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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/41 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022ޖަނަވަރީ  31 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022އޮކްޓޫބަރު  16 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 މުޙައްމަދު ފަޔާުޟ، ސާނާ / ނ. ލަންދޫ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A205195)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0291/2008)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މާލެ އެޓޯލް    ނޯތުމިޓެޑުން ހިންގަމުންދާ ލަކްސް  ޕްރައިވެޓް ލި  ންމަދު ފަޔާުޟ ގްރޭންޑް މެރީޑީއަމައްސަލައަކީ މުޙައް  މި

ރިޒޯޓުގެ މަާޤމުގައި    މޯލްޑިވްސް  ކެޕްޓަނެއްގެ  ފެށިގެން    2019ޖަނަވަރީ    31ބޯޓު  އާ    2020ޖަނަވަރީ    31އިން 

އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ވަޒީފާ  ދަށުން  އެގްރިމަންޓެއްގެ  ހަދާފައިވާ  ހަމަވުމުން    ،ހަމައަށް  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ 

ބެހެއްޓުމަށްފަހު،   ވަޒީފާގައި  އެފަރާތް  ނުކޮށް  އާ  ޕްޓަންގެ ކެ  ކެޓަމަރާންގައި    2021ޖަނަވަރީ    01އެއްބަސްވުން 
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ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށް، އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަކާ ނުލާ އެފަރާތް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެމުން ދަނިކޮށް ރެންޑަމް މަާޤމަށް  

ތަކެތި މަސްތުވާ ކުޑަކަމުދާ  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މައްސަލަ  ތެރެއިން  ބާވަތެއްކަމުގައިވާ ސާމްޕަލިންގްގެ  ހައިޑްރޯ     ޓެޓްރޯ 

ޕޮޒިޓިވް އަށް  )ޓީ.އެޗް.ސީ(  ބުނެ،ކެނެބިނޯލް  ޓެ  ވެފައިވާކަމަށް  ޢާ  ސްޓުއެ  އުޫޞލާ  ކުރުމުގައި  ޢަމަލުކުރާ  ންމުކޮށް 

ދިނުމަކާނުލައި ފުރުަޞތެއް  ދެވަނަ  ކުރުމަށް  ޓެސްޓް  އެފަރާތަށް  އިންޒާރެއް  ޚިލާފަށް  ނޯޓިހެއް  އެއްވެސް  އަދި   ،

ވަުޤތު ރައްދިނުމެއްނެތި  މައްސަލަ  ފަޔާުޟ  މުޙައްމަދު  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  މެރީޑިއަން  ން  ގްރޭންޑް  ދުވި 

ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ހުއްދަކުރާފަދަ  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ލިމިޓެޑުގެ  ޕްރައިވެޓް 

ވަޒީފާއަކަށް   އެހެން  އެފަދަ  ނުވަތަ  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަޔާުޟ  މުޙައްމަދު  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ކަމުގައި 

 ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މުޙައްމަދު ފަޔާުޟ ވަޒީފާއިން  އަނބުރާ

ޙާލެއްގައި   އެއްވެސް  ފަޔާަޟކީ  މުޙައްމަދު  ހަމައަށް  ތާރީޚާ  އިޢާދަކޮށްދޭ  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި 

އި ނުބެލުމަށާއި، އެ މުއްދަތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް )ސަރވިސް  ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގަ

ޗާޖު( އެކީ އެއްފަހަރާ މުޙައްމަދު ފަޔާަޟށް ލިބިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  

ރައްދުވާގޮތަށް ޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ގްރޭން  ންގައި އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މުޙައްމަދު ފަޔާުޟމައްޗަށް އަ

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2022ޖަނަވަރީ  31

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ހުށަހެޅި   .1 ނ.ލަންދޫ    ފަޔާުޟމުޙައްމަދު  މައްސަލަ   / ނަންބަރު: ސާނާ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A205195  )  )ްފަރާތ މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ވަޒީފާއާބެހޭ )މީގެ 

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

މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި  )  ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ ލަކްސް އެޓޯލް މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓުގައި "ބޯޓް   ހިންގަމުންދާ، ނޯތުގައި  އޮޅަހަލި  އިން ކ.މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  
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ގޮތުގައި   އެއްގެ  ފަރާތެއްކަމަށާ  2019ވަރީ  ޖަނަ  31ކެޕްޓަން'  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  އެ  އިއިން   ،

އިން ފެށިގެން    2019ޖަނަވަރީ    31އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ  

މުއްދަތު    2020ޖަނަވަރީ    30 އެއްބަސްވުމުގެ  އެ  ނިޔަލަށްކަމަށާއި،  ހަމަވެފައި    2020ޖަނަވަރީ    30ގެ  ގައި 

އެއްބަސްވުމެއް ވެފައި ނުވިނަމަވެސް އެ ވަޒީފާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ވީނަމަވެސް، ދެފަރާތް ދެމެދު ވަޒީފާގެ އިތުރު

ދަނިކޮށް،   އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  މަާޤމުގައި  އެއްގެ  ކެޕްޓަން  ބޯޓް  އަދާކުރަމުންކަމަށާއި،  ވަޒީފާ  ދިޔައީ   01ފަރާތް 

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރިކަމަށާއި، މި  ކެޕްޓަން" ގެ މަާޤމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   ކެޓަމަރާންގައި "  2021ޖަނަވަރީ 

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރިނަމަވެސް ވަޒީފާގެ    ،ކަމަށާއި  )ބާރަސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު(  USD1,200މަާޤމުގެ މުސާރައަކީ  

 މަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާ ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަ 

ހުށަހެޅި   އަސާސަކީ،  ހުށަހެޅުމުގެ  ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 1.1 މައްސަލަ 

ވަޒީފާގެ  ފަރާތާއި މައްސަ  އިތުރު  ފަރާތާ ދެމެދު  އިން    2020ޖަނަވަރީ    31އެއްބަސްވުމެއްނެތި  ލަ ރައްދުވި 

ވަނަ ދުވަހު، އެއްވެސް ނޯޓިސް އެއް ދިނުމެއް    2021ންބަރު  ޑިސެ  30ކުރަމުންދަނިކޮށް،  ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާ

ވަ ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރި  އެގޮތުން    ރުމުންކަމަށާއި،ކިކު ނެތި  ސާމްޕްލިންގގެ    ސަބަބަކީވަޒީފާއިން  ރެންޑަމް 

ނެގުނު ފަރާތުގެ    ތެރެއިން  ހުށަހެޅި  މަސްތުވާތަކެތީމައްސަލަ  ޓެޓްރާ    ގެކުޑަކަމުދާތަކެތި،  ބާވަތެއްކަމުގައިވާ، 

 އްކުމުންކަމަށް ބުނިފައިވާކަމަށާއި، ކަމަށް ދެޕޮސިޓިވް އަށް)ޓީ.އެޗް.ސީ(  ނޯލްހައިޑްރޯ ކެނެބި

ހުށަހެނަމަވެސް   1.2 އެކަމަށް  ޅި  މައްސަލަ  ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި  ކުޑަކަމުދާތަކެތި  "ކަޕް" ޙާފަރާތުގެ  އަށް    އްަޞ 

މިނިޓް    10-5'ކަޕް' ތަކަކީ    ދެންނެވުނުފައިވާކަމަށާއި  ވާޓް "ކަޕް" ތަޅުނެމި  45އި، ނަތީޖާ ނުދައްކައިގެން  އަޅަ

"ކަޕް  އަދި އެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ދައްކާ  ކަމަށްވާއިރު،  ތަކެއް  އިތުރު  "  ތެރޭގައި ނަތީޖާ ނުދެއްކި    02ވަގުތުގެ 

ގައި  'ކަޕް'  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދީފައިވާއިރު،  'ކަޕް'  އިތުރު  ނެގުމަށްޓަކައި  ސާމްޕަލް  ސްޓާފަކަށް، 

'ކަޕް' އެއް ދިނުމަށް އެދުމުންވެސް އެ ފުރުަޞތު ދީފައިނުވާކަމަށާއި އަދި އެ   މައްސަލަ އުޅޭކަމަށާއި، އިތުރު 

 އި، ނަތީޖާ ދައްކާފައި ނުވާކަމަށާތަކުގައި ނަތީޖާ ދައްކާގޮތަށް ފުރިހަމައަށް ޕޮސިޓިވްކަމަށް  "ކަޕް'

 02މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ދުވަހަކުވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާތީ،   1.3

ޓެ އެދުމުންވެސް  ތަކުރާރުކޮށް  ޓެސްޓްކޮށްދިނުމަށް  ފަހަރަށް  ވަޒީސްޓްކޮވަނަ  އަދި  ނުވާކަމަށާއި  ފާއިން  ށްދީފައި 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

ވަނަ ދުވަހު، މައްސަލަ    2022ޖަނަވަރީ    01ވަކިކުރުމާއި ގުޅިގެން، ރިޒޯޓުން ފައިބައި، މާލެ އައުމަށްފަހު،  

އެ ޓެސްޓްތަކުން    ނެކަމަށާއި،ރަގް ޓެސްޓް ހަދާފައިވާޑް  ންޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގޮތުން  މިއްލަ  އަ  ހުށަހެޅި ފަރާތް

 ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތަކަށް "ޕޮސިޓިވް" ވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތަކަށް ޕޮސިޓިވް ވެގެން ކަމަށްބުނެ، އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް، އިންޒާރެއް، ދިނުމެއް ނެތި   1.4

ދެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވާއިރު،  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތަކީ    ވަގުތުން  އެ  އެއްބަސްވުމެއްނެތި،  ވަޒީފާގެ  ދެމެދުގައި 

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ހުއްދަކުރާ ޙާލަތެއްކަމުގައި    ، ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  ނޯޓިސްއެއް ދިނުމެއް ނެތި

ނެތި ނޯޓިސްއެއް  އެއްވެސް  ޙާލަތެއްގައި  އެފަދަ  އަދި  ނެތްކަމަށާއި  ވަޒީފާއިން    ބެލެވެން  ވަގުތުން 

ގަވާއިދެއްރެވި ވަކިކު މުވައްޒަފުންގެ  ލާޒިމް،  ޢަމަލުކުރަން  މައްޗަށް  އެ  މުވައްޒަފުން  ބަޔާންކުރާ،  ،  ދާނެކަމަށް 

ބުކް ހޭންޑް  ސްޓާފް  ނެތްކަމަށާއިއުޞޫލެއް،  ވަކިކޮށްފައިވަނީ،    ،އެއް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ސަބަބެ އެކަށީގެންވާ  ހުއްދަކުރާފަދަ  ާޤނޫނު  ނެތިކަމުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅި  އް  މައްސަލަ  ދެކޭކަމަށްވެސް 

 ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެދިފައިވަނީ .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ރައްދުވި ، މައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ    މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ 

ނެތި ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ހުއްދަކުރާފަދަ  ކަނޑައަާޤނޫނު  ފަރާތް    އިދިނުމަށާއި،ޅަކަމުގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށް  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަކަށް  އެހެން  އެފަދަ  ނުވަތަ  ވަޒީފާއަށް،  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން   ދިނުމަށާއި،ށް އަންގައި އަމުރުކޮށްފަރާތުގެ މައްޗަ

ވަޒީފާއިން   ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައަށް،  ތާރީޚާއި  އިޢާދަކޮށްދޭ  އަނބުރާ  ވަޒީފާ 

ތްތައް )ސަރވިސް ޗާރޖް(  ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، އެ މުއްދަތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަ

މައްޗަށް ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބިދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްފަހަރާ،  އަންގައި    އެކީ 

 ނުމަށްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އަމުރުކޮށްދި

ވަ .3 ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ 

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

 )އެކެއް(  01ވަނަ ދުވަހު    2019ޖަނަވަރީ    31ދެމެދު    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/41މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ފަޔާޟު
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

އެއްބަސްވު ވަޒީފާގެ  ދުވަހުގެ  ސޮއިކުރެވިފައިވާކަމަށާއިއަހަރު  ވަޒީފާގެ    ،މެއްގައި  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ދެފަރާތުގެ 

މުއްދަތު   އެއްބަސްވުމެއްގައި    2020ޖަނަވަރީ    30އެއްބަސްވުމުގެ  އިތުރު  ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް،  ދުވަހަށް  ވަނަ 

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،މަށާއިސޮއިކުރުމެއްނެތި ދެފަރާތުގެ ޢަމަލުން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިފައިވާކަ 

ދާއިމީ  މެރީޑިއަންގެ  ގްރޭންޑް  ހަމައަށް  ވަކިކުރެވުމާއި  ވަޒީފާއިން  ނެގި،  މަާޤމަށް  އެފަރާތުގެ  ދާއިމީކޮށް  ފަރާތް 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި ހައިސިއްޔަތުން  ދެމެދުގައި    ،މުވައްޒަފުންގެ  ދުވަހު    2020މެއި    1ދެފަރާތުގެ  ވަނަ 

 ، ކަމަށާއިވާންޑަމްއިން މިކަން ސާފު އެޑެސޮއިކުރެވުނު

ފަރާތް 3.1 ހުށަހެޅި  ކުރަމުންދިޔަތާ    މައްސަލަ  މަސައްކަތް  މެރީޑިއަންގައި  ގްރޭންޑް  އަހަރު    3މެދުކެނޑުމެއްނެތި 

  2021  ޖަނަވަރީ  01،  ދުވަސްވެފައިވާއިރު، އެފަރާތަކީ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްކަން ސާފުކޮށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި

  އަށް "  ކެޕްޓަން  ކެޓަމަރާން "   މަާޤމުން   ގެ"  ކެޕްޓަން  ބޯޓު"   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހު  ވަނަ

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމު ބަދަލުވެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ހަމައަށް  ،  ކަމަށާއިވާނެމޯޓްކޮށްފައިޕްރޮ

ޑިއަންގެ ވަޒީފާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އަހަރު ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު، ގްރޭންޑް މެރީ)އެކެއް(    01

މައްޗަށް   އެފަރާތުގެ  މުއްދަތުގައި  މުޅި  އެއްބަސްވުން   ވަނަ  2019  ޖަނަވަރީ  31ހޭދަކުރި  ވެވުނު  ދުވަހު 

 ، ގާފައިވާކަމަށާއިހިނ

ގް އެއްގެ  ންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ މުއްދަތުގައި، ހިންގުނު ރޭންޑަމް ޑްރަގް ޓެސްޓި 3.2

ރޭންޑަމް ،  ތް ޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާކަމަށާއިވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  2021  ޑިސެންބަރު  30ދަށުން  

މުވައްޒަފަކީ   ކަށަވަރުކުރުމާއި،  ސަލާމަތްތެރިކަން  ިޞއްޙަތު  މުވައްޒަފުންގެ  މަްޤސަދަކީ  ޓެސްޓްގެ  ޑްރަގް 

ވަނަ މާއްދާގައި    12ގެ  މިއީ ޓީމް މެމްބާރސް ހޭންޑްބުކް   ،ކަށަވަރުކުރުންކަމަށާއިވަޒީފާއަށް ާޤބިލު ފަރާތެއްކަން  

ކަމެއްކަމަށާއި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ޓެސްޓްގެ    2021  ޑިސެންބަރު  30،  ތަފްޞީލުކޮށް  ކުރެވުނު  ދުވަހު  ވަނަ 

ފަރާތްނަތީޖާއިން   ހުށަހެޅި  ކެނެބިނޯލް  މައްސަލަ  ހައިޑްރޯ  ޕޮ)ޓީ.އެޗް.ސީ(    ޓެޓްރާ  ސިޓިވްކަމަށް އަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އެފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް   މާއެކުމި ނަތީޖާ ލިބު  ،ދައްކާފައިވާކަމަށާއި

 ،ފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާކަމަށާއިާޤބިލު ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވި އެފަރާތް ވަޒީ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/41މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ފަޔާޟު
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ފަރާތާ 3.3 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  މެރީޑިއަން  އެއްބަސްވުމުގެ  ގްރޭންޑް  ވަޒީފާގެ  ވެވުނު  ވަނަ   9.2ދެމެދު 

ފައިވާކަމަށާއި،  މާއްދާގައި، ނޯޓިސް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ވަކިކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތަކެއް ބަޔާންކޮށް

( މިމާއްދާގެ  ހިމެނިފައިވާކަމަށާއiިއެގޮތުން  ބޭނުންކުރުން  ނުވަތަ  ވިއްކުން  މަސްތުވާތަކެތި  ގައި  ގެ މީ   ،( 

 Any team members who are“ވަނަ ނަންބަރުގައި    12.3އިތުރުން ބުނެވުނު ޓީމް ހޭންޑްބުކް ގެ  

tested positive for any illegal drugs will be subject to immediate termination” 

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަދި އެހެންކަމުން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  ،  އިބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާ މިފަދައިން  

ހޭންޑްބުކްގައިވާ  މެމްބާރސް  ޓީމް  ަޤބޫލުވެފައިވާ  ރުހި  މައްޗަށް  އެކަންތަކުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަށް ޕޮސިޓިވްވެ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށް ނުވަތަ   ޓެސްޓް އަކުން ޓީ.އެޗް.ސީފަދައިން، ރޭންޑަމް ޑްރަގް

ވަކިކުރުމަކީ އިވާކަމަކޮށްފަ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ޙާލަތުގައި ނޯޓިސް ދިނުމަކާނުލައި  ށް ސާބިތުވާ 

  އިޙްތިޔާރެއްކަމަށާއި، ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ގްރޭންޑް މެރީޑިއަންއަށް ލިބިގެންވާ

ގެ  ޓީ 3.4 ހޭންޑްބުކް  މެމްބާރސް  މާއްދާގައި    10މް   Disciplinary procedures andވަނަ 

classification of offenses   ްވަޒީފާއިނ މުވައްޒަފަކު  އަކާނުލައި  ނޯޓިސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ސާފުކޮށްދީފައިވާކަމަށާއިވަކުކުރެވޭނެ ގޮތް  މިސްކޮ،    ގްރޮސް  ޢަމަންޑަކްޓްއެގޮތުން  ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،  ލެއް  ގެ 

އެ އެފަރާތް  އަދި  ދެކި  ކަމުގައި  ފިޔަވަޅު  އެކަށީގެންވާ  ހަމައެކަނި  އޮތް  ވަކިކުރުމަކީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

އެނގޭކަމަށާއި ލިބިގެންވާކަން  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  އިޙްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ  "ގްރޮސް    ،ވަޒީފާއިން  މިމާއްދާގައި 

ތެރޭގައި،   ގެ  ވަޒީފާގެ  މިސްކޮންޑަކްޓް"  ހީލަތް،  ނުވަތަ  ވައްކަންކުރުން  މައްސަލަތައް،  ސުލޫކީ  ސީރިއަސް 

 ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ތި ބޭނުންކުރުން ހިމެނޭ ކަމަމާޙައުލުގައި މަސްތުވާތަކެ

އެހެން   2021  ޑިސެންބަރު  30މިގޮތުން   3.5 ކުންފުނީގެ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހު  ވަނަ 

ޓެޑްރަމުވައްޒަފުންތަކެއްގެ   ރިސޯސްގް  ހިޔުމަން  )ރިޕޯޓެއް(  އިން  ޑިޕާރޓްމަންޓް    ސަސްޓިންގއަށްފަހު 

ގައި ކޮންމެ މަހަކުވެސް ރޭންޑަމް ޑްރަގް    2021ޑިސެންބަރު    17   ންޓުމި ރިޕޯ،  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި

އެންގިފައިވާނެކަމަށާއި ދާނެކަން  ކުރިއަށް  ސެކިއުރިޓީ   ގައި  2021  ޑިސެންބަރު  30އެގޮތުން    ،ޓެސްޓިންގ 

މެނޭޖަރމެނޭޖަރ   ރިސޯރސަސް  ހިޔުމަން  ހާޒިރުގައި  އަދި  ކުރެވިފައިވާކަން    7ގެ  ޓެސްޓް  ފަރާތެއް 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ކުރެވި   ޓެސްޓް  މިގޮތުން  ޓެސްޓުގައި    15އެނގޭކަމަށާއި  އަދި  ލިބިފައިވާކަމަށާއި  ނަތީޖާ  ތެރޭގައި  މިނެޓް 

ޓީއެޗްސީމައްސަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ބާބިޓިއުލަ  ބިއުޕްރެނޯފިން،  އަށް  ،  މި  ޒިޕޮރޭޓްސް  ޓިވްވެފައިވާކަންވެސް 

 ، ރިޕޯރޓުން ސާފުވާކަމަށާއި

މާޙައުލުގައި   3.6 ވަޒިފާގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިން  މެރީޑިއަން  ގްރޭންޑް  އެގޮތުން 

މައްސަ  މިކަމަކީ  ސާބިތުވެ،  ޓެސްޓުން  ކުރެވުނު  ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން  މަސްތުވާތަކެތި  ހުށަހެޅި އެފަރާތުން  ލަ 

ނި ނެތީޖާއެއް  ނޭދެވޭ  އެކަމުން  ބަހައްޓައިފިނަމަ،  ވަޒީފާގައި  އިތުރަށް  މެރީފަރާތް  ގްރޭންޑް  އަށް  ޑިއަންކުމެ 

  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   އިތުރުން،  މީގެ  ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބިދާނެކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވޭތީކަމަށާއި

އިން  ވަކިކުރު  ވަޒީފާއިން މެރީޑިއަން  ގްރޭންޑް  ބަލާއިރު،  ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއި  މުގެ 

ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ރޭންޑަމް    2021  ޑިސެންބަރު  30މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ޓް އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ޓްމަންޑިޕާރ  ރިސޯސަސްޑްރަގް ޓެސްޓިންގ ގައި އެފަރާތުން ބައިވެރިވެ، ހިޔުމަން  

ބިނާކޮށްކަމަށާއިރިޕޯ  ،ރިޕޯޓާއި ނަތީޖާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާސިލުވި    އަދާކުރުމުގެ  ވަޒީފާ،  ޓަށް 

  ވަޒިފާގެ  ކަމަށް  އެއް"  މިސްކޮންޑަކްޓް  ގްރޮސް"  ބޭނުންކުރުމަކީ  މަސްތުވާތަކެތި  މުވައްޒަފު   ތެރޭގައި

މް މެމްބާރސް ހޭންޑްބުކް ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވުމުން، މިފަދަ ޙާލަތުގައި "ސަމަރީ  ޓީ  އަދި  އެއްބަސްވުމުގައި

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  ލިބިގެންވާކަމަށާއި  މެރީޑިއަށް  ގްރޭންޑް  ޙައްުޤ  ކުރުމުގެ  އެއް  ޑިސްމިސަލް" 

ޢަދު  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރިކަން  ފަރާތް  އިޖުރާއީ  އަދި  ލުވެރިކަން 

 ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުގައި

އެދިފައިވަނީ .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި  ޑްރަގް    2021ޑިސެންބަރު    30، މައްސަލަ  ރޭންޑަމް  ހިންގުނު  ދުވަހު  ވަނަ 

ފަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ގެ  ގުޅިގެން   ރާތްޓެސްޓިންގ  ސާބިތުވުމާ  ވިކަން  ޕޮޒިޓިވް  ތަކެއްޗަށް  މަސްތުވާ 

މެރީޑިއަންއިން   ވަޒީފާއިން   2021ޑިސެންބަރު    30ގްރޭންޑް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހު  ވަނަ 

ާޤނޫނުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  އެއްގޮތަށް  ހޭންޑްބުކްއާއި  މެންބަރސް  ޓީމް  އެއްބަސްވުމާއި،  ވަޒީފާގެ    23  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

އެއްގޮތަށް  ާޤނޫނާއި  ދަށުން  އިޚްތިޔާރުގެ  ލިބިގެންވާ  މެރީޑިއަންއަށް  ގްރޭންޑް  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެހެންކަމުން  މައުޟޫ 
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 އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ދުވަހުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް

ފެށިގެން ހޭދަވެފައިވާ މުއްދަތަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދެވޭނެ ާޤނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ އަސާސެއް ނެތްކަމަށް 

ހުކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން   ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ  ނަޒަރުކުރުމުން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަށް  ފޯމު'  ށަހަޅާ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ގައި  ޙާލަތުގަ، ާޤނޫނު(  ނުފެންނަ  ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ސަބަބަކީ  ަޝކުވާ  އެ  އި 

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

ޒިންމާއެއްގެ   ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ސަބަބެއް 

ާޤނޫނުގެ   އެ  މާ  27ގޮތުގައި  އޮތުމުންވަނަ  ކަނޑައަޅާފައި  ފަޔާުޟ  ،އްދާއިން  މި    މުޙައްމަދު  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މި   ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ  މައްސަލައިގައި 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޒިންމާއެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ުހ .6 ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ  ޢަދުުލެވިރ   ، ށެަހޭޅ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުޞެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގނޯްތ  ަސބެަބްއ  ެއކީަށެގްނާވ  ުނަވތަ  އެއީ    ، ިންނުމަމުކްނތޯ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ޢަދުުލެވިރަކ  (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ  ިއުޖާރީއ    (procedural fairness)ްނ  އިަދ 

  HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓގެ ަނނަްބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

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

ިޚާޔުރުކާރ  ުހއަްދކާުރ  ަފާރަތުކްނ  ަވިކުކުރަމށް  ވަޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފކު  ެއީއ  ޢަދުުލެވރި   ައާސެސްއ  ފަަދ 

ުއްނުސުރަތއް   ެއންމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ދުަށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  އެ  ިއުތުރްނ  ަސަބަބކްަށުވުމެގ 

ެއނޭގަކާމިއ ބުެލްނަކްނ  ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވޒާީފިއން    ، ިއުޖާރީއ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ުފރަިހަމުކަރްނޖެހޭ   ބުެލުމގިައ  ބުެލނަްތއް  ބަަލްނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކއި  ިނނުްމަމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ 

ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކންނާއި  ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިއްސެވ    ، ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ 

 ޯކުޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބވުަތެގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތކްުނ ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ.  ެއ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/41މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ފަޔާޟު
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ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަފިއޞާަލައަކްށ ާވިޞުލުވަމްށަޓަކިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފއިން   .7

އަދުުލެވިރަކ ަމުއޟީޫޢ  ޢަދުުލެވިރަކްނ       (substantive fairness)ްނ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ިއޖާުރީއ  އިަދ 

(procedural fairness) )   ެއޮގުތްނ ބަަލްނޖެެހެއެވ.  ަމްއސަލަ  ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  މި 

ލުީހަގިއ ދަެފާރުތން  ަމްއސަަލ ބިެލ ަމިޖ، ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނާނިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ ިލެޔިކުޔްނަތކާަށިއ

 ެދްއިކ ވަާހަކަތަކާށއި ެހިކްނެގ ހިެކބަަހްށ ރާިޢޔްަތުކުރުމްނ ައންނިަނިވ ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަވަނ ުދވުަހްނ ެފިށެގްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފ    2019  ަޖަނަވީރ  31، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ 7.1

އާަދުކަރުމްނ ޮގސަްފިއާވ ަފާރެތއަްކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ފާަރުތްނ އާަދުކަރުމން ޮގސަްފިއަވީނ 'ބުޯޓ ކްެޕޓަން'  

ަމާޤުމަކާމިއ ަމާޤ، ެގ  މަަހުކ  ެއ  ޮގުތަގިއ  ުމާސަރިއެގ  ާއިއ،  ެއެމިރކާ    )ަހަސޭތަކ  USD600ުމެގ  ޑަޮލުރ( 

ަސރިވްސ ާޗްޖ ިލެބުމނިްދަޔަކން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ މްައސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ  

 ްއަބްސުވަމްށ ބުެލުމްނ ެއނެގން ޮއެވެއެވ. ެއ

ެދމުެދ   7.2 ަފާރތާ  ަރއުްދިވ  މްައސަަލ  ަފާރާތއި  ުހށެަހޅި  ަވީޒ  2019ަޖަނަވރީ    31ަމްއސަަލ  ވަެފިއާވ  ާފގެ  ަގއި 

ަބާޔްނކޮށަްފިއަވީނ   ަކަމށް  ުމއަްދުތ  ބުެލމުން    )އެެކްއ(   01ެއްއަބްސުވުމެގ  ެއއަްބސުްވަމްށ  ެއ  އަަހުރަކްނ 

ެއްއަބްސުވން    ، ެއނޭގަކާމިއ ެއްއަބްސުވުމގެ    2020ަޖަނަވީރ    30ެއ  ަޢމުަލްނ  ދަެފާރުތެގ  ަހަމުވުމްނ  ަގިއ 

އުިތުރުކެރވަިފިއާވަކަމށިާއުމްއ ިއސާްލުޙުކެރވި    2020ެމިއ    01އަދި  ،  ަދުތ  ެއްއަބްސުވން  އެ  ުދވުަހ  ަވަނ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނާނއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ސިޮއޮކށަްފިއާވަކްނ "ެއޑްެނަޑްމ ޓު ެއްމޕޮްލިއަމްނޓް  

ަވިކޮކށަްފއިވާ   ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެއޮގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ބުެލުމްނ  ައްށ  ެއްގީރެމްންޓ" 

ަރއުްދިވ    2021  ިޑެސްނބުަރ  30ީރުޚަކުމަގިއާވ  ާތ ަމްއސަަލ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަހަމއްަށ  ުދވާަހ  ަވަނ 

އަަހރު  )ޭދްއ(    2ަފާރުތެގ ަވޒާީފަގިއ ެދމުިހރަެފިއާވ ަސަބަބށަްޓަކިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފެގ ުމއަްދތު  

ަވަނ ާމއާްދެގ )އ( ެގ ަދށްުނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތާއި    13ާޤޫނުނެގ  ުދވަަހްށުވެރ ިއުތުރާވީތ ަވޒާީފއާބޭެހ  

 ެހެއެވ.  ެއްއަބްސުވަމށް ބަަލްނެޖަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތެާދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވަމީކ ާދިއީމ ަވޒާީފެގ

ަވޒާީފ   7.3 ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ކްެޕަޓ ' ަމްއސަަލ  ޖަަނަވރީ    01ަމާޤމްަށ    ްނ' ެކަޓަމާރްނ 

ޮގުތަގިއ    2021 ުމާސާރިއެގ  ަމާޤުމެގ  ެއ  ބަދުަލކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ،  ެފިށެގން  ެއއްހާސް  )   1200USDިއން 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ަފާރުތެގ    ުދިވަސްއަތ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިލބެިދޭވެނަކްނ  ާޗުޖ  ާސރިވްސ  ާއިއ  ޑަޮލުރ(    ިޑެސްނބުަރ ެއެމިރާކ 

 .ްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވަވަނ މުަހެގ ޭޕ ސިްލްޕއްަށ ބުެލުމ  2021

، ގައި ވަކިކޮށްފައިވާކަމާއި  2021  ޑިސެންބަރު  30މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން   7.4

ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުހުމުގައި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން 

މަސް ތަޙްލީލުކުރުމުން  ޓެޓްރާކުޑަކަމުދާތަކެތި  ބާވަތެއްކަމުގައިވާ  ކެނެބިނޯލްއަށް    ހައިޑްރޯ   ތުވާތަކެތީގެ 

ފަރާތުގެ  ޒިޓިޕޮ ރައްދުވި  މައްސަލަ    Termination of Employment’  (30‘ޓިވްވެފައިވާތީކަމަށް 

 ( ލިޔުމަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. 2021 ޑިސެންބަރު

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

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަޒަރުކުރުމުން،  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި  ސަބަބުގެ  ވަކިކުރެވުނު 

ރައްދު މައްސަލަ  ގޮތުން  އެންގުމުގެ  ސަބަބުތައް  ނިންމުނު  ވަކިކުރުމަށް  ފަރާތުވަޒީފާއިން  ން ވި 

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

“On Thursday 30th December 2021, you were asked if you would submit to a random 

drug test. Upon your consent we proceeded to take a urine same from you. 

The resort Doctor confirmed that you tested positive for tetrahydrocannabinol (THC) - 

a chemical found in cannabis . 

As explained to you during the recruitment process the resort does not tolerate the use 

of drugs and it is grounds for instant termination” 

ނޯޓިހެއް މި   ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ޢިބާރާތުންކަން 

 ދިނުމަކާނުލާއިކަން ވެސް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަޒީފާއިން   7.6 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކުޑަކަމުދާތަކެތި  މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ޓެޓްރާ ބާވަތެއްކަމުގައިވާ  ހުށަހެޅި    ހައިޑްރޯ  މަސްތުވާތަކެތީގެ  މައްސަލަ  ވާއިރު،  ސަބަބުންކަމަށް  ކެނެބިނޯލް 
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މަތީންތޯއާއި،   ފަރާތުގެ ޑްރަގް އެންޑް އަލްކޮހޮލް ޓެސްޓް ހަދާފައިވަނީ ރިޒޯޓްގެ ޕޮލިސީތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

އްޙަ ނަތީޖާއެއްތޯއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޞަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ނަތީޖާއަކީ  

 ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ މަދަނީ މިންގަނޑުން ނަޒަރުކުރާއިރު، 

ހުށަހެޅި   7.6.1 ފަރާތުން  ބަލާއިރު މި    ’Drug and Alcohol Testing‘މައްސަލަ ރައްދުވި  އުޞޫލަށް 

ކަމާއި، އެ އުޞޫލުގައި  އްއުޞޫލަކީ ރިޒޯޓުގައި ޑްރަގް އަދި އަލްކަހޯލް ޓެސްޓްތައް ހަދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެ 

ކަމާއި، އެގޮތުން ކޮށްފައިވާ އެފަދަ ޓެސްތެއް ހަދަންޖެހިއްޖެނަމަ ހަދާނެ ގޮތް ތަފްީޞލީ ގޮތެއްގައި ބަޔާން

 ؛ ބައިތަކަށް ބަލާއިރު އެ އޫުޞލުގެ

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

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

interval determined by the resort.  

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

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

alcohol, including, but not limited to, the following circumstances: evidence of 

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

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

influence of drugs or alcohol, negative performance patterns, or excessive and 

unexplained absenteeism or tardiness.  

4. If a Team Member is tested for drugs or alcohol outside of the employment 

context and the result indicate a contravention of this policy, the team member 

may be subject to appropriate disciplinary action, up to and possibly including 

discharge from employment. In such a case, the Team Member will be given an 

opportunity to explain the circumstances prior to any final employment action 

becoming effective. 

5. Human resources and security department will randomly select at least 10 Team 

members to be drug tested and for the clinic to be ready with test cups in 
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place where the selected team members will be taken for testing. The test will 

be carried out with the resort doctor or nurse 

6. Human Resources and security department will coordinate with the resort doctor 

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

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

be carried out with the resort doctor or nurse.” 

 ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ަޝފަހީ ހެކިން ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި    މި 7.6.2

ސާމީ  هللا ، ޢަބްދުކަނޑުއޮޅިއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، ނ. ލަންދޫ /   ދީފައިވާ ފުރުަޞތުގަފަރާތަށް

މުޙައްމަދު    ، ހަވާ / ދަނގެތި އދ.( އާއި،  A204989)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

( އާއި ރިޒޯޓުގެ ޑޮކްޓަރ ޙަސަން A284619)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  އަޙްމަދު  

ކަސީމް އިބްރާހީމް  ޙަސަން  ނަންބަރު:    ޢަލީ  ސެކި(  A23207134)ޕާސްޕޯޓް  ރިޒޯޓުގެ  އުރިޓީ  އަދި 

)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  އަޙްމަދު ުޝޒްނީ، ސ. ހުޅުދޫ / ގޯލްޑަންއެރޯމެނޭޖަރ  

A074513)    ،ުފޭދޫ / ކަނީރުމާގެ،  ސ. މަރަދޫ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  ގެ ނަން ހުށަހަޅާފައިވާއިރ

ނަންބަރު:  ވަهللا ޖާދު ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  /    (A016940ޙީދު  ހިތަދޫ  ސ.  އާއި 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ޢަލީ  ިޝމްހާދު  ނަން  (A301942ލިލީޒް،  ގެ 

އެގޮތުން   ފަރާތެއްހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  ހުރިހާ  ޓްރައިބިއުނަލު މި  ވަޒީފާއާބެހޭ  އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ    ގައި  ބޭއްވުނު 

 . ޒިރުކޮށް ހެކިބަސް ނަގާފައިވާނެއެވެހާއަޑުއެހުމަށް 

ފަރާތުން 7.6.3 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ގޮތުގައި  މި  ހެއްކެއްގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ    ަޝފަހީ 

ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމަށް އެފަރާތުން ޙާޟިރުކޮށް ހެކިބަސް    2022އޮގަސްޓް    21މުޙައްމަދު އަޙްމަދު  

ހެކިބަސްދެމުން    ނަގާފައިވާއިރު، ވަޒީފާ  ބުނެފައިޖުމުލަގޮތެއްގައި  ހެކިވެރިޔާ  މިހާރު  ހެކިވެރިޔާ  ވަނީ 

އޮޅަ މޯލްޑިވްސް  ޖުމެއިރާ  ރިޒޯޓުގައި  ،  ހަލީގައިކަމަށާއިއަދާކުރަނީ  އެ  ފަރާތްވެސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދާކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެ  ، ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި  މައްސަލަ   ،ވަޒީފާއިން 
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 1ނުވަތަ    ޑިސެންބަރު   31ހަދާންވާގޮތުގައި އެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

އަލަށްކަމަށާއި  ،ވަރީގައިކަމަށާއިޖަނަ ހެދީ  ޓެސްޓު  ރޭންޑަމް  ނެގީ    ،ރިޒޯޓުގައި  ޓެސްޓް  ހެކިވެރިޔާ  އެ 

ކަޕް    އެ ،ގައިކަމަށާއި 30 ޑިސެންބަރުނުވަތަ  31ންބަރު  ހަނދާންވާގޮތުގައި ޑިސެ ހެދުމަށް  ޓެސްޓް 

ބުނާކަމަށާއިށްފައިވާގޮތަކީ  ޢަމަލުކޮ  ދިނުމުގައި އަންނަން  ކޮށްލަން  ޓެސްޓް  އެމީހަކަށް  ،  ގުޅާލާފައި 

މިގޮތުން މައްސަލަ    ޑްރަގް ޓެސްޓް ދޭން އަންނަން ބުނާކަމަށާއި،ގޮވާލާފަ    ނީމަނުވަތަ ފެނު  އިގުޅާލާފަ 

ޓެސްޓްކުރުމަށް  ،  ގް ޓެސްޓު ހެދުމަށް ބުނިކަމަށާއިޑްރަ  އިގައި ގޮވާފަހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހެކިވެރިޔާގެ ހާޒިރު

ޢަބްދު  ކަޕް  ދޭ ފަހަރަށް  ކަމެއް  ސާމީއަށް  هللا ދެވަނަ  ކީއްވެ  އެއީ  ނަމަވެސް  ދިންކަމަށާއި، 

ޓެސްޓް  އެނގިފައިނެތްކަމަށާއި،   ގާތްގަޑަކަށް    ކުރިއިރުހެކިވެރިޔާ   ،މިނެޓްކަމަށާއި  )ފަހެއް(  5ވީ 

ޓެސްޓުކުރިއިރު  މައްސަ   ނަމަވެސް ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ރިޒޯޓުގެ    ، މިނެޓްވަރުވިކަމަށާއި)ސާޅީސް(    40ލަ 

ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާ  އޮންނަކަމަށާއި  މުވައްޒަފުން  އެއް  ޑްރަގް    ،ހޭންޑުބުކް    ސާމްޕަލް ހޭންޑްބުކްގައި 

ންޑްބުކް ނުކިޔާތީ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެ ހޭ  ޖެނަމަނެގޭގޮތާއި ޕޮސިޓިވްވެއް 

މިނެޓާ   )ދިހައެއް(  10  މިނެޓާ)ފަހެއް(    5ޢާންމުކޮށް ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބުމަށް ނަގަނީ  ،  ނޭނގޭކަމަށާއި

ކަޕްގެ،  ދޭތެރޭކަމަށާއި އެނގެނީ  ލިޔެފަ  އެކަން  ހުށަ ،  އިންނާތީކަމަށާއި  އިބޭރުގަ  ފަރާތް  މައްސަލަ  ހެޅި 

ނގުނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ންމެ ފަހަރަކު ދެވަނަ ކަޕެއް ދިނުމަށް އެދުނުކަމަށާއި އެކަން އެލަސްވެގެން ކިތަ

   ބުނުމުންކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އެވާހަކަ  އިފަރާތް އެތަނުން ނިކުމެފަ 

ފަރާތުން 7.6.4 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ހެއްކެއްކަމުގައިވާ ޑރމިމައްސަލައާ  ހުށަހެޅި  ކަސީމް    .  ޙަސަން 

ހެކިބަސް   އަދާކުރަމުން    ޑރ.  ނަގާފައިވާއިރު،ހާޒިރުކޮށް  ހެކިބަސް  ކަސީމް  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ޙަސަން 

މޯލްޑިވްސްގައިކަމަށާއި ޖުމެއިރާ  އަދާކުރަނީ  ވަޒީފާ  ހެކިވަރިޔާ  އެރިޒޯޓުގެ ހެކިވެރިޔާ   ،ބުނެފައިވަނީ  އަކީ 

ކުރާކަމަށާއި  ން އާރު. އެޗް،  ޑޮކްޓަރކަމަށާއި ޓެސްޓް  ޑްރަގް  ރޭންޑަމް  އެއްގޮތަށް  ލިސްޓާ    ،ފޮނުވާ 

 15ނުވަތަ    10ޑަކަމުދާތަކެތި ދިނުމުން އެ ޓެސްޓުގައި  ކަޕަކަށް ކުޓެސްޓުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކިޓަކީ  

ނަ ތެރޭގައި  ޓެސްޓެއްކަމަށާއިމިނެޓް  ނިކުންނަ  ފަ،  ތީޖާ  ހުށަހެޅި  ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ  މައްސަލަ  ރާތުގެ 

ލިބުނުކަމަށާ  15ނޫނީ    10ނަތީޖާ   ތެރޭގައި  މިނެޓް  ތިބީ ،  އިވަރަކަށް  ހާޒިރުވެ  އެތަނުގައި  އެވަގުތު 

ޖާދު މެނޭޖަރ  ިޝމްހާދުކަމަށާއިهللا ސެކިއުރިޓީ  އަދި  ސީލްއިން  ކުޑަކަމުދާތަ  ، ވަޙީދު  ކަޕް  ނެގި  ކެތި 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/41މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ފަޔާޟު

                                             

27 ގެ  14 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:  

 

ހާޒިރުގައިކަމަ  ނޑީކެ ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ތިބިކަމަށާއި  ،ށާއިމައްސަލަ  އެތަނުގައި  ބަޔަކުވެސް  ، އިތުރު 

ކެނެބިނޯ ހައިޑްރީ  ޓެޓްރާ  އާއިލާއެއްގެ  ކެނެބިސް  ނަތީޖާ  ކަޕްގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ލްއަށް މައްސަލަ 

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބުމުގައި ލަސްވި ލަސްވުމަކީ  ޕޮސިޓިވްވެފައިވާކަމަށާއި

ހުށަހެ ލަ މައްސަލަ  ކުޑަކަމުދިޔުމުގައި  ފަރާތް  ލަސްވުމެއްކަމަށްކަމަށާއިޅި  ނަތީޖާއަށް ،  ސްވި  ނަމަވެސް 

ނޫޅޭކަމަށާއިވާސިލްވު ލަސްވުމެއް  އުޅުަޞއްޙާނަތީޖާގެ  ،  މުގައި  އިޫޝއެއް  ނުކަމަށް ކަމާމެދު 

އޮވެދާނެކަމުގެ    ނަމަވެސް  ،ަޤބޫލުނުކުރެވޭކަމަށާއި ނުކުމެފަ  އިޫޝއެއް  ހެދި  އެރާއަކާ  މެނުފެކްޗަރީން 

އެބައޮތްކަމަށާއި  ކުރަނީ،  ޕޮސިބިލިޓީއެއް  ދާން   ނަދެވަ  ،ޑޮކްޓަރުކަމަށާއި  ޓެސްޓް  ޓެސްޓަކަށް 

ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓުކުރިއިރު އެއްވެސް    ، ނިންމާނީވެސް ޑޮކްޓަރުކަމަށާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 

 ވެސް ހެކިވެރިޔާ ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އް ގެންގުޅެފައިނުވާނެކަމަށް ތެތަފާ

އަދާކުރަމުން   7.6.5 ހެކިބަސް  ޢަލީ  ިޝމްހާދު  ހެކިވެރިޔާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ހެޖުމުލަގޮތެއްގައި   މެރީޑިއަންގެ    ކިވެރިޔާއަކީބުނެފައިވަނީ  އެސިސްޓެންޓް   އެޗް.އާރުގްރޭންޑް 

ދަންނަ،  މެނޭޖަރކަމަށާއި ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މާޙައުލުންކަމަށާއިމައްސަލަ  ވަޒީފާގެ   ޑިސެންބަރު  30  ،ނީ 

ޓެ  2021 ޑްރަގް  ރޭންޑަމް  މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ  ރިޒޯޓުގައި  އެނގޭކަމަށާއިގައި  ނެގުނުކަން  ، ސްޓެއް 

ޕޮސިޓިވް   ޓެސްޓުކުރުމަށްފަހު  ޓެސްޓްގައި  ޑްރަގް  އަލުން  ރޭންޑަމް  ލިބިފައިވާނަމަ  ނަތީޖާއެއް 

އެއް ރިޒޯޓުގެ  ނޯންނަކަމަށާއިޓެސްޓުކުރުމަށް  ޕޮލިސީއެއް  މަސައްކަތްކުރާ ،  ވެސް  ރިޒޯޓުން  ޢާންމުކޮށް 

ރިޒަލްޓް   ޙާލައިގޮތަކީ  ވެއްޖެ  ދޭކަމަށާއިންކޮންކްލޫސިވް  ކަޕެއް  ދެވަނަ  ނިންމާނީ ،  ތެއްގަ  އެގޮތަށް 

އެ   ،ޓެސްޓު ހެދުމަށް ލިޔެވިފަ އޮންނަ ޕްރޮސީޖާއެއް އޮންނަ ކަމަށާއި  ރޭންޑަމް ޑްރަގް  ،ޑޮކްޓަރ ކަމަށާއި

ޕްރޮސީޖަރއެއްކަމަށާއި އޮންނަ  ގޮތަށް  ފެންނަ  ސްޓާފުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ޓެސްޓު   އެ  ،ޕްރޮސީޖާރއަކީ 

ބުނާ ޕްރޮސީޖާރގައި  މީހުންނަކީ  ތިބޭނެ  އެތަނުގައި  ޑޮކްޓަހަދަމުންދާއިރު  ފަރަތުން   އެޗް.އާރު  ރ،ގޮތުން 

ރު ހެކިވެރިޔާ އެތާ ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޓެސްޓުކުރިއިމައްސަ   ،އަދި ސެކިއުރިޓީ ބޭފުޅެއްކަމަށާއިކާއި  ފުޅަބޭ

ނެ ނަމަވެސް  ހާޒިރުވެ  ކަމެއްގައި    އެތްކަމަށާއި،  ނަތީޖާއާގުޅޭ  ހެކިވެރިޔާ  ޓެސްޓުގެ  އެތަނުގައި  ފަހުން 

ލިބުނުފަހުންކަމަށާއިއެ،  ކަމަށާއިހުރި ނަތީޖާ  ދި  ،އީ  އެޗްއެތަނަށް  މެނޭޖަރ  .ޔައީ  ބޭރަށް  އާރު 

ޖެހުމުން   ހާޒިރުކުރުމުންކަމަށާއި ހެ ވަޑައިގަންނަވަން  ޑޮކްޓަރު ،  ކިވެރިޔާ  ދިނުމަށް  ކަޕެއް  ދެވަނަ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/41މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ފަޔާޟު

                                             

27 ގެ  15 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:  

 

ޙާލަތެއެޗް.އާރު  މުމުންނިން ކުރެވޭ  އިންކާރު  އެކަމަށް  ނޯންނަކަމަށާއިން  ޕްރޮސީޖަރގައި  ޑޮކްޓަރ   ، އް 

ހޯގެ  އެޗް.އާރު ނިންމުމުން   ޙާލަތެއްލަފައެއް  ބުނެފައިވާކަން  ދަންޖެހޭ  ހެކިވެރިޔާ  ނޯންނަކަމަށް  ވެސް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޢަބްދު 7.6.6 ހެއްކެއްކަމުގައިވާ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ގައި    2022ޖުލައި    03ސާމީ  هللا މައްސަލަ 

އަދާކުރަމުން   އަ ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ހެކިބަސް  ވަޒީފާ  މިހާރު  ހެކިވެރިޔާ  ޕާކްހައެބުނެފައިވަނީ  ތް ދާކުރަނީ 

ހަޑަހާގަކަމަށާއި ނޯތު،  މޯލްޑިވްސް  ލަކްސް  ކުރިން  ހެކިވެރިޔާ  ޖުމެއިރާ ގެ  މިހާރުއަދި    މާލެ  މީގެ  ގައި 

ހެކިވެރިޔާ ވަޒީފާގައި އުޅުނު ދުވަސްވަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ރިޒޯޓުގައި ވަޒީފާ  ،  ކަމަށާއިއަދާކުރިވަޒީފާ  

އެނގޭކަމަށާއި  މައްސަލަ  ،އަދާކުރިކަމަށާއި ފަރާތް  ވަޒީފާއިން  ،  ހުށަހެޅި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ވުމުންކަމަށާއި،އާރުން ނެގި ޑްރަގް ޓެސްޓެއްގައި ނަތީޖާ އެމީހުން ބުނާ ގޮތުން ޕޮސިޓިވް  . ވަކިކުރީ އެޗް

ފުރަތަމަ  އެ ޓެސްޓް ކުރިއަށް ދިޔަގޮތަކީ  ،  ރަގް ޓެސްޓެއްވެސް ހެދިކަމަށާއިހަމައެދުވަހު ހެކިވެރިޔާގެ ޑް 

މިންވަރަށް އެބުނާ  ކަޕަށް  ދިން  ނުދެވު   ގޮސް  ކަޕެ  މުންޔޫރިން  ޕްރޮވައިޑްކޮށްދިންކަމަށާއިދެވަނަ  ، އް 

ކަޕް   މި " ރިޒަލްޓް    ދިނުމަށްފަހުދެވަނަ  ޓެން  ޓު  ދެއްކިކަމަށާއި  " ނަޓްސްފައިވް    10،  ތެރޭގައި 

ކަޕްގައި ޔޫރިން   " ދިނުމުންޔޫރިން ލާފަ އެމީހުންނާ ހިސާބަށް ކަޕް  "   ،ނެޓަށްވުރެ އިތުރު ނުވާކަމަށާއިމި

އައިސް  هللا ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ ޖާދު   އެޗް.އާރުކަމަށް ބުނިކަމަށާއި،  މިންވަރަށް ވުރެ ކުޑަކޮށްދޭންޖެހޭ  ހުރީ  

ކަޕެއް އެންގުއިތުރު  ކައިރީ  ޑޮކްޓަރު  ދޭށޭ  ކަޕް(  ވަގުތުން  މުން    ކަ،  ދިންކަމަށާއި)ދެވަނަ  ޕް ދެވަނަ 

ދެއްކިކަމަށާއި  މިނެޓް  10ވަގުތުން  ދިނުމަށްފަހު   ނަތީޖާ  އޮންނަކަމަށާއި،  ތެރޭގައި  ދީފައި   ، ހޭންޑްބުކް 

ގޮތު ބަޔާންކުރާ  ހެދޭނެކައޭގައި  ޓެސްޓެއް  ރޭންޑަމް  ސާމްޕަލް ،  އޮންނަކަމަށާއި  މަށް ން  ހެކިވެރިޔާގެ 

ނެގޭނެ  ވަރަކަށް  15ނެގުމުގެ   ޓެސްޓެއް  ރޭންޑަމް  )ސާމްޕަލް  ބުނެފައިވިނަމަވެސްށް  ކަމަދުވަސްކުރިން   

އެ ޓެސްޓް ހެދީ ހަމައެކަނި އެ މަހުގައި    ،ކޮން ބައެއްގެ ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަމަށާއިނެގެނީ(  

ފޮނުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ކޮންމެ    ، ނަމަވެސްއެ ޓެސްޓް ހަދާފައި ނުވާކަމަށާއިއޭގެ ފަހުން  ،  ކަމަށާއި

މިރޭންޑަ  ގަވާއިދުން  ނެގިގެންދާނެކަމަށް މަހެއްގައި  ޓެސްޓެއް  އޮންނަކަމަށާއި،މް  މެއިލްގައި  ޓެސްޓް     އެ 

ލީޑް   ޖާދުއެޗް.އާރު ކުރީ  ހެދުމަށް  ސެކިއުރިޓީ  ،  ކަމަށާއިهللا ގެ  މަސައްކަތްކުރީ  ހެދުމުގައި  ޓެސްޓް  އެ 

ކަޕް ޙަވާލުކުރީ ޑޮކްޓަރުކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން ޑްރަގް    އެ،  ކަމަށާއިއްގެ ބޭފުޅެއެޗް.އާރު ޅަކާ ޑޮކްޓަރާ  ބޭފު
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ނަހަދާކަން   ރައްޓެހިންޓެސްޓް  ކަމަ  ގެއެނގުނީ  ބުނެފައިވާކަން  ފަރާތުން  ހެކިވެރިޔާ  ށްވެސް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ުޝޒްނީ   7.6.7 އަޙްމަދު  ހެއްކެއްކަމުގައިވާ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ގައި   2022ޖުލައި    03މައްސަލަ 

ހެކިބަސްދެމުން   ހާޒިރުވެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ހެކިވެރިޔާ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބުނެފައިވަނީ 

އައިލެންޑް  މަސައްކަތްކުރަނީ   އޮޅަހަލި  މޯލްޑިވްސް  ޖުމެއިރާގައި   ،ރިޒޯޓުގައިކަމަށާއިޖުމެއިރާ 

ފެށީ   ކަމަށާއި  2019  ނޮވެންބަރުމަސައްކަތްކުރަން  ފެށިގެން  ފަރާތް   ،އިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރޭންޑަމްކޮށް ޓެސްޓެއްގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި   ،އެނގޭކަމަށާއި

ޓެސްޓްކުރަނީ    މި  ،ރެ ދޭތެރެއިން ރޭންޑަމްކޮށް ޓެސްޓްކުރާކަމަށާއިދޭތެ  ،ނަތީޖާ ޕޮސިޓިވް ވެގެންކަމަށާއި 

އެ ޓެސްޓްކުރާ މީހުން ކުރިމަތީގައި ކަނޑާފަ    ،ޔޫރިން ޓެސްޓް ކިޓެއް ޑޮކްޓަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމަށާއި

ޙަވާލުކުރަނީކަމަށާއި  ނެގުމަށްފަހު ފަހަރު    ،އެމީހާއަށް  މިނެޓުވެސް ބައެއް  ދިހަ  ނުވަތަ    ފަހެއް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    އި،ސް ތެރޭގައި ނަތީޖާ ލިބޭނެކަމަށާވަރަކަށް މިނަޓް  15ޢާންމުކޮށް  ،  ނެކަމަށާއިވެދާ

ހުންނާނެކަމަށާއި ހެކިވެރިޔާ  ހެދިއިރު  ޓެސްޓް  ބުނަން   އެ   ،ފަރާތް  ސީދާ  ވަގުތު  ދިޔަ  ޓެސްޓަށް 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މަ،  ގައި ނަތީޖާ ލިބިފައިވާކަމަށާއިވަރަކަށް މިނަޓް ތެރޭ  15ނޭނގުނުނަމަވެސް  

ވިކަމަށާއިޔޫރިން   ވަގުތު  ގިނަ  އެއިންނަ  ،  ނެގުމުގަ  އާންމުކޮށް  ލިބުމުގަ  ނަތީޖާ   15އެހެންނަމަވެސް 

ދެއްކިކަމަށާއި ތެރޭގައި  ހުށަހެޅި،  މިނެޓް  މައްސަލަ  ދަށުން  ބެލުމުގެ  ކަޕް   ޑޮކްޓަރ  ކުރިމަތީގަ   ފަރާތް 

ކަލެކްޓްކުރުމަށް،  ކަނޑާލިކަމަށާއި ތެ  15ފަހު  ޔޫރިން  ދައްކާނެކަމަށާއިމިނެޓް  ނަތީޖާ   15އެ  ،  ރޭގައި 

އެއްވެސް    ހެކިވެރިޔާއަށް އެނގިގެން ކަޕަށް އިތުރު ،  ހޭކަމަށާއިމިނެޓް ތެރޭގައި އިތުރު ކަމެއް ކުރަން ނުޖެ

ނުކުރާކަމަށާއި މީހުން،  ކަމެއް  ވަރަކަށް  ދިހަ  ކުރިކަމަށާއިހީވާގޮތުން  އެދުވަހު  ޓެސްޓް  ރިޒޯޓުގެ  ،  ގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ،  ގޮތް ސާފުކޮށް ކިޔާދިންކަމަށާއި  ޑޮކްޓަރ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޓެސްޓް ކުރާ

މުވައްޒަފެއް    ފަރާތް އެއްވެސް  ރިޒޯޓުގެ  ކަމެއް  އެއްވެސް  ބަދަލުވެދާނެފަދަ  ނަތީޖާ  ޓެސްޓްކުރުމަށްފަހު 

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވެސް ހެކިވެރިޔާ ބުނެއިވާކަން އެނގިފައިނުވާކަމަށްކޮށްފަ
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ޖާދު  7.6.8 ހެއްކެއްކަމުގައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ވަޙީދު هللا މިމައްސަލައާ 

އަދާކުރަމުން ހެކިބަސް  ހާޒިރުވެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ހެކިވެރިޔާ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި    ވަޒީފާއާބެހޭ  ބުނެފައިވަނީ 

މޯ ޖުމެއިރާ  އަދާކުރަނީ  މަާޤމު   ހިޔުމަންލްޑިވްސް  ވަޒީފާ  މެނޭޖަރގެ   30  ،ކަމަށާއިގައިރިސޯސް 

ހެދިކަން    2021  ޑިސެންބަރު ޓެސްޓުތަކެއް  ޑްރަގް  ރޭންޑަމް  މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ  ރިޒޯޓުގެ  ގައި 

މައްސަލަ    ، ދާތަކެތި ޓެސްޓުކުރެވުނުކަމަށާއިމިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުޑަކަމު  ،އެނގޭކަމާއި

ބުހުށަހެޅި   ހީސްނުލެވޭކަމަށް  ކްލިނިކްގައި  ނެ  ފަރާތް  ގިނައިރު   2ގާތްގަނޑަކަށް  ،  މަށާއިހުރިކަވަރަށް 

ބޮ ފެން  ގިނައިން  ވަރަށް  ބޭނުންވާ   ސާމްޕަލްޓެސްޓުކުރުމުގަ    ،ހުރިކަމަށާއިއެގެން  ގަޑިއިރު  ނެގުމަށް 

ނަގާނެގޮތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރިޒޯޓުގެ  ޕަލް  މްރާތަށް ފޯރުކޮށްދީ ސާތަކެތި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

ސާފުކޮށް ފަރާތަ  ށާއި، ދިންކަމަޑޮކްޓަރު  ހުށަހެޅި  އެން  ސާމްޕަލްށް  މައްސަލަ  ހީސް  ނެގުމުށް  ގުމުން 

 ބުނިކަމަށާއި، ހީސް ލައިގެން ހުރިކަމަށް )ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އައުމުގެ ކުރިން( ބުނިކަމަށާއި، ށްނުލެވޭކަމަ

އެ ފެން މައްސަލަ    ،ލީޓަރުގެ ފެން ދިނިންކަމަށާއިއް(  )އެކެ  1އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އެހެންކަމުން މަ 

ދިންކަމަށާއި ޔޫރިން  ބުއިމަށްފަހު  ފަރާތް  ޓެސްޓު  ،ހުށަހެޅި  ހެކިވެރިޔާއެ  ލިބުނުއިރު  ނަތީޖާ  ހުރީ    ގެ 

ނުވަތަ   12  ލިބުނީ ގާތްގަނޑަކަށްނަތީޖާ    ،ޅި ފަރާތުގެ ހާޒިރުގައިކަމަށާއިކްލިނިކްގައި މައްސަލަ ހުށަހެ

އިތުރު   ސިޓިވް ނަތީޖާއެއް ލިބިއްޖެނަމަޢާންމުކޮށް ޓެސްޓްކުރުމަށްފަހު ޕޮ،  މިނެޓްސް ތެރޭގައިކަމަށާއި  15

އެއް ކުރުމަށް ރިޒޯޓުގެ  ޕޮލިސީއެއް ނޯންނަކަމަށާއިޓެސްޓެއް  މާނަމަ  އަލުން ޓެސްޓުކުރުމަށް ނިން،  ވެސް 

ޑޮކްޓަރކަމަށާއި ހޭންޑްބުކް ރިޒޯ،  ނިންމާނީ  މެމްބާރސް  ޓީމް  މުވައްޒަފުންނަށް  ޓުގެ 

 ،ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއިޙިއްާޞމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވެސް މި ހޭންޑްބުކް    ،ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއިާޞޙިއް

އެކްނޮ  އެހޭންޑްބުކްއާއެކު  ދޭކަމަށާއި އަދި  މައްސަލަ  ،  ލެޖްމެނއްޓްއެއްވެސް  ލިބުނުކަމަށް  ހޭންޑްބުކް  އެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސޮއިކުރި އޮރިޖިނަލް ކޮޕީ މައްސަލަ  ،  ތް ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއިފަރާ  ހުށަހެޅި

އިންނާނެކަމަށާއި ފައިލްގަ  ޕާސަނަލް  ފަރާތުގެ  ކުރަނީ    ،ހުށަހެޅި  ބޭފުޅެއްގެ    އެޗް.އާރުއެކަންތައް 

ހައްޓަނީކަމަށާއި އިތުރު ކަމެއް  ޔޫރިން ކަޕް ނެގުމަށްފަހު ހުރިގޮތަށް މޭޒުމަތީގައި ބަ  ،ކުރިމަތީގައިކަމަށާއި

އެ ކަޕްގެ ނަތީޖާ ނެރުނުއިރު އެތަނުގައި ހާޒިރުވެ  ،  ރާތުގެ ކަޕްއަށް ނުކުރާކަމަށާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

ޑޮކްޓަރ މެނޭޖަރކަމަށާއި  ،ތިބީ  ފޯލްޓެއް    ،ސެކިއިރުޓީ  ކަޕްގެ  ޑޮކްޓަރ  ފޯރުކޮށްދެނީ  ކަޕްއެއް  ދެވަނަ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ވެއްޖެ  އިންކޮންކްލޫސިވް  ނަތީޖާ  ނުވަތަ  ވި  އުޅޭކަމަށް  ޑޮކްޓަރ  ދާޅުވެއްޖެ  ހިނދެއްގައި 

 ށްވެސް ހެކިވެރިޔާ ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޙާލަތެއްގައިކަމަ

މައް   މި 7.6.9 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ޑްރަގް/އަލްކޮހޯލް  މައްސަލައާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ވަނަ   2021  ޑިސެންބަރު  30ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި އެ ލިޔުމަށް ބެލުމުން  

މެންދުރުދުވަހު  ނެގުމަށްފަހު   ގައި 12:25  ގެ  ކުޑަކަމުދާތަކެތި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއްކަމުގައިވާ    އިން،އަދި އެ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ކަމާއި،  ޓެސްޓުކުރެވިފައިވާކަން އެނގޭ

އަދި    ޓެޓްރާ ޑޮކްޓަރު  އެލިޔުމުގައި  އެނގޭކަމާއި،  ޕޮސިޓިވްވެފައިވާކަން  ކެނެބިނޯލްއަށް   2ހައިޑްރޯ 

 ން އޮވެއެވެ. ން ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނގެހެކިވެރި

ފަރާތުން  މި 7.6.10 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ޓޮޕް    2022  ޖަނަވަރީ  1  މައްސަލައާ  ޓްރީ  ދުވަހު  ވަނަ 

އެ   ،ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި  ދައްކުވައިދޭހޮސްޕިޓަލުން ޑްރަގް ޓެސްޓެއް ހަދާފައިވާކަން  

މައްސަލަ    ނުވަތަ ޓެޓްރާ ހައިޑްރޯ ކެނިބިނޯލް )ޓީ.އެޗް.ސީ( އަށް  ލިޔުމަށް ބެލުމުން މަސްތުވާއެއްޗަކަށް

އެ  އެނގޭކަމާއި،  ޕޮސިޓިވްވެފައިނުވާކަން  ފަރާތް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި   

ނަގާފައިވަނީ   ޓެސްޓުގެ   19:48ގެ    2022  ޖަނަވަރީ   1ކުޑަކަމުދާތަކެތި  އެ  އަދި  އެނގޭކަމާއި  ކަން 

ލިބި އެނގޭކަމާއި  20:33އިވަނީ  ފަނަތީޖާ  ސޮއިކޮށްފައިވާކަން  ،  ކަން  ޑޮކްޓަރަކު  ލިޔުމުގައި  އެ 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަދާފައިވަނީ  ޓެސްޓް  އެ  އެނގުނުނަމަވެސް 

ފަރާތުން   މަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ގަޑިއިރު ފަހުން ކަމުގައިވާތީ، އެކަ  48ޑްރަގް ޓެސްޓް ހެދި ދުވަހުގެ  

  . މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޑްރަގް ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ނަފީކުރެވޭނެ ސަބަބެއްކަމުގައި ނުދެކެމެވެ

އަށް އަޅައި،   ފަރާތުގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްަޞ "ކަޕް"  ހެޅި މައްސަލަ ހުށަ 7.6.11

މިނިޓް   10-5މަށާއި މިދެންނެވި 'ކަޕް' ތަކަކީ  މިނިޓް "ކަޕް" ތަޅުލާފައިވާކަ  45ނަތީޖާ ނުދައްކައިގެން  

 2" ތަކެއް ކަމަށްވާއިރު، އަދި އެވަގުތުގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ނުދެއްކި އިތުރު  ތެރޭގައި ނަތީޖާ ދައްކާ "ކަޕް

ސްޓާފަކަށް، ސާމްޕަލް ނެގުމަށްޓަކައި އިތުރު 'ކަޕް' ދީފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 'ކަޕް' ގައި 

 އުޅޭކަމަށާއި، އިތުރު 'ކަޕް' އެއް ދިނުމަށް އެދުމުންވެސް އެ ފުރުަޞތު ދީފައިނުވާކަމަށާއި އަދި މައްސަލަ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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އެ "ކަޕް' ތަކުގައި ނަތީޖާ ދައްކާގޮތަށް ފުރިހަމައަށް ޕޮސިޓިވްކަމަށް ނަތީޖާ ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ 

ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދިނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ަޞއްޙާޓެސްޓްގެ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ 

ފަރާތުގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ނަގައި އެ ސާމާޕަލް ޓެސްޓްކޮށް ނަތީޖާ ހާމަކުރުމުގައި، މައްސަލަ  

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި   ’Drug and Alcohol Testing‘ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެއްގޮތަށް  އުޫޞލާ 

ނެގުމަ ސާމްޕަލް  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީއާއިފަރާތުގެ  ކުޑަކަމުދާތަކެތި ، ށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މިމައްސަލައާ   އޮންނާތީއާއި،  އެނގެން  ދަށުންކަން  ބެލުމުގެ  ޑޮކްޓަރެއްގެ  ތަޙްލީލުކޮށްފައިވަނީ  ނަގައި 

ލިބުމަ ނަތީޖާ  ޓެސްޓްގެ  އެ  އަދާކުރަމުން  ހެކިބަސް  ޑޮކްޓަރު  ތަހްލީލުކުރިއިރު  އެ  ށް ގުޅިގެން 

ދިނުމަ ކުޑަކަމުދާތަކެތި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެ   ،ލަސްވުމުންކަމަށާއި  ށްގިނައިރުވެފައިވަނީ 

ލަސްތަކެއްވެފައިނުވާކަމަށާއި ލިބުމަށް  ނަތީޖާ  ފަހުން  ދިން  ނަތީޖާގެ    ،ސާމްޕަލް  ކަމަށް  ަޞއްޙައެ 

އެ އަސަރު އަދި  ބުނެފައިވާތީއާއި،  ނުވާކަމަށް  ހެދި   ވާފަދަކަމެއް  ތިބި ޓެސްޓް  ހާޒިރުވެ  އެތަނުގައި  އިރު 

ޖާދު ޢަލީއާއި  ބާރުލިބޭތީއާއިމުޙައްމަهللا ުޝޒްނީ  ހެކިބަހަށް  ޑޮކްޓަރުގެ  ހެކިބަހުން  ޓެސްޓްގެ ، ދުގެ  އެ 

ބުރެވެވޭތީއާއި  ަޞއްޙަނަތީޖާއަކީ   ޓެސްޓްގެ،  ނަތިޖާއެއްކަމަށް  ނަތީޖާއަކީ  އެ   މަސްތުވާތަކެތީގެ 

އޮންނާތީއާއި  ބާވަތެއްކަމުގައިވާ  އެނގެން  ޕޮސިޓިވްވުންކަން  ކެނެބިނޯލްއަށް  މައްސަލަ    ، ޓެޓްރާހައިޑްރޯ 

ކަމަށްވާތީ  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  ވަޒީފާ  ރިޒޯޓުގައި  ޕޮސިޓިވްވީ  ބާވަތަކަށް  މަސްތުވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

ހުށަ މަސްތުވާތަކެތިމައްސަލަ  ފަރާތް  މާޙައުލުގައި  ހެޅި  ވަޒީފާގެ  ބުރެވެވޭތީ، ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ  ކަމަށް 

ވަޒީފާގެ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކޮށްފައިވާފަދައިން  ތުހުމަތު  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 މާޙައުލުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެއެވެ.   

ޢަދުލުވެރިކަން   .8 މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    (substantive fairness)މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 substantive)ވަޒީފާދޭފަރާތުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

fairness) ީ؛ ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ަވޒާީފިއން   .1 ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ިޚޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ 

 ؛ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތރްުނ

 އިަދ؛ ިއާވަނަމަކާމިއެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ދަށްުނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފ .2

ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއވާ   .3 ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ  ަދށްުނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ 

 ؛ަކްނީށެގްނާވ ަހަމައކްަށ ާވަނަމަހަމައީކ ެއަކ

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  އެ  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޯކޓުން    ަޤިޟއްޔާއާއި 

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިނުމަކާނުލައިކަން   ނޯޓިހެއް   ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 8.1

ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން    އޮންނައިރު،  އެނގެން  ލިޔުމުން  އެންގި  ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ގެ    2008/2ވަކިކުރެވޭނީ  ާޤނޫނު(  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

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

  އެކަށީގެން   އަޚްލާޤު   މަސައްކަތުގެ   އޭނާގެ   ވަކިކުރެވޭނީ،   ވަޒީފާއިން   އޭނާގެ   ފަރާތެއް   އަދާކުރާ   ވަޒީފާ   ދިނުމަކާނުލައި،   ނޯޓީހެއް ] 

ވަޒީފާދޭފަރާތަށް  ، ނުވުމާއެކު  ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  އޭނާ 

 ލަތުތަކުގައެވެ.[ ނުފެންނަ ޙާ 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 23އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  8.2

]މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ބެލެވޭނީ  

 ޙާލަތުތަކުގައެވެ. އަންނަނިވި  

 ؛ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން  (1)

 ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން.[  (2)

ވަޒީފާއިން   8.3 މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  އަދި  ޢިބާރާތުންނެވެ.  ވަޒީފާއާބެހޭ  މި  ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް 

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

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



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ޑިވެލޮޕްމަން  މަސްޢޫދު  ހައުސިންގ  ލިމިޓެޑް(  ވ.  ކޯޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ަޝރީޢަތް ޓް  ަޤިޟއްޔާގެ 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ    23]ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  

 ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ ދެ ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ: 

(i)  .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުނ 

އެ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން   (misconduct)ކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ    23ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ.  ހުއްދަކުރާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ    23ވަނަ 

ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  ދަށުން  ފާޅުކަންބޮޑު    މާއްދާގެ  އަމަލަކީ  މުވައްޒަފުކުރި  ހުއްދަވާނީ  ވަކިކުރުން 

އަމަލެއް   ވަޒީފާއިން    (gross misconduct)ޣައިރުސުލޫކީ  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމެއްނެތި  އަމަލީ ނޯޓިސް  އެ  ވާނަމައެވެ.  ކަމަށް 

ބެލެވޭނީ  އަލަމެއްކަމަށް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަވާފަދަ  ދެމެދުގައި  މުވައް ، ވަކިކުރުން  ފަރާތުގެ  ދެ  އަމަލަކީ  ޒަފުކުރި 

ޣައިރުސުލޫކީ   މުވައްޒަފުގެ  ވާނަމައެވެ.  ކަމަށް  އަމަލެއް  ސީރިއަސް  މިންވަރުގެ  ކެނޑޭ  އެއްކޮށް  ގުޅުން  ވަޒީފާގެ  އޮންނަންޖެހޭ 

( އެ  2ނުވަތަ ) ، ށް ވާނަމަ ( ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަ 1އަމަލަކީ ) 

ކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އެންމެ މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ ދެ ފަރާތުގެ  

 އެ މުވައްޒަފަކު  ( އެ ކަމަކީ 3ނުވަތަ ) ، ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ވާނަމަ 

އެ  ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ 

 ދާނެއެވެ.[  އަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވި 

 މި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

މާޙައު  8.4 ވަޒީފާއަދާކުރާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މަސްތުމައްސަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ލުގައި  ޢަމަލަކީ  ބޭނުންކުރުމުގެ  ވާތަކެތި 

ވަޒީފާއިން    23ާޤނޫނުގެ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުލައި  ދިނުމަކާ  ނޯޓިހެއް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 . ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޢައިރު ސުލޫކީ ޢަމަލެއްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި، ނޯޓިސް ދިނުމަކާނުލައި    9.2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާދެމެދު ވެވުނު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ   8.5

ޙާލަ ވަކިކުރެވިދާނެ  ފަރާތް  އަދާކުރާ  )ވަޒީފާ  މިމާއްދާގެ  އެގޮތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި  ގައި  1ތްތަކެއް   )



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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 ގެ   ހޭންޑްބުކް  ޓީމް  ބުނެވުނު  އިތުރުން  މީގެމާއި،  ނުންކުރުން ހިމެނިފައިވާކަ މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުން ނުވަތަ ބޭ

 ؛ނަންބަރުގައި ވަނަ 12.3

“Any team members who are tested positive for any illegal drugs will be subject to 

immediate termination.” 

 މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

މާޙަ 8.6 ވަޒީފާގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެވުނު  މަސްތުއިސްވެ  ވާތަކެތި އުލުގައި 

އެއްބަސް ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުރެވެވޭހިނދު،  ރިޒޯޓުގެ  ބޭނުންކުރިކަމަށް  އަދި  ވުމުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވުމުގެ   ޢަމަލެއްކަމަށް  ވަކިކުރެވޭނެފަދަ  ވަޒީފާއިން  ބޭނުންކުރުމަކީ  މަސްތުވާތަކެތި  ހޭންޑްބުކްގައި 

ރިޒޯޓުގެ   ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް  ޙަވާލުކޮށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހޭންޑްބުކް  ބުނެވުނު  އިސްވެ  އިތުރުން 

މުޙައްމަދު ހެކިބަސްދީފައިވާތީ، ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި މުވައްޒަފަކު މަސްތުވާއެއްޗެއް هللا ދު މެނޭޖަރ ޖާ  އެޗް.އާރު

ކަމަށް   ޚިލާފުކަމެއް  ަޝރުތަކާ  ޖައުހަރީ  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ދެމެދުގައިވާ  ފަރާތުގެ  ދެ  ބޭނުންކުރުމަކީ 

ވަކިކު ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ާޤނުނުގެ    ވިފައިވަނީރެބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި    23ވަޒީފާއާބެހޭ 

، ބުރަވެވޭތީއޮވެގެންކަމަށް    އެކަށީގެންވާ ސަބަބަބެއްމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް  ،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

 23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

(substantive fairness) ެޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ދެކެމެވ . 

ޢަދުލުވެރިކަން   .9 އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    (procedural fairness)މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

، ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށްނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ   9.1

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި  ، ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ

 ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.  HC-A/208/2010ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
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އެ ، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުޞީލަކާއެކު، ޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުމުވައްޒަފުގެ މައް .1

 ؛މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

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

 ؛ނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު މުވައްޒަފަކު ކަ

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

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

ވަކިކުރި  ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަން، ފަކު ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމައެ މުވައްޒަ ، ތަޙްީޤަޤކަށް ފެނި

 ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން. 

މައްސަލަ   9.2 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ކަންތައްތަކާ  ތުހުމަތުކުރެވުނު  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތުގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުށަހެޅި  އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ކޮށްފައިވީނަމަވެސް  ޓެސްޓް  ކުޑަކަމުދާތަކެތި 

ވާިޤޢާތަކަށް  މައްސަލައިގެ  ހަމަތަކަށާއި  އުޞޫލުތަކަށާއި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ަޤިޟއްޔާތަކުގައި  ހައިކޯޓުގެ 

ހުށަހެޅިފަރާތްނަޒަރުކު މައްސަލަ  ކުރިން    ރާއިރު،  ވަކިކުރުމުގެ  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ޖަވާބުދާރީވާން 

އެ  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ބެލިނަމަވެސް،  އެނގޭނެކަމަށް  އެފަރާތަށް  ތުހުމަތުތައް  ކުރެވޭ  ހުށަހެޅިފަރާތަށް 

 ކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. ފަރާތުގެ ދިފާޢުގައި ވަހާކަ ދައްކައި ޖަވާބުދާރީވާން އެ ފަރާތަށް ފުރުަޞތު ދެވިފައިވާ

ނު 9.3 ފާހަގަކުރެވުނު  ބަލާއިރު،  އިސްވެ  ގޮތަށް  ހިނގާފައިވާ  ކަން  މައްސަލައިގައި  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކުތާތަކަށް 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ   2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

މުވައްޒަ  23 ގޮތުގެމަތިންކަމަށް  އެއްގޮތްވާ  އާ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަޒީފާއިންވަނަ  އެކަށީގެންވާ  ފަކު  ވަކިކުރުމަށް   

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޟޫޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮވެ،  ސަބަބުތަކެއް 

(substantive fairness)    ްވަޒީފާއިނ ހުށަހެޅިފަރާތް  މައްސަލަ  ބުރަވެވުނުނަމަވެސް،  ާޤއިމްކޮށްގެންކަމަށް 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ.  (procedural fairness)ކަން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރި

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު .10 ނުކުތާތަކަށް  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ    ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން    (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 
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މަ  ،ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށްވާތީ އަދާކުރަމުންދިޔަ  އެފަރާތް  މޭރުމުން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މަށް ޤާ މައްސަލަ 

ރުޖޫ ކަނޑައެޅިނަމަވެސްޢައަނބުރާ  ނެތްކަމަށް  ހަމައެއް  ނަގައިދޭނެ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މައްސަލަ    ،ކޮށް 

ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި   (procedural fairness)ދުލުވެރިކަން  ޢަހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއީ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިއާޔަތްކޮށް   87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ،ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ

 ނަގައިދޭންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  އެފަރާތަށް އަދުލުވެރި ބަދަލެއް  

އެގޮތުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން   10.1

ފުރިހަމަވެފައި  ޤާއިމުނުވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްކަމާއި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ވާންވާނީ ބަދަލު  ނަގައިދެވޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ، ނުވާނަމަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ބާވަތަށާއި،  މައްސަލައިގެ 

ބަދަލެއްކަމަށް  ޢަދުލުވެރި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  މައްޗަށް  މިންވަރެއްގެ  އޮތް  ާޤއިމުވެފައި  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ 

މިންވަރެއް ފެންނަ  ބަދަލަކަށްކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކަނޑައަޅާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ގެ 

އެހެންނަމަވެސް މިއީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދަބެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ނަގައިދެވޭ ބަދަލެއް ނޫންކަމާއި، އެއާ ޚިލާފަށް،  

މުވައްޒަފަށް ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ބޭނުމަކީ  ނަގައިދިނުމުގެ  ބަދަލު  ގެއްލުން    މި  ލިބުނު 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެނގެން    HC-A/142/2013ފޫބައްދައިދިނުންކަން  ަޤިޟއްޔާއިން 

އޮންނަކަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ނަގައިދެވޭ ބަދަލުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްކަށް 

 ރެވުނު ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަން އިސްވެބަޔާންކު

ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނު މުވަްއަޒފުގެ އުުމރު .1

އަދި އެ ަމޤާމުގެ ޒިްނމާތައް ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނުއިރު މުަވއްޒަފު ުހރި މަާޤމު .2

ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނު މުވަްއަޒފުގެ ތަޖުރިބާ .3

ކިކުެރވުނު މުވަްއަޒފު ވަޒީާފގައި ޭހދަކޮށްފަިއވާ ުޖމްލަ މުްއދަތުވަޒީފާއިން ވަ .4

ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނު މުވަްއަޒފުގެ މަަސއްކަތުގެ އަޚްާލޤާބެހޭ ރެކޯޑު .1

ފާއިން ވަކިކުުރމުގަިއ ިއޖުރާއީ ޢަުދލުެވރިކަން ޤާއިމުކޮްށފައިާވ ވަޒީފާއިްނ ވަކިުކރެވުނު މުވައްަޒފު ވަޒީ  .2

މިންވަރު
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 މި ކަންތައްތައްކަން އެނގެން ޮއންނަކަން ފާަހގަކުރެެވއެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ،    މުޙައްމަދު ފަޔާުޟ  ،އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު އެންމެހައި ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  10.2

ފަޔާޟު  މުޙައްމަދު  ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުކަމުގައިވާތީ،  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  އޮވެ،  ސަބަބެއް    އެކަށީގެންވާ 

ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރާ    ،އެދިފައިވާފަދައިން އެފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަާޤމަށް އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި

ހަމައަ މައްސަލަ  ދުވާހާ  ނަގައިދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  މެރީޑިއަން  ރައްދުވި  ށް  ގްރޭންޑް 

  މުޙައްމަދު ފަޔާޟު އެެހްނަނަމެވްސ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  

އިޖުރާއީ މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމުގައި  ާޤޢިމުކޮށްފައިނުވާތީއާއި،    ވަޒީފާއިން  ޢަދުލުވެރިކަން 

ާޤނޫނުގެ    އިސްވެބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަަމށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަދަލެއްގެ   87ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން  މައްދާގެ  ވަނަ 

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަޚްލާާޤބެހޭ އެއްވެސް ރެކޯޑެއް ގޮތުގައި ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއް  

ާޤއިމުކޮށްފައިވާ   ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ނެތުމާއި،  އެނގެން  އޮތްކަން 

އެއްާހްސ ) USD1,200 ސާރަިއގެ ގޮތުގައި ލިބެމުން ދިޔައަސާސީ މު ށް  މުޙައްމަދު ފަޔާަޟ މިންވަރަށް ބަލައި

ގެއްލުމުގެ   )ހަެއއް( މަސްުދވަހުގެ  1ތުން ބަނިސް ގެޑޮަލރު(  ދުއިސައްތަ ެއމެރިކާ  ފައިސާއަކީ  މުސާރައަށްވާ 

 ދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގަދިނުމަށް ޢަ
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

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

މުޙައްމަދު ފަޔާުޟ ގްރޭންޑް  ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،    ވާހަކަތަކަށާއި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ދެފަރާތުން ދެއްކި  މަޖިލީހުގައި

ލަކްސް    ންމެރީޑީއަ ހިންގަމުންދާ  ލިމިޓެޑުން  ރިޒޯޓުގެ  ނޯތުޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އެޓޯލް  ކެޕްޓަނެއްގެ   މާލެ  ބޯޓު 

ހަމައަށް ހަދާފައިވާ އެގްރިމަންޓެއްގެ ދަށުން އާ    2020ޖަނަވަރީ    31އިން ފެށިގެން    2019ޖަނަވަރީ    31މަާޤމުގައި  

އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ވަޒީފާގައި    ،ވަޒީފާ  އެފަރާތް  ނުކޮށް  އާ  އެއްބަސްވުން  ހަމަވުމުން  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ 

ވުމެއް  ކްޕްޓަންގެ މަާޤމަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށް، އިތުރު އެއްބަސް  ކެޓަމަރާންގައި    2021ޖަނަވަރީ    01ބެހެއްޓުމަށްފަހު،  

ދަނިކޮށް ގެންގުޅެމުން  ވަޒީފާގައި  އެފަރާތް  ނުލާ  ތެރެއިން  ،  ހެދުމަކާ  ސާމްޕަލިންގްގެ  ފަޔާޟު ރެންޑަމް  ގެ މުޙައްމަދު 

މަސްތުވާ  ތަކެތި  އަށް   ބާވަތެއްކަމުގައިވާ  ތަކެތީގެކުޑަކަމުދާ  )ޓީ.އެޗް.ސީ(  ކެނެބިނޯލް  ހައިޑްރޯ  ޓެޓްރޯ 

، އަދި އެއްވެސް ނޯޓިހެއް  ޓެސްޓް ކުރުމަށް ދެވަނަ ފުރުަޞތެއް ދިނުމަކާނުލައިއެފަރާތަށް    ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ،

ގްރޭންޑް   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަޔާުޟ  މުޙައްމަދު  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  ވަުޤތުން  ދިނުމެއްނެތި  އިންޒާރެއް 

ނޫނު ހުއްދަކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާ 

ނެތި ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މުޙައްމަދު ފަޔާުޟ އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް 

ޔާުޟ ވަޒީފާއިން  އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މުޙައްމަދު ފަ

ޙާލެއްގައި   އެއްވެސް  ފަޔާަޟކީ  މުޙައްމަދު  ހަމައަށް  ތާރީޚާ  އިޢާދަކޮށްދޭ  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި 

ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، އެ މުއްދަތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް )ސަރވިސް  

ފަހަރާ މުޙައްމަދު ފަޔާަޟށް ލިބިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  ޗާޖު( އެކީ އެއް

ރައްދުވާގޮތަށް   ށްގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ  ުޟމުޙައްމަދު ފަޔާ  ދިމައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ    23  )ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ެގ 2/ 2008ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ާޤޫނުނ ަންނަބރު  މުޙައްމަދު ފަޔާުޟ  

ޢަދުުލެވިރަކްނ  އެފަރާތް  ދަށުން   ަމުއޟީޫޢ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ    (substantive fairness)ަވޒާީފިއްނ 

 ކަނޑައަޅައި، ަވޒާީފައްށ ައނބާުރ ުރޖަޫޢުކާރެނ ަހަމެއްއ ެންތކަަމްށ  މުޙައްމަދު ފަޔާުޟ ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަކަމްށާވީތ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 VTR/2022/41މައްސަލަ ނަންބަރު:                              ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ފަޔާޟު

                                             

27 ގެ  27 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:  

 

ފަޔާުޟ  ނަމަވެސް   ވަކިކޮށްފައިވަނީމުޙައްމަދު  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ޢަދުލުވެރިކަން   ނަންބަރު  ޤާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައިވާތީ،    (procedural fairness)އިޖުރާއީ   2008/2ާޤނޫނު 

ުޟ ގްރޭންޑް  މުޙައްމަދު ފަޔާ   ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  ރިޢާޔަތްކޮށްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް    87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

ލިމިޓެޑުގައި   ޕްރައިވެޓް  ލިބެމުންދިޔަމެރީޑިއަން  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ވަޒީފާގައި    USD1,200  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ނިސްބަތުން،   ގެ  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ދުއިސައްތަ  ނަގައިދިނުމަށް   01)އެއްހާސް  ފައިސާ  މަސްދުވަހުގެ  )އެކެއް( 

 ، ކަނޑައަޅައި

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    30( އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  2022  އޮކްޓޫބަރު  16 )މިއަދުިމ ަފިއާސ،  

ހުށަހެޅި   ފަޔާަޟމައްސަލަ  ބަންދުނޫން    ށްމުޙައްމަދު  ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ދުވަހުގެ   3ދިނުމަށްފަހު،  )ތިނެއް( 

އެންގުމަށް ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ރައްދުވި    ، ތެރޭގައި  ޕްރައިވެޓް މައްސަލަ  މެރީޑިއަން  ގްރޭންޑް 

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކޮށްގެ ލިމިޓެޑު

 1444 ރަބީޢުލްއައްވަލް 20

 2022 އޮކްޓޫބަރު 16

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ 


