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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 

 VTR/2020/208 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

 2020އޮކްޓޫބަރު  19 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު:

 2021އޮކްޓޫބަރު  20 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު:

 / މާލެ( 12615މުޙައްމަދު ޙަސަން )ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 (A047542)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ލިމިޓެޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް:

 (C-0048/2009)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

މައްސަލައަކީ   ނަންބަރު ރސ  މި  ދަފްތަރު.  ޙަސަން  12615މާލެ،  މުޙައްމަދު  ކާޑު ،  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

ޑްރައިވަރެއްގެ   2017މޭ    A047542)  22ނަންބަރު:   ލިމިޓެޑުގައި  ކޯޕަރޭަޝން  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ފެށިގެން  އިން 

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، އޮފީހުގައި ތަޙުީޤުޤ ކުރެވެމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންކަމަށްބުނެ، މުސާރަ ނުހިނގާ ގޮތަށް 

ޒީފާއިން  )ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ވަ  14ގެ ނިޔަލަށް    2020އޮކްޓޫބަރު    04އިން ފެށިގެން    2020ސެޕްޓެންބަރު    21
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ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،   2020އޮކްޓޫބަރު    05ސަސްޕެންޑުކުރުމަށްފަހު، ސަސްޕެންަޝންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު  

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ޙުސައިން  ވޭސްޓް   )ވަޒީފާއާބެހޭ  2008/2މުޙައްމަދު  އާއި،  ާޤނޫނު( 

ޙަސަން   މުޙައްމަދު  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ގަވާއިދާ  މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  މެނޭޖްމަންޓް 

ލިބެންޖެހޭ   ހަމައަށް  ދުވަހާ  ނެރޭ  ވަޒީފާއަށް  ޙަސަން  މުޙައްމަދު  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

މައްޗަށް މުސާ ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ނަގައިދިނުމަށް  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ޢިނާޔަތްތައް  ރައާއި 

އެދި ޙަސަން    އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  ގޮތަށް  މުޙައްމަދު  ރައްދުވާ  ލިމިޓެޑަށް  ކޯޕަރޭަޝން  މެނޭޖްމަންޓް  ޖަނަވަރީ   26ވޭސްޓް 

 ށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހު 2020

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ هللا ބްދުޢަ އާމިނަތު 

 ؛މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

ނަންބަރު ރސ   .1 ދަފްތަރު.  ޙަސަން  12615މާލެ،  މުޙައްމަދު  ނަންބަރު:  ،  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A047542)    )ްފަރާތ މުޚާތަބުކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  މައްސަލަ  )މީގެފަހުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި    ހުށަހެޅުމުގެ

ކޯޕަރޭަޝން    ނަޒަރުކުރުމުން، މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ގޮސްފައިވަނީ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

( )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ  C-0048/2009ލިމިޓެޑް )ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ޑްރައިވަރެއްގެ މަާޤމުކަމަށާއި،    ފަރާތް( ގެ  ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ

ޢައްޔަނުކުރެވުނުހުށަ ފަރާތް  އަސާސީ    ކަމަށާއި،  2017މޭ    22ތާރީޚަކީ    ހެޅި  މަާޤމުގެ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މަހަކު   ގޮތުގައި  ރުފިޔާ  ރ.12،050/ -މުސާރައިގެ  ފަންސާސް  ހުށަހެޅި    ()ބާރަހާސް  މައްސަލަ  ލިބެމުންދިޔަކަމަށް 

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ަޝކުވާ   1.1 ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދެކޮޅަށް  ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަސާސަކީ، ފަރާތް    ހުށަހެޅުމުގެ  ހުށަހެޅި  ވަރަށް   03މައްސަލަ  ދުވަހު  ގިނަ  އަހަރަށްވުރެ  )ތިނެއް( 

ދަނިކޮށް،   އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތާ  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  ހުށަހެޅި  ރައްދުވި ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލަ  މައްސަލަ 

ނު މުސާރަ  ބުނެ،  ގުޅިގެންކަމަށް  މައްސަލައަކާ  ކުރެވެމުންދާ  ތަޙުީޤުޤ  އޮފީހުގައި  ގޮތަށް  ފަރާތުގެ   21ހިނގާ 

ނިޔަލަށް    2020އޮކްޓޫބަރު    04އިން    2020ސެޕްޓެންބަރު   ވަޒީފާއިން    14ގެ  ދުވަހަށް  )ސާދަ( 

ހަމަވުމާއެކު   މުއްދަތު  ސަސްޕެންަޝނުގެ  މައްސަލަ    2020އޮކްޓޫބަރު    05ސަސްޕެންޑްކުރުމަށްފަހު،  ގައި، 

ނުވަތަ ވަޒީފާ   ފަރާތަށް  ދޭށް ބަހައްޓައިފިނަމަ ވަޒީފާހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި އިތުރަ

  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށްބުނެ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 އެވެ.  ކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 

އެދިފައިވަނީ،   .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ަވޒާީފިއން  މައްސަލަ  ްޑަރިއަވުރެގ  އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ާޤޫނުނ ަނންބުަރ   ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމޓުެޑގެ    2/ 2008ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ެމޭންޖަމންްޓ  ާއިއ ޭވސްްޓ  )ަވޒާީފާއބޭެހ ޤޫާނުނ( 

ޚިލަާފްށ ަގާވއާިދ  ައނުބރާ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަވޒާީފައްށ  ުހިރ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަކނަޑައަޅއިިދުނމާަށިއ،  ަކަމްށ 

ިލެބްނޖޭެހ ުމާސަރާއއި   ަހަމައްށ އަެފާރތަށް  ަވޒާީފައްށ ެނރެެދޭވ ުދވާަހ  އިޢަާދޮކށިްދުނަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

ަރއުްދިވ ަމްއސަަލ  ަނަގއިިދުނަމްށ  ެއއްފަަހާރ  އީެކ  ަމްއަޗްށ  ިޢާނަޔްތަތްއ  ިއްސވެ  ުނަމްށަކްނ  ައުމުރޮކށިްދ  ަފާރުތެގ 

 އެނގެން އޮވެއެވެ. ެދްނެނުވުނ 'ަމްއސަަލ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' ައށް ބުެލުމްނ  

އެދިފައިވަނީ    ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގައި އެފަރާތުން  2021ފެބުރުވަރީ    28  އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 2.1

ގެ ނިޔަލަށް މި ހިނގާ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގެ ރަސްމީ ބަންދު   2020ސެޕްޓެންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން    2018

)ހައެއް( މަސްދުވަހަށްވާ ހަމައެކަނި ހުކުރު ދުވަސްތަކުގެ ފައިސާ ފިޔަވައި    6ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން  

 . އެހެނިހެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ފަރާތުން   .3 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގޮތުން  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  މައްސަލައަށް  ގައި   2020ނޮވެންބަރު    04ހުށަހެޅިފައިމިވާ 

ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު"  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  "މައްސަލައިގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
  VTR/2020/208މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޙަސަން 

                                            

 

4 ގެ  27ޞަފްޙާ     
 
 

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

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

 

 

ހުށަހެޅި  ނަޒަރުކުރާއިރު،   ގޮތަށް މައްސަލަ  ވެހިކަލްތަކަށް ގެއްލުންލިބޭ  ކުންފުނީގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

މައްސަލަތަކެއް  އެތައް  އަޚުލާީޤ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިޔުމާއި،  ކުރަމުން  އޮޕަރޭޓް  ވެހިކަލް  ތަކުރާރުކޮށް 

އަދި ލިޔުމުން ނަޭޞޙަތްތެރިވެފައިވީނަމަވެސް،    ހުށަހެޅި، އެކިފަހަރު މަތިން އެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަނގަބަހުން

އެކަންކަން އިްޞލާޙުކޮށްފައިނުވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކުރާ  

ކުވާތަކެއް  ހުޅުމާލެ އޮޕަރޭަޝންސްގެ މެނޭޖަރ އަދި ކުންފުނީގެ ޗީފް އިންޖިނިއަރގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ގިނަ ަޝ

ހުރުމުން، އެ ަޝކުވާތައް ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއިން އެ މައްސަލައިގައި  

ވަނަ ދުވަހު އެ ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާ    2020ސެޕްޓެންބަރު    24ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ތަޙުީޤުޤކޮށް ބެލުމަށްފަހު،  

،  3.1.41.4،  3.1.41.3،  3.1.41.1ންފުނީގެ ސްޓާފް ރޫލްސް އެންޑް ރެގިއުލޭަޝންސްގެ  ނިންމުމާއި ގުޅިގެން، ކު

  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަނަ މާއްދާއާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު    3.1.56އަދި    3.1.41.8،  3.1.41.6

ވާ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން އިޖުރާޢީ  ނާއި ކަމާގުޅޭ ގޮތުން ހެދިފައިވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ާޤނޫ  1  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ

ފުރިހަމައަ  އެންމެ  ޢަދުލުވެރިކަން  މަޢުޫޟޢީ  ހުށަހެޅި ޢަދުލުވެރިކަމާއި،  މައްސަލަ  ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށާއި،  ށް 

ރަށް  ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން މެދުވެރިވި ސަބަބުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ވަ

 ސާފުކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ުބނަެފިއަވނީ،    ަމްއސަަލ .4 އޭެދޮގްތަކަމށް  ަފާރުތން  އެދަިފިއާވ ުމާސަރާއެއުކ އުަލން  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތން 

ެދޭވެނ   ައނުބރާ  ަފާރތް  ަވޒާީފ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އަދި  ަކނަޑައަޅއިިދުނމާަށިއ  ންެތަކމަށް  ަހަމެއްއ  ެއްއެވްސ  ާޤޫނނީ 

ެއްނެމ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީޢ  ޢުަދުލެވިރަކާމިއ  ަމޫޢޟީޫޢ  ުކނުްފިންނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ 

ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ ފޯމު' އްިސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ    ްނަކނަޑއަަޅއިިދުނަމްށަކ  ުފރަިހަމައްށ  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.    އަށް ނަޒަރުކުރުމުން

މި މައްސަލައިގައި ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަން ސާބިޠުކުރުމަށްޓަކައި ަޝފަހީ ހުށަހެޅުމަށް ދެވުނު ފުރުަޞތުގައި   .5

ވަޒީފާއާބެހޭ   ންފަރާތުންވެސް ޝަފަހީ ހެއްކެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންނުވާކަދުވި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައް

 .ޓްރައިބިއުނަލަށް އަންގާފައިވެއެވެ 
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ާޤނޫނު ނަންބަރު   .6 ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް  )ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

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

ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު،    28)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ޙައްުޤ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްގެ  ާޞބިޠުއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން 

ާޤނޫނުގެ   އެ  އޮތު  27ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ޙަސަން  ،މުންވަނަ  މި   މުޙައްމަދު  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ  ާޞބިޠުމައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން  

 ރައްދުވި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

ަވިކޮކްށެގްނ .7 ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ  ުހށެަހޅޭ  ޢަދުުލެވރި    ،   ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފިރަހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުޞެރްއ  ެދ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސަބެބއް  ެއކީަށގްެނާވ  ުނވަަތ  ެއީއ     ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

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

ބުެލްނަކްނ ންަނަބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ަހިއޯކުޓގެ    HC-A/134/2011އިާއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  ިމގުޮތްނ  ެއނެގެއެވ.  ަވިކ  ، ަޤިޟްއާޔިއްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުކުރަމށް  ުމަވްއޒުަފްނ 

ޢަދުުލެވިރ   ހުއަްދުކރާފަަދ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒަފުަކ  ެއއީ  ައާސެސްއ  ިޚާޔުރކާުރ  ަފާރތުަކން  ޭދ  ަވޒާީފ 

ުޢްނުޞުރަތްއ   ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  އެ  ިއުތުރްނ  ަސަބަބކްަށުވުމެގ 

ަޢ  ، ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކާމިއ ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކިއުޖާރީޢ  ޢަދުުލެވރި    ، ދުުލެވިރަކްނ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒަަފުކ 

ިއުޖާރައުތަތއް   ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލންތްައ  ބަަލްނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމްށޓަަކިއ  ިންނުމަމަކްށ 

ިއްސެވަބާޔްނ  ، ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކްނ ިންނަމވަާފއާިވ  ަހިއޯކުޓން  ެއކުޯޓން  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނއި  ުކެރުވނު 

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތެގ އެެހން ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވއެެވ. 

 ؛  ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/280/2014ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނބުަރ   .8

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

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން    ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން  ، ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅިގެން



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
  VTR/2020/208މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޙަސަން 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ފޮނުވި  ފަރާތުން  ވަކިކުރުމަށް  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މެރިން  ޕްރިސިޝަން  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު   

ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި އެސަބަބުތަކަށް  ލިއުމުގައި    ، ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުކަމަށް  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު 

ފިޔަވަ ސަބަބު  ހުށަހަޅައިބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ގެއްލިގެން  ،  އި  ޙައްޤުތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ  އެސަބަބުތަކަށް 

 ، ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އޮތްތޯއާއި  ، ސަބަބު  އެސަބަބު  އެކަށީގެންވާ    ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  އެއީ  އޮތްނަމަ  އަދި 

 ސަބަބެއްތޯކަމާއި..." 

ަބާޔްނކްޮށ ިއާބާރތްުނ  ަފާރތް    ، ކަނަޑައޅަާފިއާވިއުރ  ިމ  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ޖޭެހީނ  ބަަލްނ  ަމްއސަަލިއަގިއެވްސ  ިމ 

ަވނަ    1ަވަނ މާއާްދެގ )ށ( ގެ    23)ަވޒީފާާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ާޤނުޫނ ަނނަްބުރ  

ޒާީފަގިއ އުިތަރށް ބަަހްއަޓއިފަިނަމ ަވޒީފޭާދ ަފާރތަށް  ަންނަބުރަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ ފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވ

ަނނަްބުރ   ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެފްނާނީތަކމަށް  ިލބާިދެނަކމަށް  ެގއުްލްނަތެކއް  ަތނަށް  އާަދުކާރ  ަވޒީފާ  ުނަވަތ 

WAMCO-HR/TER/2020/118   (05    2020ޮއްކޓަޫބުރ )    ިަގއ ިލުޔްނ'  އްަނަގއޭިދ  ަވިކުކިރަކްނ  'ަވޒާީފިއްނ 

ަސބުަބ   ެއކީަށެގްނވާ    ، ޮއތޯްތާއިއަޙީޤަޤުތަގިއެވްސ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ވިަކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ެއއީ  ޮއްތަނަމ  އިަދ 

 ަސަބެބއޯްތެއެވ. 

ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ާއއި   23ޫނުނގެ  ާޤ  ަވޒާީފއާބޭެހ  ަވިކުކެރޭވެނަކމްަށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ިދުނަމާކނަުލިއ   ޯނޓެިހްއ .9

ބެެލޭވނެ   ަސަބެބްއ އްޮތަކަމށް  ބާަޔްނކޮށަްފިއާވ ފަަދ  ަގިއ  ުސްޕީރްމ  ީސތްަފ ަލްތަތްއާހ)ށ(  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ުލޮކށެްދުމްނ 

ިޑވޮެލްޕަމްނޓް  ވ. ަހުއިސްނގ   ަމސޫްޢުދ    ްލީޢިއްސާމ )   SC-A/27/2014  ެއ ޯކުޓގެ ަންނަބުރ  ، ޯކުޓްނ ިންނމަާފިއާވ

 ؛ ަވަނ ުނުކާތަގިއ  33އިަދ    32ްތ ިނުމނޮުގުތެގ ިރޕުޯޓެގ  ައ( ަޤިޟްއާޔެގ ަޝީރިލިމެޓްޑ   ަފިއޭންންސ ޯކަޕޭރަޝްނ 

ފަދިައްނ   ުބެނަފިއާވ  ގިައ  )ށ(  އިާއ  )ހ(  މާއާްދެގ  ަވަނ  ާގޫނނެުގ   ަވީޒފާއެާބޭހ  ަވިކކެުރޭވީނ،  ަވީޒފިާއްނ  ުމވްައަޒަފުކ  "ޯނިޓްސނީުދ 

 ައުދުލވިެރ ސަބަބްެއ ޮއެވެގްނނެެވ. އުަދލުވިެރ ސަބެަބްއ ޮއްތކަަމްށ ެބލޭެވީނ ެދ ހަާލތްެއގެައެވ. އީެއ: 

(i)  .ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލކީ އަަމލްެއ ކުުރްނ 

(ii)  .ިޚާޔާނެތްއ ެވފިައުވްނ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
  VTR/2020/208މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޙަސަން 
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އަަމަލީކ   ޣައުިރުސޫލކީ  ޯނިޓްސ    (misconduct)ޮކނެްމޮކނެްމ  ުމވްައަޒަފުކ  އަަމލްެއެގ ސަބުަބްނ  ަވކިކުުރްނ  ެއ  ަވީޒފިާއްނ  ިދނުމްެއެނިތ 

ވަަނ މްާއާދެގ ަދުށން   23ަވނަ މާއާްދެގ ަދުށްނ ހުއަްދކާުރ ކަަމަކްށ ުނެވ ިހނގިައާދނެެއެވ. ަވީޒފާއެާބޭހ ާގޫނުނގެ  23ަވީޒފާއެާބޭހ ާގޫނުނގެ 

ަވީޒފިާއްނ ަވިކކުުރން ހުއަްދާވީނ މުވްައަޒުފކިުރ އަަމަލ   gross)ީކ ފުާޅަކނޮްބޑު ޣައުިރުސޫލީކ ައަމލްެއ  ޯނިޓްސ ިދނުމްެއެނިތ ުމވްައަޒަފކު 

misconduct)    ޮބުޑ ފުާޅަކން  ހުއަްދވާފަަދ  ަވިކކުުރން  ަވީޒފިާއްނ  މުވްައަޒަފކު  ިދނުމްެއެނިތ  ނިޯޓްސ  އަަމީލ  ެއ  ާވނަމެައެވ.  ކަަމްށ 

ޮއްނ  ދެމުެދގިައ  ފާަރުތގެ  ެދ  އަަމަލކީ  ުމވްައަޒުފކިުރ  ެބލޭެވީނ،  ައލަމްެއކަަމްށ  ެކނޑޭ  ޣައުިރުސޫލީކ  ެއްއޮކްށ  ގުުޅްނ  ަވީޒާފގެ  ަންނެޖޭހ 

( ެދ ފާަރުތގެ ދެމުެދގިައާވ ަވޒާީފެގ އެއަްބްސވުުމެގ  1ިމްނވުަރެގ ސީރަިއްސ އަަމލްެއ ކަަމްށ ވާނަަމެއެވ. ުމވްައަޒުފެގ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމަލީކ ) 

ތާއި ުމވްައަޒފިާއ ދެމުެދގިައ ޮއްނނަ ަވީޒާފގެ ގުޅުުމގިައ  ( އެ ކަަމކީ ަވީޒފޭާދ ފާަރ 2ަޖުއހީަރ ޝުަރަތކާ ިޚާލުފކަމެއް ކަަމށް ާވނަަމ، ނަުވތަ ) 

ްށ ާވނަަމ،  ހެިމޭނ ޮއނެްމ މިައަގނުޑ ިސަފކަަމްށާވ ެދ ފާަރުތެގ ދެމުެދގިައ ޮއްނަނނެްޖޭހ ިއތާުބުރ އިަދ ައާމާންތތިެރަކްނ ގްެއޭލފަަދ ކަމްެއކަަމ 

ނެްޖޭހ ަވީޒާފގެ ިއްލިތޒުާމަތާކ ައާސީސޮގުތން ުނަވތަ ީސާދޮގތްެއގިައ ިޚލުާފ  ( އެ ކަަމީކ އެ ުމވްައަޒަފކު ަވީޒފޭާދ ފާަރަތށް އާަދކަުރ 3ުނަވަތ ) 

ަވީޒފިާއްނ ވިަކކުރަުމްށ ހްުއަދވާެދޭނ ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމލްެއ  ކަަމްށ    ކަމްެއ ކަަމްށ ާވނަަމ، ެއ އަަމަލީކ ޯނިޓްސ ިދނެުމްއެނިތ 

 ެބެލވާިދނެެއެވ.[  

 ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ާބާރުތްނ ިއިމ  

ަގިއ    2021ަޖަނަވީރ    21ޮގަތްށ ބާަލިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ    ެއޮގުތްނ ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ަކން ިހނގަާފިއާވ .10

  ިލުޔާމއި، ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް ުހށަަހޅަާފިއާވ 'ަވޒާީފިއން ަސްސޕްެންޑ ުކެރުވުނ ުދވުަހ ކްަނަތއް ިހނަގއިިދަޔޮގްތ'  

ުހށަަހޅަާފިއވާ    2021ެފުބުރަވރީ    28 ްޓަރިއިބއުނަަލށް  ަވޒާީފާއބެހޭ  ަފރުާތން  ަގއި  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ަބޔުާނަގިއ 

ީލްކާވކަން   ެތޔޮ  ވިެހކުަލްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުއެޅިނކޮށް  ަމަސްއަކުތަގިއ  އަެފރްާތ  ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ، 

ަމްއ ަޖާވުބަގއި  ުބނަެފިއާވެނަކަމާށއި،  ވަާހަކ  ލުީކާވ  ތޮެޔ  ވިެހކުަލން  ގަުޅިއ  އަާދމްަށ  ައްޙމުަދ  ސަލަ  ފަާހަގުކެރިވެގްނ 

ެއަކަމށް   ުބނަެފިއާވކަަމާށިއ، ަނަމެވްސ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރުާތން  ަމަސްއކްަތ ކިުރައްށ ެގނިްދުޔމަށް  ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ 

ަޝރްީފ ަނމަަކްށ ކާިޔ ެދމަީހުކ އިައ    އުިޢިތާރުޒ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އްަޙމުަދ އާދްަމ އިަދ ައްޙމަދު  ުކުރުމން 

ްފ ަނަމަކްށ ިކޔާ ަފާރްތ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ާގތު ވިެހކްަލ ުހުޅވައުިލަމްށ ުބނި ަކަމާށއި،  ަކަމާށިއ، އްަޙމުަދ ަޝީރ

ުހުޅާވ ވިަހކްަލ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަޖްއަސިއެގްނ  ަމްއސަަލ  ެޕޑްަލަގިއ  ޭރްސ  ގެަލްއ  ޯލުޑުކުރަމްށ  ވިެހކްަލ  ިލިއުރ 

ެއއްލުާލަމްށ ަމްއަސ  ގުައ ަނަގއި  ެގނާްދތީ އެ  ުބިނކަަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ޭބުންނުކަރުމން  ާގތު  ަފާރތް  ަލ ުހށެަހޅި 

ަފާރުތްނ އެފަަދިއްނ ަޢމުަލުކުރުމްނ އުަލްނ ެއ ަގުއ ަނަގިއ ޭރްސ ެޕޑްަލަގިއ ެޖްއުސަމްށ ުބނަެފިއާވަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
  VTR/2020/208މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޙަސަން 
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ަމްނަޒުރ ެއ  ަޢމުަލުކުރުމްނ  މިފަަދިއްނ  ަފާރތް  ެކެމާރުކ  ެގ ުހށެަހިޅ  ަނަގިއ  ިދަޔީއަކަމާށއި،  ުރަމށްފުަހ  ޮފޓޯ  އެފާަރްތަތއް 

ަގުއ ެލްއުވަމކީ މާަނ ަކެމްއަކ ުނުބާނަކމަށް މްައސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން    މްަށިއުތުރ ވަާހަކެއއް ނުުބާނަކަމާށއި، ެއގުޮތން 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

ަކެމްއ 10.1 ާޢްނމު  ެނުގަމީކ  ްސީޕުޑ  ޯލުޑުކާރިއުރ  ވިެހކްަލ  ިއުތުރްނ  ަމާނޮކށަްފިއވާ  ީމަކަމާށިއ،  ީމެގ  ުކިރްނވްެސ  ެގ 

ުކާރނީ   ޮއަޕޭރްޓ  ުކުރުމަގިއ  ޯލުޑ  ވިެހކްަލ  ިލިބއެްޖަނަމ  އީެހެތރަިޔުކ  ުމވްައޒުަފްނަންށ  ަބެއްއ  ަކެމްއޫންނަކަމާށިއ، 

ޭރްސ އިަދ ަފިއން  ހިފަަހްއުޓާވީނ ްޑަރިއަވުރަކަމާށިއ، ަނމެަވްސ، އީެހެތިރ  އީެހެތިރާޔަކަމާށއި  ާބުރކޮށް  ަޔކު  ެޕޑަލް 

ާޢްނމު   ިމއީ  ޯލުޑުކާރެނަކމާަށިއ،  ާބުރޮކްށގްެނ  ރްޭސ  ަޖްއަސިއެގްނ  ެއްއެޗްއ  ޮކްނެމވްެސ  މަީހުކަނަމ  ނިުލުބުނ 

ޮގަތކަށް   ުކިރްނ ެއްއެވްސ  ީމެގ  ަކެމްއަކަމާށިއ،  ަކެމްއަކަމާށިއ، ުސަޕަވިއަޒުރންންަށެވްސ ެއނިގެގްނ ިހނަގުމނާްދ 

ަމ ޫންނަކަމާށިއ،  ަކެމްއ  ނެުފްނނަ  ަމާނުކެރވަިފިއާވ  ފަަހްތ  ވިެހކްަލަތަކކީ  ެގްނުގޭޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ްއސަަލ 

ވިެހކްަލަތަކަކްށވަެފިއ ްޓާރްންސޕްޯޓ އޯޮތިރީޓެގ ަގާވއުިދްނ، ވިެހކްަލ ުދްއުވާމިއ ޭބުންނުކުރުމަގިއ އީެހެތިރަޔާކ ނަުލއި  

ުދިވ ުކނުްފިންނ ުސަޕަވިއަޒުރން  ޭބުންނުކުރްނ ްޓާރްންސޯޕްޓ އޮތިޯރީޓިއްނ ަމާނުކާރަކެމްއަނަމެވްސ، ަމްއސަަލ ަރްއ

އުެދނަސް   އެހެީތިރަޔަކށް  ަފާރތްުނ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ނިުލޭބަކަމާށއި،  އީެހެތިރޔުަކެވްސ  މަީހަކށް  ިހްތުނރޭުހ 

މާަލާމުތެގ ބެަހްއ ނީޫނ ނިުލޭބކަަމާށިއ، 'އީެހެތިރަޔކާ ނަުލިއ މަަސްއަކްތ ުނުކެރޭވަނމަ ިފްނާގ ައުއްޓޮކށަްފިއ ގަެޔށް  

' ބުނަެފިއާވަކަމާށިއ، ޯލޑު ުކުރުމަގިއ ްސީޕުޑ ާބުރ ުކުރަމީކ ވިެހކަަލްށ ެގއުްލެމްއ ިލޭބ ަކެމްއަކްނ ަމްއސަަލ  ިދުޔަމްށ

ަފާރތަްތަކްށެވސް   ަކެމްއަނަމ އެެހން  ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް ެއނގަިފއި ންެތ ަކަމާށިއ، ެއއީ ވިެހކަަލށް ގެއުްލެމްއ ިލބޭ 

 ސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއ ޮއެވެއެވ.  ެއަކްނ ަމާނުކާރެނަކަމށް ީހާވަކަމްށ ަމްއ

ަފާރުތގެ  ައ 10.2 ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ާހިޟުރޮކށް  އޮފަީހށް  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ދުވުަހ  ުކެރުވނު  ިދ ަސްސެޕްނޑު 

ދެކަޮޅްށ ލަވަ    "ކޭަލ ހުީކރީަނޭހ ކޭަލ ގުންފިައ ަޖހާފިައ ާބރު ާބަރްށ ެއިސްސަޓްންޓ ެމޭނަޖުރ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ާގުތ  

ީމހެއްކަމަށް، ކަލޭ ބުޭނންހިައ ގަޮތކަށް އުޅެވިދެާނކަމްަށ"   ަމތީ  މިފަަދިއން ުބނަެފިއާވކަަމާށިއ، ަމްއސަަލ  ިކޔާފައި އުުޅނީ މާ 

ަޖާވުބ ަފާރުތްނ  މާަލާމތް  ަގުހށެަހިޅ  ުނަވަތ  ިދުނަމށްތޯ  ަނޭޞޙެަތްއ  އަެފާރަތްށ  ާހިޟުރޮކށަްފިއަވީނ  އަެފާރްތ  ިއ 

"ކޭަލ މާ  ސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ިކަބިއން ުސވުާލ ުކރުުމްނ، ެއިސްސަޓންްޓ ެމޭނަޖުރ ަޖާވުބަގިއ  ުކުރަމްށޯތ ަމްއ
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ައޑްެއނީވޭ"  ކާިޔ އްެއޗްެއ  ާވހަަކ ދައަްކނީ  ިތ  ަފާރްތ އެ    ބުނަެފިއާވ  މިފަަދިއްނ،  ާބަރްށ  ަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ 

ެއްއެވްސ ޭބނުްދަމށްފުަހެވްސ  ިއެރްއ  ެއަތއް  އޮފުީހން    ޮގނީޑަގިއ  ަފާރތް  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ނިުލުބުމން  ަޖާވބްެއ 

 ަކަމްށެވްސ ުބނަެފިއ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  މަެފިއާވެނޭބަރްށ ިނުކ

ކުނި   10.3 ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ެއޮގުތން  ތާަފުތކްޮށކަަމާށިއ،  ަދީނ  ަޢމުަލުކަރުމްނ  ަފާރާތމުެދ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ލަާފއުިހިރ ުކނިތެަކްއ ުހިރަކަމާށިއ،  ްތުކނި ުހްސޮކށް ވިެހކްަލ ުކިރއްަށ ޖްައސިާލިއުރ ަތ،  ައާރާބޖަށް  ުހްސޮކށަްލްނ  

ވްެއުޓުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ އޮފަީހްށ ާޙިޟުރޮކްށ، ބާަޔނަްތެކްއ ަތްއާޔުރޮކށް    ުކނަިތެކްއ  ާބުޖެގ ުކީރޮކޅްަށ

ުހަށ  ަމްއސަަލ  ެއްނިގަކަމާށިއ،  ޮސިއުކަރްނ  ޭއަގިއ  ަފާރަތްށ  ެގެންސ  ަބާޔްނ  ެހިޅ    ެނ ކާިޔިއްސވެެދްނެނވުުނ 

'ްގޫރޕް   ެގްނުގޅޭ  ގުާތަގއި  ެމޭނަޖުރ  އިެސްސަޓްނޓް  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ނަުލއި  ިދުނަމާކ  ުފުރަޞެތްއ 

ުކުރވަިކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ަމުޖޫބރު    މުީހްނ' ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރަތށް މާަލާމްތކޮށް ެއްއޗިެހ ކިޔިައ، ޮސިއުކަރން 

ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ަޙްއުޤ ހުޯދމްަށ އަެފާރތްުނ ަވޒާީފާއބެހޭ ްޓރިައިބުއނަަލށް ަމްއސަަލ ުހށެަހުޅމްުނ އަެފާރްތ ަވރަށް  

ުފަރަތ ިނުކމެ  ަމަސްއަކތަށް  ާބީކކޮށްލަާފިއާވަކަމާށިއ،  ުކެރިވ،  ެއކެަހރި  ަދްއކާ    ަމޮބަޑށް  ަގއި  'ފޯލްިނގ'  ާބްއވާ 

ަމ ުސވެާލްއޮކށިްލަޔްސ  މުީހން  ވަާހަކާއމުެދ  އުެދުމްނ  ުޗއީްޓއަށް  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ާލާމްތުކާރަކަމާށއި، 

ުކަރްނޖެހުނު   ަމަސްއަކްތ  ުބަރޮކްށ  ުދަވްސަވުރަގިއ  ޮކިވުޑެގ  ިލބަިފިއުނާވަކަމާށިއ،  ުޗއީްޓެއްއެވްސ  މުަދަކަމްށުބެނ 

ޮހ ޕަބިްލްކ  އުިތުރްނ  ީމެގ  ިލބަިފިއުނާވަކަމާށިއ،  އަެލަވްންސ  ިރްސުކ  އެ  ަނަމެވްސ  ނިުލޭބީތ  ަފިއާސ  ިލޭޑްސެގ 

ަޕބިްލްކ ހިޮލޭޑްސަގއި    ، ަނަމެވްސުނ)ަހެއއް( މްަސ ުދވަަހްށ ިލުބ  6ަމްއސަަލ ެޖްއުސުމްނ ުހުކުރ ުދވުަހެގ ަފިއާސ  

 ިހެމޭނ އެެހްނ ުދަވްސަތަކށް ަފއާިސ ިލބަިފިއުނާވަކަމްށ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ ފަާހަގޮކށަްފއި ޮއެވެއެވ.  

ާވ  ަތުކާރުރކްޮށ އިެކ ފަަހުރ ަމިތްނ ދުަޢަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ .11

ަސްސެޕްނޑު   ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ނާުވީތަކަމާށިއ،  ުކެރވަިފިއ  ިއސާްލުޙ  ަމްއސަަލަތްއ  ެއިކެއިކ  ަފާރުތެގ  ުކާރ 

ަކމްަށ   ޮގތް  ިހނގާފިައާވ  ަކން  ުދވުަހ  ަމްއސަލަ  ުކެރުވުނ  ަކމްަށުބނެ  ެގނުްގޭޅ  ތާަފުކުރްނ  ުމަވްއޒާަފިއމުެދ  އިަދ  ުބނެ 

ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަބާޔުނަގިއ ފަާހަގޮކށަްފިއާވ ުނުކތަާތަކީކ، ޭއގިައ ެއްއެވްސ ުބރަަދެންއ ެންތ، އިަދ ެއްއެވްސ ޮގަތަކށް  

ަމނާްފަތެކއް  ުޠިބާޞ ުނަޙްއުޤ  ޮއުޅވަާލިއ،  ައސުްލ  ަމްއސަަލިއެގ  ވަާހަކަތކީަކ  ެއ  ޫނނަްކަމާށިއ،  ވަާހަކަތެކްއ  ހޭިފ 
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ދަާފިއާވ ވަާހަކަތެކްއ ަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ކުނި  ުލުކުރަމްށަޓަކިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އަުފްއިޞާހ

ފުަރާވުކ  ަގިއުހްސުކުރުމ ުހްސުކުރުމަގިއ  ަތުކާރުރޮކްށ  ުކިނ  ިމޮގުތން  ަމްއަޗްށ  އުފީުލެގ' ަޑަކާމިއ،    04ތަފުާތ    ' ޭރްމްޕެގ 

ުދވަަހުކ ) )ަހަތެރްއ(  ުކނި  2020ްސުޓ  ޮއަގ  07އިަދ    2019ޭމ    19،  2019ޭމ    17  ، 2019އެޕްރްީލ    14،   )

ުކަރުމނިްދަޔ ުހުޅމެާލ އަޮޕޭރަޝްނެގ ެއަށައޅަާފިއާވަކްނ ަމްއސަަލ ުހ ަފާރްތ ަމަސްއކަތް    17ސްިސަޓްނޓް ެމޭނަޖރ  ެހޅި 

ަވަނ ުދވުަހ ުހުޅމެާލ ޮއަޕޭރަޝްންސ ެމޭނަޖަރްށ ޮފުނިވ ީއެމއްިލަގިއ ފަާހަގޮކށަްފިއާވ ުނުކތަާތކުން    2020ެސްޕެޓނަްބުރ  

ަފާރުތ  ޮއްނާނެނަކަމާށއި، ެފްނަންނ   ަރއުްދިވ  ަވޒާީފެގ  ަމްނ  މްައސަަލ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއްއެވްސ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ްއސަަލ 

ުކިރއަށް   އިަދ  ަކަމާށިއ،  ުނުކާރ  ަދްއަކިއެގްނ  ިބުރ  ުނަވތަ  ގަަދަކުމްނ  ަކެމްއ  ާބަވެތއެްގ  ެއްއެވްސ  މަާހއުުލަގިއ 

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއ ޮއެވެއެވ.    ަމްށ ޮއްތަތުނަގިއެވްސ ުނުކާރެނަކ

ަތކްަށ ވަެފިއ، މުެދ ަކނޑެާލޭވެނ ޚުިދަމަތަކށް  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ެދުމްނ ެގނާްދ ޚުިދަމަތީކ ައާސީސ ޚުިދަމ 11.1

ޮކވްިޑ ިދަޔަކަމާށިއ،    19-ުނާވީތ،  ަހަރާކްތެތިރވުަމްނ  ަމަސްއަކުތެގ މަާހއުުލަގިއ  ުމަވްއޒުަފްނ  ުދަވްސަވުރެވްސ  ެގ 

ިދުނމަށް   އަެލަވްނެސްއ  ިރްސުކ  ާޚްއާޞ  ަވިކ  ުމަވްއޒުަފްނަނށް  ާހިޒުރާވ  ަމަސްއަކަތށް  އުެދަވްސަވުރ  ަނަމެވްސ 

ުކީރ ަނމެަވްސ  ަފާރތުން    ަކނަޑެއޅަިފިއުނާވަކަމާށއި،  ަސުރާކުރެގ  ުމަވްއޒުަފްނންަށ  ުކާރ  ަމަސއަްކްތ  ސުަފަގިއ 

ަފާރތުގެ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެތޭރަގިއ  ަފާރްތަތުކގެ  ިލބޭ  އަެލަވްނސް  އެ  ަކނަޑއަަޅިއ،  ިދުނަމށް  އަެލަވްނެސްއ 

އަެލަވްނ ިމ  ިހެމނަިފިއާވަކަމާށިއ،  އަެލަވްނެސއް  ުމަވްއޒުަފްނެވްސ  ޭދ  އާިދާރަތުކން  ަކާމބޭެހ  ސުަރާކުރެގ  ަސީކ 

ަފާރުތްނ   ރައުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެއަކަމްށ  ނުލުިބަމީކ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އަެލަވްންސ  ިމ  ަކުމްނ، 

  ަގިއ   2021ެފުބރަުވީރ    14ަޖާވބާުދީރާވްނޖޭެހެނ ަކެމްއަކުމަގިއ ަޤބުޫލުނުކާރ ަކމްަށ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރުތން  

ޮއްނަނަކން   ަބޔާނޮްކށަްފިއ  ަގިއ  ަބާޔން'  ުފަރަތަމ  ަފާރުތެގ  'ދުަޢވިާލޭބ  ުހށެަހިޅ  ްޓަރިއިބުއނަލްަށ  ަވޒާީފާއބޭެހ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

ަމްއސަަލ   11.2 ުގިޅެގްނ  ވަާހަކަތާކ  ަދްއކަާފިއާވ  ުބެނ  ނޭުދަކމަށް  ިޢާނަޔްތަތްއ  ޭދްނޖޭެހ  ުދަވްސަތުކަގިއ  ަބނުްދ  އިަދ 

ަބާޔ ަފާރުތްނ  ްޓަރއިިބުއނަަލށް  ަރއުްދިވ  ަވޒާީފއާބެހޭ  ުކިރްނ  ީމގެ  ފާަރްތ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ްނކޮށްފިައަވީނ، 

ބަލަާފިއާވ   ުޙުކމާ    VTR/2019/45ުހށެަހުޅުމްނ  ޮކށަްފިއާވ  ްޓަރއިިބުއނުަލްނ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލިއަގިއ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
  VTR/2020/208މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޙަސަން 
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  29ަޖާމުކެރވަިފިއާވަކަމާށިއ، ެއކްަނ    ެއްއޮގަތށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރަތްށ ަޙްއުޤާވ ަފިއާސެއްއާވަނމަ ެއ ަފިއާސ

  WAMCO/LEG/GOV/2020/384ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަންނަބުރ    ވަަނ ުދވުަހ ަމްއސަަލ    2020ިޑެސްނަބުރ  

ަފާރތުން  ިސީޓ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  އެެހްނަކުމން  ިޚްއާޞުކެރވަިފިއާވެނަކަމާށިއ،  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ  ަވޒާީފާއބެހޭ 

ައްށ އަެފާރަތްށ އާަދުނކެުރިވ ުނާވެނަކަމށް  ަމަފާރަތްށ ަޙއުްޤާވ ެއްއެވްސ ަފިއާސެއްއ ިމައާދ ަހަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަބޔްާނޮކށަްފިއ ޮއްނަނކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

މައްސަ .12 މި  މައްސަލައެއްކަމުން،  ހުށަހެޅިފައިވާ  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާއި  ވަޒީފާއިން  މައްސަލައަކީ  ޢަދުލުވެރި  މި  ލައިގައި 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި   މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،  ނިންމުމަކަށް 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  އެގޮތުން  ބަލަންޖެހެއެވެ.  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ 

މަ ދެފަރާތުން  ފަރާތުންނާއި  މަޖިލީހުގައި  ބެލި  މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  އްސަލަ 

ކަންކަން  އަންނަނިވި  ބަލާއިރު  ގޮތަށް  ހިނގާފައިވާ  ކަން  މައްސަލައިގައި  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް  ވާހަކަތަކަށް  ދައްކާފައިވާ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެ  ެގ 'ިއްނސެިޑްނޓް ިރޕްޯޓ' ަގއި ބާަޔްނޮކށަްފިއަވނީ    2019މޭ    09ަރއުްދިވ ަފާރުތން ހުށަަހޅަާފިއާވ  ަމްއސަަލ   12.1

މުެދެވިރީވ   ހްޯލްޑޙިާދާޡ  'ަހުއްސ  ވިެހކްަލ  ުދްއަވުމނިްދޔަ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ުކނި    ' ަމްއސަަލ  ިލްސަޓްށ  ެގ 

ަޗނބީޭލަމުގ   ިދާމ  7ެނުގަމްށަޓަކއި  ޯގިޅއާ  ުދްއވާލި    ިއަގިއ ަމޑޮުކށަްފުލަންނަބރު  އުޮތަމށްފުަހ، ކިުނ ޯލޑޮުކްށެގން 

ވިަހކްަލ  7ުތ  ުޤަވ ެޓްކީސއްެއ  އްޮތ  ަމުޑކޮށަްފިއ  ގީޮޅަގިއ  ުދްއަވ   ެގަނނަްބުރ  ކުއިްލައަކްށ    ިއ ުކިރަމްއަޗށް 

ަފާރުތގެ ަލއިޓް  ްތީނެގ ވިެހކަަލްށ ެގއުްލެމްއ ނިުލުބނު ަނަމެވްސ ެޓްކީސެގ ުކީރކުޮޅ ކާަނިނުކުތުމްނަކމާަށިއ، ުކނުްފ

ޮއްތަކަމށް   އުިހމުާލ  ދަެފާރުތެގެވްސ  ެއްކިސެޑނަްޓަކްށވީާތ  ަނަމެވްސ  ަބނިޑިވކަަމާށިއ،  ަތްނޮކެޅްއ  ަކިއިރްނ 

ިރޯޕ  ެދނެްނުވުނ ިއްނިސޑްެނޓް  ބާަޔްނޮކ ަޤބުޫލުކެރޭވަކަމްށ ިއްސވެ  ށަްފިއ ޮއނަްނަކާމިއ، އިަދ ިމ ިލުޔުމަގއި  ުޓަގއި 

 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ޮސިއކޮށަްފިއ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ުމަވްއޒުަފ   12.2 ަހުއސްހްޯލްޑ  ޮއަޕޭރަޝްންސެގ  ުހުޅމެާލ  ުކނުްފީނެގ  ަރއުްދިވ  ަގއި    2020ޮއަގްސުޓ    08ަމްއސަަލ 

 ؛ ުލަގިއަމްއސަަލ ަރއުްފިވ ަފާރުތެގ ެމޭނަޖަރްށ ޮފުނިވ ީއެމިއ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
  VTR/2020/208މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޙަސަން 
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“Dear Manager Ibrahim Haneef 

Due to disciplinary issues noticed from Driver Mohamed Hassan, Staff ID1345, 

Hulhumale’ Operations have been effecting a lot lately.  

These issues include frequent accidents of the Vehicles he is driving, not following 

rules and regulations, not following instructions from superiors,  

This instructions from superior. This also had been affecting work of other departments 

and creating conflict in work environment.  

Therefore, please arrange to replace this staff for another Driver.” 

  2020ޮއަގްސުޓ    09ސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ެމޭނަޖުރ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނޮކށަްފިއ ޮއްނނަަކްނ ެއނޭގަކާމިއ، ަމްއ

 ؛ ެމއުިލަގިއުމަވްއޒުަފ ުމަޙއްމުަދ ިސާރަޖްށ ޮފުނިވ ީއުކނުްފީނެގ  ަގިއ  

“Dear Siraj, 

I have got a lot of complain from our supervisors regarding the bellow mentioned staff 

disciplinary issues.  

This has been repeatedly happened and has advised many times with verbally and by 

written not repeat it.  

So, the staff was not bothered about it and has not respected supervisors and even the 

managers.  

So, I kindly requested to take an action based on the noticed given by the supervisors 

reading the issues happened repeatedly.” 

 މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއ ޮއްނނަަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

ެގ 'ިއްނިސެޑްނޓް    2020ނަްބުރ  ެސްޕެޓ  07ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަލްަށ ުހށެަހިޅ   12.3

ައީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަހުއސްހްޯލްޑ ކެަލްކަޝަންށ ިދުޔަމށްފުަހ ވިެހކްަލެގ  ާޘ ިރޯޕްޓ' އްަށ ބުެލުމްނ ެއ ހިާދ

ަމްއސަަލ   ިދަޔިއުރ  ަތަނށް  ޮއްނަނ  ވިެހކްަލ  ެޗުކުކުރަމށްޓަަކިއ  ބަަލިއ  ެއަކްނ  ުބުނުމން  ީލުކާވަކމްަށ  ައީޑެތޮޔ 

ޭރްސުކުރަމ ައުރަވިއގެނުްހެރ  ގެަލްއ  ަމްއަޗށް  ެޕޑަލް  ޭރްސ  ަފާރތް  ޯލުޑުކުރުމެގ  ުހށެަހިޅ  ަޑސިްބްނ  ށްފުަހ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ެގއުްލނިްލޭބޮގަތށް   ވިަހކަަލްށ  ެއަކަމކީ  ހުުރުމްނ،  ަމުގަމީތަގއި  ޭބުރ،  ވެހިކުަލްނ  ުކުރމްަށަޓަކއި  ަމަސްއަކްތ 

ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމއި،    ެނަކްންއަކަމްށ ބެުނ ިރޯޕްޓ ކޮށަްފިއާވަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަގސުްދަގިއ ޮކށަްފިއާވަކެމ

ުވުނ ިރޯޕުޓަގިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ިކބިައްނ ީމެގ ުކިރްނެވްސ ިމާބަވުތގެ ަގާވއާިދ ޚިލުާފ  ިއްސެވ ެދްނެނ

ެއނގްެނ   ަބޔްާނޮކށަްފިއާވަކްނ  އެޅަިފިއާވަކަމްށ  ިފަޔަވުޅ  ފަާހަގުކެރވަިފިއާވަކަމާށިއ،  ޮއްނަނަކާމިއ،  ަކްނަކްނ 

ިލުޔ ަފރުާތން  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ިލުޔުމަގއި  ިމ  ުބނަެފިއާވަކްނ  ަނަމެވްސ  ުނުކާރެނކަަމްށ  ޮސިއ  ިކުޔމަށްފުަހ  ން 

 ަބާޔްނކްޮށ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތެގ ުސަޕަވިއަޒުރ ޮސިއކޮށްފިައ ޮއްނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ެގ 'ިއްނިސެޑްނޓް    2020ެސްޕެޓނަްބުރ    17ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނަލްަށ ުހށެަހިޅ   12.4

ެއ    ިރޯޕްޓ'  ބުެލުމން  ިދުޔަމށްފުަހ  ހިާދާޘއްަށ  ކެަލްކޝަަނށް  ަހުއސްހްޯލްޑ  ަފާރްތ  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ައީކ 

ައުރަވިއެގނުްހެރ   ގެަލްއ  ަމްއޗަށް  ެޕޑްަލ  ޭރްސ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ުހްސުކުރަމށަްޓަކއި  ަޑްސިބްނަތއް 

ުކުރަމށަްޓަކ ަމަސްއަކްތ  ޯލުޑުކުރުމެގ  ަޑްސިބން  ިމަކަމކީ  ޭރްސުކުރަމށްފުަހ  ހުުރުމްނ،  ޭބުރަގިއ  ވިެހކުަލްނ  ިއ 

ަގާވއާިދ   ޮއަޕޭރުޓުކުރުމގެ  ިދާމވަެފިއވާ  ވިެހކްަލ  ަފާރުތން  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ަކެމްއކަަމާށިއ  ކޮށަްފިއާވ  ޚިލަާފށް 

ިއުތރްަށ ިފަޔވުަޅ އަޅްަނ ެފްނަނ ަކމަށް  ެއްކިސެޑްންޓތާަކިއ އްިނިސެޑްނޓަްތްއ ަޙއުްލުކުރަމށަްޓަކިއ މޭެންޖަމްނުޓން 

ޭބއަދަބީ   ނުުކާރެނަކމްަށުބނެ  ޮސިއ  ކުިޔަމށްފުަހ  ިލުޔްނ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ  ޮއްނަނަކާމއި،  ަބާޔްނކޮށަްފިއ 

ިދަޔކްަނ ަބާޔނޮްކްށ އެ ިލުޔުމެގ  ބުަހުރަވިއްނ ވަާހކެަދްއުކަމށްފަހު ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ އޮފުީހްނ ިނުކެމެގްނ  

 )ޭދއް( ުމަވްއޒެަފްއ ޮސިއޮކށަްފިއ ޮއްނަނަކން ެއނގްެނ ޮއެވެއެވ.   2ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފީނެގ  ިތީރަގިއ  

ަޢްބ  ުގިޅެގްނ  ާއ ހިާދާޘ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ 12.5 މަުޙްއމުަދ  ުމަވްއޒުަފ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ   17هللا ުދަމްއސަަލ 

 ؛ީއެމއުިލަގިއަގިއ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ެމޭނަޖަރްށ ޮފުނވަާފިއާވ    2020ެސްޕެޓނަްބުރ  

“Dear Haneef, 

Again today (17/9/20), Driver Mohamed Hassan 1345, was caught for racing the 

vehicle using a cement block on the paddle. Even though he was asked several times 

not to repeat this, he was caught doing this on 7/9/20 as well.  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
  VTR/2020/208މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޙަސަން 
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Due to the issue on 7/9/2020, supervisor asked him to come to office to sign the 

report but he refused.  

Since he repeat it again, I called him to office today and tried to talk to him. He 

raised his voice and showed extreme disrespect. Out of the topic, he started critiquing 

supervisors and managers. When the supervisor asked him to sign the statement today, 

he refused and went out shouting.  

Recorded Issues: 

12/4/19 – Dumped on the ramp.  

17/5/19 – Dumped on the ramp. 

09/5/19 – Accident / hit a parked vehicle 

13/7/20 – Accident / Hit the water meter panel 

30/7/20 – Said ‘Fadaboey’ to the supervisor inside the office  

30/7/20 – Accent / droved on the cycle lane  

7/8/20 – Dumped on the ramp. 

7/9/20 – Placed a block on the racing paddle while he was out of the vehicle  

17/9/20 – Placed a block on the racing paddle while he was out of the vehicle 

In consideration to all these issues I strongly request to TERMINATE this employee 

and release an immediate suspension notice against him till termination. 

In this regard, I would like to note that he was already given the FINAL NOTICE 

by HR.” 

ްތނަަމެވްސ، ަފިއންަލ ޯނިޓްސ ެދވަިފިއާވެނަކްނ ެއނޭގެނ ެއްއެވްސ ިލުޔެމްއ ުނވަތަ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނޮކށަްފިއ ޮއ  12.6

ަފާރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުނާވަކމިާއ، ެހްއެކްއ  ަވޒާީފާއބެހޭ    ުހށަަހޅަާފިއ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ުހށެަހޅި   ެގ 'ައނަގބުަހްނ ެދޭވ ަނސަޭހތް' ަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    2020ެސްޕެޓނަްބުރ    19ްޓަރިއިބުއނަަލށް 

ަމަސްއަކުތަގއި   ކެަލްކަޝްނެގ  ަހުއސްހްޯލްޑ  ަނނަްބުރ  ުކނުްފނެީގ  ަފާރްތ    7،  ވިެހކްަލ  C1847ވިެހކްަލ 

ުދވުަހ  2020ެސްޕެޓނަްބުރ   ަހނުދަވީރ ިހނުގުމަގިއ ވިެހކްަލެގ ޭރްސ ީވ  14:50  ެގަވނަ  ެޕޑަލަށް ގެަލއް    ިއރު 

ެސޕެްޓނަްބުރ    17ެޕޑްަލ ަމްއަޗްށ ގެަލްއ ައުރަވިއެގްނ    ައުރަވިއެގްނ ޮއަޕޭރްޓުކުރާމިއ، ަހަމ ިމވިެހކްަލެގ ޭރްސ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
  VTR/2020/208މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުޙައްމަދު ޙަސަން 
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ެޕޑްަލ ަމއަްޗްށ    ަނމޯްގިޅާއ ިދާމަގިއ ވިެހކްަލެގ ޭރްސ   2  ާހިއުރ ިހިތަގްސަމުގ /   14:45ަވނަ ުދވުަހެގ    2020

ައުރަވިއ ެގނިްދުޔުމްނގެަލްއ  ކަުރުމްނ  ޮއަޕޭރޓް  ެގއުްލްނާވޮގަތށް  ވިެހކަަލްށ  ފަާހަގކެުރުވުނ  ެގްނ  )ޭދްއ(    2، 

ަފރްާތ ޮސިއުނުކުރާމ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިއްނިސެޑްންޓ ރޯިޕުޓގިައ  ިދުދވުަހެގ  ެމޭނަޖާރ  ެއިސްސަޓްނޓް  މަާލްށ  ިއ 

'ކޭަލ' ިކޔަާފިއ ޭބއަަދބީ ބުަހން ައޑަުހުރޮކްށ ވަާހކަ ެދްއުކާމިއ، ެއްއެވްސ ިލުޔެމްއަގިއ ޮސިއ ނުުކާރަނޭމ ުބުނާމއި،  

ުނުކުރަމްށ   ތުަކާރުރ  ކްުށަތްއ  ިމާބވުަތެގ  ިނުކމެފިައާވީތ،  އޮފުީހްނ  ަމުޑުނޮކްށ  ުބުނުމން  ަމުޑުކަރްނ  އޮފުީހަގިއ 

އްަނ ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ުކެށއް    ަގިއަމްއސަަލ  ފުަހްނ  ެދވުުނ  ަނޭޞޙްަތ  ަނޞަޭހތެްދުވުނަކަމާށިއ،  ައނަގބުަހްނ 

ޮއްނަނަކްނ   ަބާޔްނކޮށަްފިއ  ެއޭޅެނަކމްަށ  ިފޔަަވުޅ  ެދިވ  ަނޭޞަޙތް  ިލޔުުމްނ  ެދން  ަތުކާރުރޮކށިްފަނަމ 

ަފާރްތ  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިލުޔުމަގިއ  ިމ  ގެަލްއ  ެޕޑުަލަގިއ  ުކނުްފީނެގ ވިެހކްަލެގ ޭރްސ  އިަދ 

ަރއުްދިވ   މްައސަަލ  ުހްނާނެނަކމްަށ  ެފްނަނން  ީވިޑޯއއިން  ޮފޯޓިއނާްނިއ  މްަނަޒުރ  ަމަސްއކްަތުކިރ  ާބްއަވިއެގްނ 

ޮއ ަބޔްާނޮކށަްފިއ  ެޕޑުަލަގިއ  ަފާރުތްނ  ޭރްސ  ޮފޯޓއިން  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ންނަަކާމިއ، 

ޮއްތތްަނ   ާބްއވަާފިއ  ޮއްތގެަލްއ  ުދްއަވުމނިްދަޔ ވިެހކްަލަކްނ  ެފނަްންނ  ަފާރްތ  ެއީއ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ  ަނަމެވްސ 

ަވޒާީފާއބޭެހ  ުނާވަކާމިއ،  ސުާފ  ޮފޯޓިއްނ ފުޓުޭޖ  ީވިޑޯއ  ފަާހަގޮކށަްފިއާވ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  އަދި 

 ްޓަރިއިބުއނަަލށް ުހށަަހޅަާފިއުނވަާކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ފަ  12.7 ަރއުްދިވ  ެމޭނަޖރ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތެގ    2020ެސްޕެޓންބުަރ    20ާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަގިއ 

 ؛ުމަވްއޒުަފްނަންށ ޮފުނިވ ީއެމއިލަްގިއ

“Dear Team,  

It is to bring kind notice that, we urgently request to take an action against the driver 

of household Mohamed Hassan / Staff ID 1345 who has caught 2 times that racing 

vehicle by using cement block on the race paddle. This was repeatedly done and we 

feel that this might be a big issue and will happened unexpected damages to the 

vehicles. In addition to that, his behavior was too bad while dealing with his 

supervisors and managers.  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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We have given notices many times and he was not changed yet. So, I kindly request 

to take an action ASAP.” 

އެ   ިއްނިޖިނައުރ  ޗްީފ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ާތީރުޚަގިއ  ެއ  ަހަމ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ،  މިފަަދިއްނ 

 ؛ ުކނުްފީނެގ ިއުތުރ ުމަވްއޒުަފންތަަކަކްށ ޮފުނިވ ީއެމއުިލަގިއ

“Dear all,  

Kindly please attend to below email at earliest and take immediate action to terminate 

his employment for the staff, Mohamed Hassan / Staff ID; 1345.  

Direct damage and complete negligence against operating/driving WAMCO vehicles 

cannot be tolerated as maintenance budget is ballooning everyday due to such issues 

from drivers.” 

ަބާޔްނޮކށަްފިއ   12.8 ައްއަޒ  އޮތިްއުރ،  މިފަަދިއްނ  ަމިރަޔްމ  ުމަވްއޒުަފ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ    21އިަދ 

 ؛ ަގިއ މުޙްައމުަދ ިސާރަޖްށ ޮފުނވަާފިއާވ އެީމއުިލަގިއ  2020ެސްޕެޓނަްބުރ  

“Please suspend the staff until case investigation completes and forward the case to DC” 

 ނެގްނ ޮއެވެއެވ.  ާވަކްނ ެއިއމިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފ

ަންނަބރު   12.9 ަފާރތެުގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  (  2020ސެޕެްޓްނަބރު    21)   WAMCO-HR/SUS/2020/05އިަދ 

އްަށ ބުެލުމްނ، ަތުޙީޤުޤ ުކެރެވުމނާްދ ަމއްސަަލައާކ ުގިޅެގން    'ަވޒާީފިއްނ ަސްސެޕްނޑް ުކިރަކން ައްނަގއޭިދ ިލުޔްނ' 

  2020ޮއްކޫޓަބުރ    04ިއްނ    2020ެސްޕެޓނަްބުރ    21ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ުމާސަރ ނިުހނާގ ޮގަތްށ  

ޮއެވެއެވ.    14ައްށ   ެއނެގން  ުކެރުވުނަކން  ަސސްޕްެންޑ  އަެފާރްތ  ުމއަްދަތަކށް  ުދވުަހެގ  ަނަމެވްސ  )ސަާދ( 

ަބޔްާނޮކށަްފިއުނާވަކން  ަމްއަސ މަޢޫުލާމެތްއ  ެއްއެވްސ  ަތުޙީޤުޤގެ  ުކެރެވުމނާްދ  ަފާރާތމުެދ  ުހށެަހޅި  ަލ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.
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ުހށަަހޅަާފިއާވ   12.10 ްޓަރއިިބުއނަަލށް  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ގެ    2020ެސޕެްޓންބުަރ    24ަމްއސަަލ 

ޮކިމީޓެގ   ެއެޖ  12'ިޑިސޕިްލަނީރ  ަބއްދުަލުވުމެގ  ެގ  ވަަނ  ާޙިޒީރ'  "ުމަޙްއމުަދ    6ްނާޑ އިަދ  ަންނަބރަުގިއ  ަވނަ 

 ( މިފަަދިއްނ  1345ަޙަސްނ  ަމއްސަަލ"  ެގއުްލނޭްދ  ވިެހކްަލަތަކްށ  ކަޯޕޭރަޝްނ  ުހުޅމެާލ،  ްޑަރިއަވރ،   ،)

  ިރޕޯޓް ެމްނަބުރނާްނިއ ިޙްއާސުކެރިވ   ާޘ އިަދ ޙިާދ  ާއުގޅޭ މަޢޫުލާމުތ ަބާޔްނކޮށަްފިއ ޮއނަްނަކާމިއ، އޮެގުތްނ ަމްއސަަލ

ވިެހކަަލށް   ައއަިކާމިއ،  ުކަރުމްނ  ަތުކާރުރޮކްށ  ެއަކްނކްަނ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއަސަލ  ަމްޝަވާރުކެރުވުނަކާމިއ، 

ޮއްތަކ އުިހމުާލ  ުމަވްއޒުަފެގ  ިމަކުމަގިއ  ބުެލމަށްފުަހ  ިޑޕްާޓަމްނުޓން  ެމިއްނެޓންަންސ  ެގއުްލްނ  ން  ިލބަިފިއާވ 

ައްނގަާފިއާވަކާމިއ،   ައނގަަބެއްޗާއަރްށ  ަތުކާރުރޮކްށ  ެމްނަބުރްނަނށް  ުމަވްއޒަަފްށ  ެދވަިފިއާވަކން  ަނޭޞަޙްތ  ުހްނ 

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފަގިއ ިއުތަރށް  ެއ  ފަާހަގުކެރުވުނަކާމިއ، އެެހްނަކުމްނ ުހރާިހ ެމްނަބުރްނންަށެވްސ ިއްއތާިފުޤެވުވީނ  

ލިބިދެާނަކަމ ެގއުްލްނ  ވިެހކްަލަތަކށް  ޯކަޕޭރަޝުނގެ  ަވިކުކުރަމްށަކުމަގިއ  ބަަހްއަޓއިިފަނަމ،  ަވޒާީފިއްނ  ެފނާްނތީ  ްށ 

ަވނަ ަބއްދުަލުވުމެގ ަޔުއިމްއާޔ' ައށް ބުެލުމްނ ެއނެގން    12ގެ 'ިޑިސޕިްލަނީރ ޮކިމީޓެގ    2020ެސޕެްޓްނަބުރ    24

 ޮއެވެއެވ.  

ުހށެަހޅަިފ 12.11 ުގިޅެގން  ަފާރތާ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ުހިރ   ަމްއސަަލ  ިއ 

ެއްނމެ   ކުނުްފްނަޏްށ  ބަަލިއ،  ޮކިމީޓިއްނ  ިޑިސޕިްލަނީރ  ުކނުްފީނެގ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަޝުކާވަތްއ 

ަވކުިކުރްނަކަމްށ ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮގަތކީ  ެމޭންޖަމްނޓް    ެފުނުމްނ،   ަރނަގުޅ  ޭވސްްޓ 

ގެ    3.1.41.1  ްފ ރްޫލްސ ެއްންޑ ެރިގއޭުލަޝްނ' ެގގެ 'ސާްޓ  2015ޑެިސްނަބުރ    09ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑގެ  

ަވަނ ާމއާްދގެ    23)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008އިަދ ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ    3.1.56އިަދ    8،  6،  4،  3

  2015ޑެިސްނަބުރ    09ޭވްސޓް ެމޭންޖަމްނޓް ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑެގ  ެގ ދުަށްނަކމާަށިއ، ެއޮގުތްނ    1)ށ( ގެ  

ރްޫލްސ   'ްސޓްާފ  ެގ  ެގ  ެރިގއޭުލަޝްނ'  ައޚާްލޤީ    3.1.41ެއްންޑ  ަމަސްއަކުތެގ  ިކަބިއްނ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ަގއި 

އިަދ   ަނޞަޭހތެްދވެޭނަކަމާށިއ،  ިލުޔުމން  އަެފާރތަަކްށ  ެފިންއެޖަނަމ  ޢަމެަލްއ  ތާަބުނވާފަަދ  ިމްނަގނަޑށް 

ަފާރުތްނ އަެފ  ުމަވްއޒެަފްއެގ  ެފިންއެޖަނަމ  ަޢމެަލްއ  ސޫުލީކ  ަޣިއރު  ޯނޓެިހއް  ާފުޅކްަނޮބުޑ  ެއްއެވްސ  ާރަތކަށް 

  ާއިއ   3.1.41.4 ާއިއ  3.1.41.3ާއިއ    3.1.41.1ިދުނަމާކ ނަުލިއ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނަކަމާށިއ، ެއގުޮތްނ  

 ؛ގިައ  3.1.41.8ާއިއ    3.1.41.6
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“3.1.41.1. Failure to follow corporation’s code of conduct, rules, regulations, and policies; 

3.1.41.3. Disobeying work related instructions; 

3.1.41.4. Misuse of corporation’s property, assets or equipment; 

3.1.41.6. Improper behavior while on or off duty; 

3.1.41.8. Failure to obey instructions that are reasonable and consistent with the staff 

member’s responsibilities and duties.” 

ްނަނަކާމިއ، ިއްސވެެދްނެނުވުނ ްސޓްާފ ރްޫލްސ އްެންޑ ެރިގއޭުލަޝްނެގ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއ

 ؛ަގިއ   3.1.56

“A staff member may be dismissed without noticed only when a staff members work 

ethic is deemed unacceptable and further continuation of employment is seen as 

detrimental to the employer or to the workplace;” 

 މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއ ޮއްނކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ދަެފާރުތްނ ަދްއކަާފިއ ުހިރ    ، ނަްތަކާށިއުޔިލެޔިކ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރުތްނ   ެދއި،  ްއާޔަތަކާށިޟަގ   ޯކޓަުތުކެގ  ެދްނެނުވުނ  ިއްސެވ 13

  ަބާޔްނުކެރުވުނ   ިއްސެވ  މުަލަތަކީކަޢ  ބުިތާވާޞ  ަމއަްޗްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ރާިޢޔްަތކްޮށ  ވަާހަކަތަކްށ

ެމޭންޖަމްނޓް    ، ަނަޒުރުކާރިއުރ  ައމެަލްއޯތ   ަޣިއުރސޫުލީކ   ާފުޅަކްނބުޮޑ  ފަަދފަާހަގޮކށަްފިއާވ  ްއާޔަގިއަޤިޟ ޭވްސޓް 

ިލިމެޓުޑެގ   ެއެގ    2015ޑެިސްނަބުރ    09ޯކަޕޭރަޝްނ  ރްޫލްސ  ެގ  'ްސޓާފް  ެރިގއޭުލަޝްނ'  ަގއި    3.1.41.1ްންޑ 

ުއޞުޫލތަކާ  ަބާޔްނކޮށަްފިއވާފަަދ   ަގާވއުިދަތާކިއ  ޮކްނަޑްކާޓިއ  އްޮފ  ޯކްޑ  ުކނުްފނެީގ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ފަަދިއްނަގއި    3.1.41.3ޚިލުާފވަެފިއާވަކަމާށިއ،   ިއުރޝުާދަތކަށް    ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ  ެދޭވ  ާމަޙއުުލަގއި  ަމަސްއަކުތގެ 

ަމ ަބޔްާނޮކށަްފިއވާ  ގިައ    3.1.41.4ަތާބުނާވަކމާަށިއ،   ަތކެތި  ފަަދިއްނ  މުދާަލިއ  ުކނުްފީނެގ  ަފރުާތން  ުހށެަހިޅ  ްއސަަލ 

ެހޅި  ަށފަަދިއްނ ަމަސްއަކުތެގ ަވުޤުތަގިއ ަމްއސަަލ ުހަބާޔްނކޮށްފިައާވ  ަގިއ    3.1.41.6ނަަހަމޮގުތަގިއ ޭބުންނުކާރަކމާަށއި،  

ަމސްައަކުތެގ މަާޙއުުލަގިއ އަދި   ފަަދިއްނަބޔްާނޮކށަްފިއވާ ަގއި  3.1.41.8 އިަދ  އަެކީށެގން ނާުވަކަމާށިއައޚާުލުޤ ަފާރުތެގ 

ަޢމުަލުނުކާރަކމްަށ  ިއުރޝުާދަތަކށް  އަެފާރތަށޭްދ  ުސަޕަވއަިޒުރްނ  ަފރުާތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވުޤުތަގއި    ަމަސްއަކުތެގ 
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ަފާރުތްނ ަރއުްދިވ  ޕިޮލީސަތކާ  ާވިއުރ،  ުބނަެފިއ  ަމްއސަަލ  ަގާވއާިދިއ  އެފަަދިއްނ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ިރޕުޯޓަތުކޚިލުާފެވ ިއްނިސެޑްނޓް  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ަފާރުތން  ރައުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތގެ    ްނ ަފިއާވަކްނ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ 

ެމޭންޖަމްނުޓެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ މުެދަގިއ ބަދުަލ ުކެރވަިފިއާވ ީއެމއުިލަތުކްނާނިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތްަށ ައނގަބުަހން  

 ށޭްދ ިލުޔުމްނ ެއނގްެނ ޮއްނނަަކާމިއ،  ަނޞަޭހްތ ެދވަިފިއާވަކްނ ަބޔާނޮްކ

ުކނި  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފްނަޏީކ ާޢްނުމްނަނށް މިުހްނުމ ޚުިދމަތްެއ ޯފުރޮކށޭްދ ަބަޔކްަށާވިއުރ، އުެކނުްފީނެގ   13.1

ޯލުޑުކރާ   ުކނި  ުނަވތަ  ަމިއަގނޑު  ވިެހކްަލަތަކކީ  އުފާުލ  ުކނުްފީނެގ  ރައުްދިވ    ަމަސްއަކތަްތާކިއަމްއސަަލ 

މިުހްނުމ   ެއްނެމ  ޮއތް  އާަދުކުރަމށް  ުބަރެވޭވަކާމއި،    ަކުމަގިއ  (Asset)  ަހުރމާުދެއއް  ަމސްޢިޫލްއަޔުތަތްއ 

ުމނަްންށ ަވރްަށ މުހްިއުމ ހުިދަމްތ ޭދ  ާޢްނއުިހމެާލްއެގ ަސަބުބްނ    ުކނުްފީނެގ ވިެހކްަލަތަކްށ ެގއްލުނިްދުންނ ފަަދ

ިފަޔަވުޅަތަކީކ ަމްއސަލަ  ީޙ  ، ިމ ަމްއސަަލިއެގ ަމުއޫޟައްށ ުކިރްނ ައޅަާފިއާވ ިއސާްލަތަނަކށް ިލބާިދެނ ެގއުްލަމާށިއ

ުދަގިއ ްޤަޞަދ ުނުކެރވޭފަަދ ެގއުްލަމުކްނ ަރްއާކެތިރުވުމެގ ަމާޢުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ސަަބުބން ުކނުްފަޏްށ ިލބާިދެނ ިއ

ާމ ަމަސްއަކުތގެ  ަފުރާވެތިރަޙއަެފާރްތ  ަހރަުދާނުކއުލްަށ  އުިތރްަށ  ަފާރުތން  ުރާވ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުކުރަމާށިއ، 

ުހްއޓުުވަމްށ   ެދްއުކްނ  ވަާހަކ  ބުަހްނ  ޭބއަދަބީ  ެވިރްނާނ  ެމޭންޖަމްނުޓެގ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ެދވަިފިއާވ  ަމްއސަަލ 

 ވުުނަނަމެވްސ،  ތަްތެކްއަކްނ ފަާހަގުކެރޭޞަޙަނ

ިލިބްއެޖަނަމ   13.2 އީެހެތރަިޔުކ  ުމަވްއޒުަފްނަނށް  އީެހެތިރާޔަކަމާށިއ  ަބެއްއ  ުކާރނީ  ޮއަޕޭރްޓ  ުކުރުމަގިއ  ޯލޑު  ވިެހކްަލ 

ޕެޑްަލ ާބުރކްޮށ ހިފަަހްއުޓާވނީ ްޑަރިއަވުރަކމާަށިއ، ަނަމެވްސ، އީެހެތިރަޔކު ނިުލުބުނ މަީހުކަނމަ   އިަދ ަފިއްނ ޭރްސ 

 ަމްއސަލަ   ކެަމްއަކަމްށިމއީ ާޢްނުމ  އިަދ   ޮކްނެމެވްސ ެއްއެޗްއ ަޖްއަސިއގްެނ ޭރްސ ާބުރޮކްށެގން ޯލުޑުކރެާނަކަމާށިއ

ިއްނާކުރޮކށަްފިއުނާވަކްނ   ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުބުނމަށް  ބާުނ  ަފާރުތްނ  ޮއްނަނަކާމިއ، ުހށެަހިޅ    ެއނގްެނ 

ެގއުްލްނާވޮގަތށް   ވިެހކަަލްށ  ައުރަވިއެގްނ  ގެަލްއ  ެޕޑަަލްށ  ޭރްސ  ވިެހކްަލެގ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަފާރުތްނ ަމްއ  ޮއަޕޭރްޓކޮށަްފިއާވަކަމްށ ަރއުްދިވ  ިފަޔަވިއ،    ުބާނ   ަހަމެއަކިނ  ސަލަ    ެގވިެހކްަލއެފަަދިއްނ  ބުުންނ 

ައުރަވިއ  ގެަލްއ  ެޕޑަަލށް  ވިެހކަަލްށ  ޭރްސ  ހުެދުމްނ  ެއަޕރްޭޓޮކށް  ޯލުޑޮކށް  ޮކަބިއަކ  ުކނި  ެގއުްލމީަކ  ާމއި،  ިލބޭ 

ިމާނިއ،   ަޢމަަލީކ ާޤޫނުނ    ށަހަޅަާފިއުނާވީތ، ާސބުިޠކޮށޭްދ ިމްނވަަރްށ ެހިކ ުހ  ަކްނެއަކްނެގއުްލުމެގ ުކަޑ ޮބޑު  އެ 
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ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ަވޒާީފިއން ަވިކުކރެވޭފަަދ ާފުޅަކްނޮބުޑ    23)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ަންނަބުރ  

  ަޣިއުރ ސޫުލީކ ަޢމެަލްއަކުމަގިއ ުބަރުނެވޭވަކާމިއ، 

ަފާރަތށް   13.3 ުހށެަހޅި  ިލުޔަމކީ  ަގއި    2020ެސޕެްޓނަްބުރ    19ަމްއސަަލ  ަނސަޭހްތ'  ެދޭވ  'ައނަގބުަހން  ދަީފިއާވ 

ަންނަބުރ   ެގ    2/ 2008ާޤޫނުނ  ާޤޫނުނ(  ިއޞާްލީޙ    19)ަވޒާީފާއބޭެހ  ަބޔްާނުކާރ  ަގިއ  )ށ(  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ިފަޔަވެޅްއަކަމްށ ުބަރެވޭވަކާމިއ، ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ 'ައނަގބުަހން ެދޭވ ަނސަޭހްތ' ިލުޔުމަގިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  

ަޢމެަލްއްނަފާރުތ ަޣިއުރ ސޫުލީކ  ަނސަޭހތީްދ      'ލުިޔުމްނ  ގުޮތަގިއ  ިފަޔަވެޅްއެގ  އޭެޅެނ  ެދން  ަތުކާރުރޮކށިްފަނަމ 

ަނޞަޭހތް   ައނގަބުަހްނ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮއްނަނަކާމއި،  ބާަޔްނޮކށަްފިއ  މިފަަދިއްނ  ެއުޅްނ'  ިފަޔަވުޅ 

އަެފ ކަިބިއން  ަފާރުތެގ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ެދްއިކ  ެދުވނުފުަހްނ  ދަެފާރުތްނ  ަތުކާރުރވަެފިއާވަކްނ  ަޢމެަލްއ  ަދ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ިއސާްލީޙ ިފަޔަވުޅ  ،  ިލެޔިކުޔްނަތުކން ެއނެގްނ ނެތީަތ ހުށެަހޅަިފިއާވ  ވަާހަކަތުކްނާނިއ  

އަެފރްާތ    ާރ ޙުާލަތުކާރރު ނުުކަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރުތން  ަޢމުަލ    ިއސާްލޙީ ިފޔަަވުޅ ެއޅަިފިއާވެއޅަިފިއަވިނޮކްށ،  

)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ަސްސެޕްނުޑޮކށް، އިަދ ަސްސޕްެނަޝުނެގ ުމއަްދަތށްފުަހ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  

 ީތ، ަވަނ ާމއާްދެގ ދުަށްނ ަވޒީފިާއްނ ަވިކޮކށަްފިއާވ   23

ްނަތކްަށ ރާިޢޔްަތޮކށް،  ކުުރަމްށ ުހށެަހޅުުނ ިލެޔިކުޔ ާޞބުިޠިއ،  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ަޢމުަލެގ ުކަޑޮބުޑިމނާަށ 13.4

ަފާރަތްށ ެއކީަށެގްނވާ ިއޞާްލީޙ ިފަޔަވެޅއް ައަޅިއެގން ޭއާނެގ ކަިބިއން  ެއަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ިމ ަޢމަަލީކ  

ަކެމ ރާިޢޔްަތޮކށް  ްއ  ިއޞާްލުޙުކެރޭވެނ  ަކްނކަަމްށ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވނު  ެއޮގތުން  ަޤބުޫލުކެރޭވަކާމިއ،  ަކމްަށ 

ަވޒީފާ   ުނވަަތ  ަފާރތްަށ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ބަަހއަްޓިއގްެނ  ަވޒާީފަގިއ  އުިތަރށް  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަޤބުޫލުނުކެރޭވތީ ވަޒާީފާއބޭެހ ަވނަ ާމއާްދެގ )ށ( ގެ    23ާޤޫނުނެގ    އާަދުކާރަތަނށް ެގއުްލްނަތެކއް ިލބާިދެނަކަމށް 

 ަވިކުކުރަމށް ެއަކީށގްެނާވ ަސަބެބއް ޮއތަްކަމްށ ނެުދެކެމެވ. ަދުށްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ  

ާޤޫނނު   13.5 ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއން  ަފާރތް  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ރާިޢަޔްތކޮށް  ަކްނަކަމށް  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ 

ަވަނ ަނނަްބުރެގ ަދުށްނ ަމްއސަލަ    1ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ެގ    23)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ަންނަބުރ  

ަމްއސަަލ   ުބަރނެުވޭވީތ،  ޮއެވެގްނަކމްަށ  ަސަބެބްއ  ެއަކީށެގްނާވ  ވިަކުކެރވާިދނެފަަދ  ަވޒާީފިއން  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ 
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ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ަފާރތް    (Substantive Fairness)ުހށެަހިޅ 

 ާޤިއްމޮކށަްފިއުނާވަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ.  

ޢަދުލުވެރިކަން   .14 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން    (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 

ާޤއިމުކުރެވިފައިވެތޯ ބަލަން ނުޖެހޭނޭކަމުގައި    (procedural fairness)  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން 

އިންޞާފުވެރި އަދި   ،ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅަފައިވީނަމަވެސް  HC-A/209/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ނަޒަރު ޚުލާާޞކޮށްނަމަވެސް  ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ވާިޞލުވުމުގައި  ނިންމުމަށް  ކުރުން  ޢަދުލުވެރި 

 މުހިންމުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

  ،ަލާކެއުކީސތްަފ  ުހރާިހ  ެދެވނުްހިރ  އަޭރުކ  ، ޫލާމުތުއަމ  ަކާމިއބޭެހ  ތުުހމުަތކެުރޭވ  ަމްއަޗްށ  ުމަވްއޒުަފެގ .1

 ؛ ިދުނަމށްފުަހ  ަފާރތްުނ  ަވޒީފޭާދ  ުމަވްއޒަަފަކްށ  ެއ

  ެތްއަގިއަސ ުފުރ  އެފަަދ  އިަދ   ުނަމށްފުަހިދ   ެއުމަވްއޒަަފްށ   ުތ ަސުފުރ  ަޖވާބާުދީރުވުމެގ  ތުުހމަަތާކމުެދ  ެއ  .2

 ؛ ިދުނަމށްފުަހ  ުތަސއުެފުރ  އިެދްއެޖަނަމ  ހުޯދަމްށ   އީެހެތިރަކްނ  މެީހްއެގ   ަކނަޑައާޅ  ެއުމަވްއޒަަފުކ

 ؛ ުކުރަމށްފުަހހީުގުގަތ  ޮގުތްނ  އާިދީރ  ަމްއސަަލ  ެއ .3

  ، ުފރަިހަމާވަކަމްށ  ުތަޝުރ  ެދ  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ވަަނ  23  ެގޫނުނާޤ  ަވޒާީފާއބޭެހ .4

  ،ަވިކޮކށަްފއާިވަކްނ ެއުމަވްއޒަަފުކ ، ިންނަމއިފަިނަމ ަވިކުކަރްނ ެއމަުވްއޒަަފުކ ، ެފިނ ަކްށުހީގުގަތ ެއުކެރޭވ

 . ިހެމެނއެެވ  ައްނގަާފިއުވްނ  ެއުމަވއްޒަަފަކްށ  ަސަބބަުތާކެއުކ  ަވިކުކިރ

  ަވަޒްނުކުރަމްށ  ޮކށަްފިއޭވޯތިއުމާޤ  ދުުލެވިރަކްނަޢ   ިއުޖާރީއ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒީފިާއްނ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 14.1

ަސްސެޕްނުޑ    ުކިރްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަޙްއމުަދ ަޙަސްނ  ، ަނަޒުރުކާރިއުރ  ާޢަތަކްށިޤާވ  ަމްއސަަލިއެގ  ިމ

ކެުރެވުމނާްދީތަކަމްށ  ަތުޙީޤެޤއް  އާިދީރ  ިލުޔްނ    ަބޔްާނޮކްށ   ުކެރުވީނ  ުކިރކުަމެގ  ަސްސެޕްނޑް  އަެފާރަތށް 

'ތުަހީޤެޤްއ ުކެރެވުމނާްދީތަކމަށް' ަބާޔ ތުަހީޤުޤ    ެގ އުިތރްަށ، ކޮށަްފިއ އުޮތުމްނދަީފިއީވަނަމެވްސ، ެއ ިލުޔުމަގއި 

ޫޟ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ެއންގަިފިއާވެނަކްނ  ުޢޞެީލްއ ުނަވަތ ަމުކެރޭވ ަމްއސަަލައާކ ުގޭޅ ިއުތރު ތްަފ
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ެދްނެނުވުނ    ަލުތޮކށޭްދެނދާަލ ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކާމއި، ިއސެްވ  ަފރާތްުނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ެހއެްކްއ  ެއްއެވސް 

ުކެރެވ ތަޙީުޤެޤްއ  ިލުޔުމަގިއ  ަބާޔނޮްކށަްފިއީވަނަމެވްސ، ތުަހީޤަސްސެޕްނަޝްނ  ޮގުތގެ  ުމނާްދަކަމްށ  ިނުމުނ  ުޤ 

ުހށަަހޅަާފިއުނާވަކާމިއ،  ިރޯޕެޓްއ   ްޓަރއިބުިއނަަލްށ  ަފާރުތްނ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަރއުްދިވ    ަފާރުތެގ  ެއަމްއސަަލ 

ެއްއެވްސ ެހްއެކްއ    ެއނޭގެނެދވަިފިއާވެނަކްނ    ުތަޞުފުރ  ަފާރަތްށ  ެއ  ަޖާވުބާދީރާވްނ  ަދްއަކިއ  ަކަހާވ  ަގިއުއދާިފ

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް ހުށަަހޅަާފިއުނާވީތ، ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވނު ެއްނމަެހިއ  

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ިއުޖރީާޢ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ  ަވޒާީފއްިނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ރާިޢޔްަތޮކށް،  ަކްނަކަމްށ 

(Procedural Fairness)   .ާޤިއުމުނޮކްށަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު .15 ނުކުތާތަކަށް  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި   މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން    (Substantive Fairness)މުވައްޒަފަކު 

ވާ ސަބަބެއްނެތި ާޤއިމުކުރުމަކާނުލައި ކަމުގައިވާތީ އެއީ އެކަށީގެން (Procedural Fairness)އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން 

ގޮތުގައި ކުރުމެއްގެ  ވަކިކުރި  ޑިސްމިސަލް    ،ވަޒީފާއިން  އަންފެއަރ  ގޮތުގައި   (Unfair Dismissal)އަދި  އެއްގެ 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ވަޒީފާއިން   ،އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށް  އެދިފައިވާ ފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .16

މުސާރައާއި   ޙައްުޤވާ  އެފަރާތަށް  ނިޔަލަށް  ތާރީޚުގެ  ރުޖޫޢަކުރާ  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރެވުނު 

( ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ބަލާއިރު،  ނަގައިދެވިދާނެތޯޢިނާޔަތްތައް  

ޙައްލުތަކަށާއި   ،ދަށުން  ގެ ާޤނޫނީ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަށް  ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން  ވަޒީފާއިން  ނެތި  އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް 

 ަޤިޟއްޔާގައި   HC-A/555/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު ހުރި ވަޒީފާގައި އަލުން ބެހެއްޓުމަށް  " ... އަމުރެއްނެރުމުގައި  

 ... " ، ނުވަތަ އެވަޒީފާއާގުޅޭ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާއާ އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި 
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މައުޫޟޢީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ،އޮތަތީއާއިންމި ޢިބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެ

ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ    (procedural fairness)އަދި 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2/ 2008  މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ

އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް    ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ގެ  

ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ    ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސްއެފަރާތް 

 އި، ނުބެލުމަށާ އިފަރާތެއްކަމުގަ

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  15ަޤިޟއްޔާގެ   HC-A/111/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިނުން ލާޒިމް   'މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު ހިނގާ މުޅި 

ލިބޭ   ކަމަށާއި،  ކޮންޓްރެކްޓާ ނޫން  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ކުޑަކުރުމުގެ  ވެސް   ގެއްލުން  ފަރާތުގެ  އަނެއް  ފަރާތްނޫން  ޚިލާފުވި 

ބަދަލު  ދެވޭ  މުވައްޒަފަށް  ކަމަށާއި،  ކުރުމަކީ   މަސްއޫލިއްޔަތެއް  އަމުރު  ގޮތަށް  ލިބޭ  ކަމެއް  މުއްސަދި  ބޭއިންޞާފު  ކަނޑައެޅުމުގައި 

 އާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ ނުވަތަ އިންޞާފުވެރި ގޮތެއް ނޫންކަމަށާއި، މުސާރަ

ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމަށް  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ  އެކަމަށް  ހޯދާފައިވާނަމަ  އާމްދަނީއެއް  ގޮތަކަށް  ނަންބަރު   އެނޫން 

2019/SC-A/36   ިނުކުތާއަ  ޤަޟިއްޔާގައ އިސްތިއުނާފު ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  މައްސަލައިގައި،   ށް  ކުރެވިފައިވާ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން، އޭނާއަށް އަބުރާ   ކަންހިގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެވޭނީ، ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ 

ށްގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާކަން  ވަޒީފާއެއް އަދާކޮ  ވަޒީފާ ދިން ދުވަހާއި ހަމައަށް ޢާއިޝަތު ނިޝާނާއަށް 

 ކޮށްދެވޭ މިންވަރެއް އެކަންޏެވެ.' ޞާބިޠު  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއަށް 

ބަ ޢިބާރާތުން  ފެށިގެން   މިޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  މި  ހިސާބުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  މައްސަލައިގައި 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަން  މުސާރައެއް  އަދާކޮށް  ވަޒީފާއެއް  އެއްވެސް  ވެސް  މިއަދާހަމައަށް 

  ދުވަހުން   ވަކިކުރި  ންވަޒީފާއި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ،  ާޞބިޠު

  ވަޒީފާގައި   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ހަމައަށް،  ދުވަހާ   ރުޖޫޢަކުރެވޭ  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް   އެފަރާތް  ފެށިގެން،

  މައްސަލަ   އެހެންނަމަވެސް  ކަނޑައަޅައި،  ނަގައިދިނުމަށް  ފައިސާ  ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ  މުސާރައާއި   ލިބޭނެ  ހުރިނަމަ،

އިހުމާލެއް    ފަރާތުން  ހުށަހެޅި މިންވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ކުރުމުގައި  އޮޕަރޭޓް  ވެހިކަލް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އޮންނާތީއާއި،ވެފައިވާކަ އެނގެން  ރިޕޯޓުތަކުން  އިންސިޑެންޓް  މެނޭޖްމަންޓުގެ    ން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 
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ބޭނުންކޮށް ބަހުރުވަ  ބޭއަދަބީ  ކުރުމުގައި  މުޢާމަލާތް    އެނގެން   ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މިފައިވާކަން  އިސްވެރިންނާ 

ރިޢާޔަތްކޮށްއޮތުމުން ކަންކަމަށް  އިސްވެދެންނެވުނު    އެންމެ   ލާުޤޚްއަ  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ، 

 ވަނަ  29  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ބުރަވެވޭތީ،  ބަހައްޓާފައިނުވާކަމަށް  ގޮތުގައި  އެދެވޭ

  ލިބޭނެ   ހުރިނަމަ، ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރިޢާޔަތްކޮށް، އަށް( ރ) މާއްދާގެ 

  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  މަާޤމުގެ   އަދާކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރެއިން  ފައިސާގެ  ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ  މުސާރައާއި

  މުސާރައަށްވާ  މަސްދުވަހުގެ(  ދޭއް)  2  ނިްޞބަތުން  ގެ   ރަހާސް ފަންސާސް ރުފިޔާ(ރ. )ބާ 12،050/-  ލިބެމުންދިޔަ

ރުފިޔާ(24،100/- އެއްސަތޭކަ  )ސައްވީސްހާސް    ޅިހުށަހެ  މައްސަލަ  ޢަދަދަކީ  ފައިސާގެ  ޖެހޭ  އުނިކުރުމުން  ރ. 

 . ދެކެމެވެ ބަދަލެއްކަމުގައި ޢަދުލުވެރި  އެކަށީގެންވާ ފަރާތަށް

ފަރާތަމައްސަލަ   .17 ޢިނާޔަތްތަށް   ދުވަސް  ހުކުރުށް  ހުށަހެޅި  މުސާރައާއި  ދުވަސްދުވަހުގެ  ބަންދު  ރަސްމީ  ފިޔަވައި 

ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް، އެފަރާތަށް އިސްވެދެންނެވުނު މުއްދަތުގެ އުޖޫރަ ލިބިފައިނުވާކަން ދަލާލަތުކޮށްދޭނެ  

 އެދިފައިވާ ފައިސާ މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް  އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެފަރާތުން

 އޮތްކަމަށް ނުދެކެމެވެ.  

ޗުއްޓީ  .18 އެފަރާތަށް  ގެންގުޅޭކަމަށާއި،  ތަފާތުކުރުންތައް  މެދު  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޗުއްޓި ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ދިނުމަށް އެދުމުން މުވައްޒަފުން މަދުކަމަށްބުނެ މައްސަލަ  

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި،  ާޞބިޠުއެކަންކަން   ހެކި  މިންވަރަށް  ތަފާތުކުރުން  ކޮށްދެވޭ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގުޅިގެން ނުދިނުމާއިގުޅިގެންގެންގުޅުމާ  ޗުއްޓި  ނުވަތަ    ނާއި،  ބަދަލެއް  ނަގައިދިނުމަށް  އެއްވެސް  ފަރުވާއެއް 

ގުޅިގެން  އެދިފައިނުވާތީ،   ކަންކަމާ  ތެރެއިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި  މި  މައްސަލަ 

 ވޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުދެކެމެވެ. ފަރާތަށްފަރުވާއެއް ނަގައިދެ

ާޤޫނުނ ަނނަްބރު  ، ކްޮށ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފއަިވީނިއްސެވ ފަާހަގުކެރުވުނ ުނުކާތަތކްަށ ރާިޢަޔްތ .19

ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި    23)ަވޒާީފާއބެހޭ 

މުެދެވިރވަެފިއާވަކްނ    ފަރާތުން ޙަާލެތްއ  އެފަަދ  ފަރާތަށް ުބނަެފިއީވަނަމެވްސ،  ރައްދުވި  މައްސަލަ 
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ވަކިކޮށްފައިވަނީވިފައިނުވާތީ،  ކޮށްދެާޞބިޠު ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ަންނަބުރ  ، މައްސަލަ    2/ 2008ާޤޫނުނ 

ެގ   ާޤޫނުނ(  ކަނޑައަޅައި، ވަނަ    23)ަވޒާީފާއބޭެހ  ކަމުގައި  ނޫން  މެދުވެރިވެގެން  ޙާލަތެއް  ބަޔާންކުރާފަދަ    ގައި 

ސަބަބެއް   ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  އެކަށީގެންވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަނނަްބުރ  ނެތި    2/ 2008ާޤޫނުނ 

ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މުޙައްމަދު    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ  

ބެ އަލުން  މަާޤމުގައި  ޑްރައިވަރުގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  ޙާލެއްގައި  ޙަސަން  އެއްވެސް  އޭނާއަކީ  ހެއްޓުމަށާއި، 

އޭނާ  ހަމަޖައްސައި،  ކަންތައް  އެންމެހައި  ވަޒީފާއާގުޅޭ  އޭނާގެ  ނުބެލުމަށާއި،  މީހެއްކަމަށް  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން 

މުސާ ލިބެންވާ  ހަމައަށް  ދުވަހާއި  ހަމަޖެހޭ  ކަންތައް  ވަޒީފާގެ  އޭނާގެ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ރައާއި  ވަޒީފާއިން 

ކަނޑައަޅައި،   ނަގައިދިނުމަށް  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ޢިނާޔަތްތައް    ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ނަމަވެސް،އެހެންއެހެނިހެން 

 2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ބުރަވެވޭތީ،  ބަހައްޓާފައިނުވާކަމަށް  ގޮތުގައި  އެދެވޭ  އެންމެ   ލާުޤޚްއަ  މަސައްކަތުގެ

  ރައްދުވި   މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އަށް(  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ގެ (  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)

  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރެއިން  ފައިސާގެ  ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ  މުސާރައާއި  ލިބޭނެ  ހުރިނަމަ،   ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ

 2  ނިްޞބަތުން  ގެ  ރ. )ބާރަހާސް ފަންސާސް ރުފިޔާ(12،050/-  ލިބެމުންދިޔަ  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރި

  ފައިސާގެ   ޖެހޭ  އުނިކުރުމުން  ރ. )ސައްވީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ(24،100/-  މުސާރައަށްވާ  މަސްދުވަހުގެ(  ދޭއް)

 ޙަސަންއަށް  ޖުމްލައަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި މުޙައްމަދު 

 ޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. އަދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑަ 
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 ިންނުމްނ: 

ބިެލ    ެދނަްފެހ،  ަމްއސަަލ  ިލެޔކުިޔްނަތކާަށިއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ވަާހަކަތަކްށ ރާިޢޔްަތޮކްށ ބިެލއުިރ،  ެދްއިކ  ޙަސަން    ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތްނ  އަންގައިދޭ  މުޙައްމަދު  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

ނަންބަރު:   ލިމިޓެޑުގައި    2017މޭ    A047542)  22ކާޑު  ކޯޕަރޭަޝން  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ފެށިގެން  އިން 

ޑްރައިވަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، އޮފީހުގައި ތަޙުީޤުޤ ކުރެވެމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންކަމަށްބުނެ، މުސާރަ  

)ސާދަ( ދުވަހުގެ    14ލަށް  ގެ ނިޔަ  2020އޮކްޓޫބަރު    04އިން ފެށިގެން    2020ސެޕްޓެންބަރު    21ނުހިނގާ ގޮތަށް  

ގައި    2020އޮކްޓޫބަރު    05މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑުކުރުމަށްފަހު، ސަސްޕެންަޝންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު  

ޙަ މުޙައްމަދު  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ނަންބަރު    ސަންވަޒީފާއިން  ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ވަޒީފާއިން 

އާއި، ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ާޤނޫނު(  

ދުވަހާ   ނެރޭ  ވަޒީފާއަށް  ޙަސަން  މުޙައްމަދު  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ޙަސަން  މުޙައްމަދު 

ޢި މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހަމައަށް  ޙަސަން  މުޙައްމަދު  އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ނާޔަތްތައް 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ވެހިކަލްތަކަށް ގެއްލުންލިބޭ ގޮތަށް ތަކުރާރުކޮށް ވެހިކަލް އޮޕަރޭޓް   މުޙައްމަދު ޙަސަން

ޙަސަންގެދިޔުމާއި،  ކުރަމުން   އެކަންކަން    މުޙައްމަދު  މަތިން  އެކިފަހަރު  ހުށަހެޅި،  މައްސަލަތަކެއް  އެތައް  އަޚުލާީޤ 

އެކަންކަން އިްޞލާޙުކޮށްފައިނުވާތީއާއި، މައްސަލަ  މުންވެސް  އިްޞލާޙުކުރުމަށް އަނގަބަހުން އަދި ލިޔުމުން ނަޭޞޙަތްތެރިވު

ނަ ަޝކުވާތަކެއް ހުރުމުން، އެ ަޝކުވާތައް ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ގި

ބެލުމަށްފަހު،   ތަޙުީޤުޤކޮށް  ގޮތް  ހިނގާފައިވާ  ކަން  މައްސަލައިގައި  އެ  ކޮމިޓީއިން  ޑިސިޕްލިނަރީ    24ހުށަހަޅައި، 

، ކުންފުނީގެ ސްޓާފް ރޫލްސް އެންޑް ވަނަ ދުވަހު އެ ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން  2020ސެޕްޓެންބަރު  

  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަނަ މާއްދާއާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު    3.1.56  އަދި،  3.1.41ރެގިއުލޭަޝންސްގެ  

ގެ   )ށ(  މާއްދާގެ  ލިމިޓެޑުން    1ވަނަ  ކޯޕަރޭަޝން  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ދަށުންކަމަށްބުނެ  ނަންބަރުގެ  ވަނަ 

 ސް، ޖަވާބުދާރީވީނަމަވެ 
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ޙަސަންމައްސަލަ ހުށަހެޅި   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ    މުޙައްމަދު  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު 

ޢަދުލުވެރިކަން   ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)މައުޫޟޢީ  އިޖުރާޢީ    (procedural fairness)އަދި 

  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ތީާޤއިމުކުރުމެއްނެތި ކަމަށް ބުރަވެވޭ

ދަށުން ނަންބަރުގެ  ޙަސަން  ވަނަ  ކަނޑައަޅައި،    މުޙައްމަދު  ރުޖޫޢަކުރުމަށް  އަނބުރާ  އެފަރާތް  މަާޤމަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

  މުޙައްމަދު ޙަސަންވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީއާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް    މުޙައްމަދު ޙަސަން

ހުރިނަމަ   ނަގައިއޭނާއަށް  ވަޒީފާގައި  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ކަނޑައަޅައި،  ޙައްުޤވާ   މައްސަލަ   ނަމަވެސް،އެހެންދިނުމަށް 

 ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ބުރަވެވޭތީ،  ބަހައްޓާފައިނުވާކަމަށް  ގޮތުގައި  އެދެވޭ  އެންމެ  ލާުޤޚްއަ  މަސައްކަތުގެ   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި

  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ރިޢާޔަތްކޮށް،  އަށް (  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ގެ(  ާޤނޫނު   ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2

  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތެރެއިން  ފައިސާގެ  ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ  މުސާރައާއި  ލިބޭނެ  ހުރިނަމަ،  ވަޒީފާގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި 

ރުފިޔާ(12،050/-  ލިބެމުންދިޔަ  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރި ފަންސާސް  )ބާރަހާސް   2  ނިްޞބަތުން  ގެ  ރ. 

ޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު    އުނިކުރުމުން  ރ. )ސައްވީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ(24،100/-  މުސާރައަށްވާ  މަސްދުވަހުގެ(  ދޭއް)

 ަމްއޗްަށ ައުމުރކްޮށ، ޭވްސްޓ ެމޭންޖަމްނޓް ޯކަޕޭރޝްަނ ިލިމެޓުޑެގ  މުހައްމަދު ޙަސަންއަށް ދިނުމަށް 

)އެކާވީސް( ދުވަހުގެ   21( އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  2021އޮކްޓޫބަރު    20މިއަދު )އިސްވެދެންނެވުނު ކަންކަން  

ބަންދުނޫން   ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ކުރުމަށްފަހު  ތަންފީޛު  ފުރިހަމައަށް  ތެރޭގައި    03ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

ްޓ ެމޭންޖަމްންޓ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑގެ ަމްއަޗށް  ޭވްސމައްސަލަ ރައްދުވި    ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. އަންގާ އަމުރުކޮށް 
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 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ 


