއެްގ    29)ވަޒީފާއާބޭެހ ޤާނުޫނ( ެގ    2/ 2008ާޤނުޫނ ނަނަްބުރ  

މައްސަލަ ުހށަހިެޅ ަފރާތް ވަޒީފާއްިނ ަވކުިކރެވުުނ ިއުރ މާުސރައިާއ ޢިނާޔަތެުގ ގޮތުގިައ ލެިބމުންދިޔަ    ގޮތުގިައ، 



 
 ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި   ގެ ިނސަބަތްުނ، ފިައާސ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ތާރީޚާހަމައަށް،  ހަމަވާ  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ފަރާތާދެމެދު  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ އެ ފަރާތަށް މުސާރައާ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ހައްުޤވާނެ ފައިސާގެ    ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ

 ޖުމްއަލައަށްވާ ޢާދަދު ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާއި، 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޙްމަދު    30ފެށިގެން    އިން  (2021އޮކްޓޫބަރު    19)މިއަދު  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ަފިއާސ  

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    03ސަމީޢުއަށްއެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު، އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  

ޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެން

 ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ގެ މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކޮށް، މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމައިފީމެވެ. 

 1443ރަބީޢުލްއައްވަލް  13

 2021އޮކްޓޫބަރު  19

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު އަބްދު 

 ރައީސާ  ޓްރައިބިއުނަލްގެވަޒީފާއާބެހޭ 


