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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2021/128 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 މަާޤމު ދަށްކުރުން، މުސާރަ ކުޑަކުރުން، ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021ޖޫން  03 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ޖޫން  02 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އަޙްމަދު ފަީޟލް، އޯަޝންވިލާ / ރ. އިންނަމާދޫ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A240846)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0048/2009ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  ކުންފުނި)

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ފަީޟލް  ، މައްސަލައަކީ  މި އިންނަމާދޫ  (އަޙްމަދު  ރ.   / ކާޑު  (  އޯަޝންވިލާ  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

ލިމިޓެޑުގައި(  A240846ނަންބަރު:   ކޯޕަރޭަޝން  މެނޭޖްމަންޓް  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،    ވޭސްޓް  އަޙްމަދު  ވަޒީފާ 

މުޚާތަބުކޮށްފައިވާކަމަށް ފަީޟލް މުވައްޒަފުންނާއި  ޚިލާފަށް  މިންގަނޑާއި  ބަހައްޓަންވީ  ބަސްމަގު  ގެ 

މުޚާ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ކޮބައިކަން  މުވައްޒަފުންނާ  މިންގަނޑަކީ  ޚިލާފުވި  އަދި   ބުނެދިނުމެއްނެތިތަބުކުރުމުގައި 
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ޔުމުން އިންޒާރުދެވިފައިވަނިކޮށް، އެއްވެސް  ލި ގައި    2021ޖަނަވަރީ    07އެކަމުގެ އެއްވެސް ތަފްީޞލެއް ދިނުމެއްނެތި  

ގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން އަޙްމަދު ފަީޟލަށް   2021ޖޫން    01ސަބަބެއް އެންގުމަކާ ނުލައި  

 ދަށްކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމާއި، މުސާރައަށް ބަދަލުގެނެވުނުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމާއި، ވަޒީފާ  އޭނާގެ ވަޒީފާގެ މަާޤމު

ވާތީ،  އިބަދަލުކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ފޮނުވައި އެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި، މަާޤމު އަދި މުސާރަ ބަދަލުކޮށްފަ

ކޯފަޟީލް އަޙްމަދު   މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  މައްޗަށް  ލިމިޓެގެ  އެ  ޕަރޭަޝން  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާފައިވާ  ޑުން 

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަކާ ނުލައިކަމަށްވާތީއާއި، މުވައްޒަފަކާ މެދު  

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ   އެކަމުގައި  ކުރިން  އެޅުމުގެ  އެ  ޢަދުލުވެރިކަ  މައުޟޫޢީފިޔަވަޅު  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  މާއި 

އަޙްމަދު   ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތީ،  ކުރިން  އެޅުމުގެ  އަޅާފަފަޟީލް ފިޔަވަޅުތައް  މައްޗަށް  ބާޠިލު އި ގެ  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  ވާ 

  އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ނޯރތު ރީޖަނަލް އޮޕަރޭަޝންސް،   ފަޟީލްފިޔަވަޅުތަކެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އަޙްމަދު  

ވަންދޫ ސުޕަވައިޒަރުގެ މަާޤމަށް އެފަރާތް ރުޖޫޢަކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ  

ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވެފައިވާނަމަ    އަޙްމަދު ފަޟީލަށްމައްޗަށް އަންގައި އަދި  

ޖޫން   03 ނަގައިދިނުމަށް އެދި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  އެފައިސާ އަޙްމަދު ފަޟީލަށް

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2021

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު   މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ هللا ޢަބްދު 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: މައްސަލައިގައި  

ފަރާތްކަމުގައިވާ .1 ހުށަހެޅި  އިންނަމާދޫ(  (އަޙްމަދު ފަޟީލް    މައްސަލަ  / ރ.  ރައްޔިތެއްކަން    އޯަޝންވިލާ  )ދިވެހި 

ނަންބަރު:   ކާޑު  މުޚާ  ( A240846އަންގައިދޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ބުކުރެވޭ ޠަ)މީގެ 

މައްސަލަ   ގައި   ހުށަހެޅުމުގެ ފަރާތް(  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން 

ނަޒަރުކުރުމުން ކަންކަމަށް  އަދާކުރަމުން    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 
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ލިމިޓެޑް  ގޮސްފައިވަނީ ކޯޕަރޭަޝން  މެނޭޖްމަންޓް    ( C-0048/2009:  ނަންބަރު  ރަޖިސްޓަރީ  ކުންފުނި)  ވޭސްޓް 

"މައްސަލަ   ފަހުން  ފަރާތް(  ރައްދުވި)މީގެ  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  އޮޕަރޭަޝންސް  ގެ    ފަރާތް"  ވަންދޫ 

 މަހަކު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  އަސާސީ  މަާޤމުގެ    ރެވުނުއިސްވެބަޔާންކު  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ މަޤާމުކަމަށާއި،

ރ. )އަށްހާސް  8،230/-ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ( އާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި މަހަކު  )  ރ.4،820/-

  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ލިބެމުންދިޔަކަމަށްފަރާތަށް  ހުށަހެޅިމައްސަލަ   ދުވިސައްތަ ތިރީސް ރުފިޔާ(

  2021ޖަނަވަރީ   07 އަސާސަކީ  ހުށަހެޅުމުގެ ަޝކުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 1.1

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ދީފައިވާ އިންޒާރުގައި އިންޒާރު ދެވުނު ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ  

ވަޒީފާގެ    ޅިހުށަހެ މިންގަނޑާއި  މާޙައުލުފަރާތް  ބަހައްޓަންވީ  ބަސްމަގު  މުޚާތަބުކުރުމުގައި  މުވައްޒަފުންނާ  ގައި 

ހިނގާފައިވާ   ކިހިނެތް  އެއީ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ކޮށްފައިވާކަމަށް  މުޚާތަބު  މުވައްޒަފުންނާ  ޚިލާފަށް 

ކުރު މުޚާތަބު  މުވައްޒަފުންނާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތުމާއި،  އެނގެން  ބަސްމަގު  ކަމެއްކަން  މުގައި 

ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދިނުމެއްނެތި އަދި އޭގެ އެއްވެސް ތަފްޞީލެއް  

ދިނުމެއްނެތި، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެއްވެސް ސުވާލެއް ކުރުމަކާ ނުލައި އަދި  

  01އިނުވުމުންކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން އެއްވެސް ސަބަބެއް އެންގުމަކާ ނުލައި  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތެއް ދީފަ

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ މަާޤމު ދަށްކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމާއި، މުސާރައަށް   2021ޖޫން  

ލިޔުން އަންގައިދޭ  ބަދަލުކުރިކަން  ވަޒީފާ  ލިޔުމާއި،  އަންގައިދޭ  ގެނެވުނުކަން  ޖޫން    06ފޮނުވުމަށްފަހު    ބަދަލު 

މުސާރަ   2021 ދަށްކޮށް،  މަާޤމު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފެށިގެން  އިން 

 ކުޑަކޮށް އަދި ވަޒީފާ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމާ ވިދިގެންކަމަށް އެފަރާތުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

ފަރާތުގެ 1.2 ހުށަހެޅި  ބުނެ    އެގޮތުން މައްސަލަ  ގޮތުންކަމަށް  ބަހައްޓާފައިވާ  ގައި    2021ޖަނަވަރީ    07ބަސްމަގު 

  2021ޖަނަވަރީ    19ދީފައިވާ އިންޒާރާ ގުޅިގެން، އެ އިންޒާރު ދެވުނު ސަބަބާއި އޭގެ ތަފްީޞލު ހޯދުމަށް އެދި  

އާއި   ސިޓީ   2021މާރިޗު    10ގަ  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ފަރާތުން ފޮނު ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސިޓީއަކަށް  އެއްވެސް  އެއިން  ނަމަވެސް  ވާފައިވާނެކަމަށާއި، 



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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އެޅުމުގައި   ފިޔަވަޅު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން    މައުޟޫޢީޖަވާބުދީފައިނުވާކަމަށާއި، 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް އެފަރާތުން 

ދަށްކޮށް،  1.3 މަާޤމު  އެފަރާތުގެ  ނުލައި  އެންގުމަކާ  ސަބަބެއް  އެއްވެސް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއަށްފަހު 

ތަން ބަދަލުކުރި ކުރުމާ ވިދިގެން އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި   މުސާރަ ކުޑަކޮށް އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

ހުށަހެ ރފަރާތް    ޅިމައްސަލަ  އިންނަމާދޫގައިކަމަށާއި،  ރ.  ގެންދަނީ  ރ.    .ދިރިއުޅެމުން  އާއި  ވަންދޫ 

ދެ   އޮންނަ  ކައިރީގައި  ވަރަށް  ގޮތަކަށް  ފަސޭހަ  ދަތުރުކުރެވޭހާ  ތެރޭގައި  މިނެޓުގެ  ދެތިން  އިންނަމާދޫއަކީ 

ކަން އެފަރާތަށް  ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު އެނބުރި ރަށަށް ދިޔުމުގެ ފަސޭހަރަށްކަމަށާއި،  

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ  ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    2021ޖޫން    06ލިބިފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް  

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަާޤމަށްކަމަށާއި،  އޮފިސަރެއްގެ  ޑިއުޓީ  ތިލަފުށްޓަށް  ކ.  އޮޕަރޭަޝންސް  މާލެ  ގްރޭޓަރ 

މައްސަލަ ބަދަލުކުރުމުގައި  ވަޒީފާ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުގެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ލުވެރިކަމާއި  ޢަދު   މައުޫޟޢީ  

ފިޔަވަޅުތަކެއް   އެފަދަ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ 

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސަބަބެއް  އެއްވެސް  އަޅަންޖެހުނު 

 އެހެންކަމުން އެ ފިޔަވަޅު ތަކަކީ ާޤނޫނާއި ޚިލާފު ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމަށެވެ. ފައިނުވާކަމަށާއި، އަންގާ

އެދިފައިވަނީ،   .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ކޯޕަރޭަޝން ފަީޟލްއަޙްމަދު  މައްސަލަ  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  މައްޗަށް  ގެ 

ލިމިޓެޑުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވަނީ އެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް  

ފުރިހަ އެކަމުގައި  ކުރިން  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  މެދު  މުވައްޒަފަކާ  ނުލައިކަމަށްވާތީއާއި،  މަކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަކުރުމަކާ 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން އެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތީ، އަޙްމަދު   މައުޫޟޢީ

ބާޠިލު ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އަޙްމަދު  އިގެ މައްޗަށް އަޅާފަ ފަީޟލް ފިޔަވަޅުތަކަކީ    ފަީޟލް ވާ 

ދިޔަ ނޯރތު ރީޖަނަލް އޮޕަރޭަޝންސް، ވަންދޫ ސުޕަވައިޒަރުގެ މަާޤމަށް އެފަރާތް ރުޖޫޢަކުރުމަށް އަދާކުރަމުން ގެން

ފަޟީލަށް   އަޙްމަދު  އަދި  އަންގައި  މައްޗަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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އުނިވެފައި މިންވަރެއް  އެއްވެސް  ޢިނާޔަތްތަކުން  މުސާރައާއި  ފަޟީލަށް  ލިބެންޖެހޭ  އަޙްމަދު  އެފައިސާ  ވާނަމަ 

  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ނަގައިދިނުމަށްކަން 

ަވޒާީފާއބެހޭ   .3 ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތްނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ުރުކުރުމްނ،  ަޒ ހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަންޓަރިއިބުއނަަލްށ

ަފާރަތ  ުހށެަހިޅ  ެއންޑް  ީކ  ަމްއސަަލ  ެއނަްވަޔަރަމްންޓ  އޮފް  މިިންސްޓީރ  ިއްނ  ކަޯޕޭރަޝްނ  ެމޭންޖަމންްޓ  ވްޭސްޓ 

ީރަޖންަލ ޮއަޕރަޭޝްންސ ަމްޝރުޫޢެގ   ޯނރުތެއަނރީޖ ާއިއ ެއުކ ވަެފިއާވ އްެއަބްސުވެމްއެގ ަދުށްނ ުކިރއަށެްގނާްދ  

ްތަކަމާށއި، ެދްނނުެވުނ ެއްއަބްސުވުމެގ  ަދުށްނ ރ. ވަނޫްދަގިއ ެވްމޯކެގ ަފާރުތްނ ުސަޕަވިއަޒެރްއެގ ަމާޤމަުގިއ ުހިރ ަފާރ

ަމްއޗްަށ   ެވްމޯކެގ  ކުުރްނ  ކަަށަވުރ  ަރްއާކެތިރަކން  ލިބޭިދްނޖޭެހ  ުމަވްއޒުަފްނންަށ  ާޤޫނނަުތކްުނ  ަވޒާީފއާބޭެހ  ަދުށްނ 

ްނވީ  ަގިއ ަބްސަމުގ ބަަހްއަޓާމަޙއުުލުހެރ ަމަސްއަކުތެގ    ަފޟްީލާލިޒުމާވިއުރ، ުސަޕަވިއަޒެރްއެގ ަމާޤުމަގިއ ައްޙމުަދ  

ިޚ ަޢމުަލަތްއ  ާލިމްނަގނާޑިއ  ޮގތްަށ އަެފާރުތެގ  ެގއޭްލ  ަމސަްލަޙުތ  ަތނެުގ  ުކުރާމިއ،  ުމާޚތުަބ  ުމަވްއޒަފްުނާނިއ  ަފްށ 

ބަަހްއަޓުމނާްދަކުމެގ ަޝުކާވައކީ ުމަވްއޒުަފްނެގ ާޢްނމު ަޝުކާވެއްއަކަމާށިއ، އެެހްނަކުމން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް  

 ، ީނ އަެކީށެގްނާވ ަސބެަބްއެގ ަމްއޗްަށ ިބާނޮކށް ަމްއސަަލ ބުެލަމށްފުަހގިައަކަމާށިއިލުޔުމްނ ިއްނާޒުރ ދަީފިއަވ

ިޑއީުޓ ޫނން ަގޑަިތުކަގިއެވްސ ުމވްައޒުަފްނެގ ަޢމުަލަތްއ ެއކީަށެގނުްނާވ ފަަދ ޮގަތކަށް    ެއޮގުތްނ ިޑއުޓީ ަގީޑަގާއިއ 3.1

ބެެހްއުޓަމީކ ޭވްސްޓ ެމޭންޖަމންްޓ ޯކަޕޭރަޝްނަގިއ ަޢމުަލުކަރުމނާްދ "ްސޓްާފ ރްޫލްސ ެއްންޑ ެރިގއޭުލަޝްންސ" 

ަފށް  ާލްސަމގު ބަަހްއޓްަނީވ މްިނަގނާޑިއ ިޚަގިއ ަބާމަޙއުުލ ެގ ަދުށން ކެުށްއ ަކމާަށިއ، އެހްެނަކުމްނ ަމަސްއަކުތގެ  

ުހުރން   ަޢމުަލަތްއ  ުމަވްއޒެަފްއގެ  ުހްނަނ  ަމާޤުމަގިއ  ުސަޕަވިއަޒެރްއގެ  ުކުރމީަކ  ުމޚަާތބު  ުމަވްއޒުަފްނާނ 

ެއަކީށެގްނވާފަަދ ޮގެތއް ޫންނަކމާަށިއ، ުމަވްއޒުަފްނެގ މުެދަގިއ ުނަތަނަވްސަކްނ އުފިެދ ަހަމޖެހްުނ ަނގެާލޭވ ޮގތަށް  

ުލުކަރުމްނ ިދުޔަމީކ ުސަޕަވިއަޒެރްއެގ ަމާޤުމަގިއ ުހްނަނ ުމަވްއޒެަފްއެގ ަޢމުަލަތްއ ުހުރްނ އަެކީށެގްނުނާވ ފަދަ  ަޢަމ

އެެހްނަކުމން   ޮކމީިޓެގ    2020ިޑެސނަްބުރ    13ަޢމެަލްއަކަމާށިއ،  ިޑިސޕިްލަނރީ  ޭބްއުވނު  ަވނަ    16ަގއި 

 ާޒރު ިލޔުުމްނ ދަީފިއާވެނަކަމެށެވ.  ަބއްދުަލުވުމަގިއ ަމްއސަަލ ބުެލަމށްފުަހ ެދްނެނުވުނ ިއްނ
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ަގިއ ޭބްއުވުނ ިޑސިޕިްލަނީރ ޮކމީިޓެގ ަބއްދުަލުވުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތެގ ަމޤާމު   2021ޭމ   23ެއައށްފުަހ  3.2

ިއްނާޒރު   ުމަވްއޒަަފަކްށވަެފިއ  ެދވަިފިއާވ  ިއްނާޒުރ  ފުަހެގ  ެއްނމެ  އަެފާރަތީކ  ސަަބބީަކ  ަދްށޮކށަްފިއާވެނަކމާަށިއ، 

ަކްނަކްނ  ެދުވ ބަަހްއަޓން    ިއޞާްލުޙުނ  ަވޒާީފަގިއ  ުސަޕަވިއަޒެރްއެގ  ުމަވއްޒަަފީކ  ަތުކާރުރަވުމނާްދީތ  ުނެވ 

ަމާޤުމ   ަފާރުތެގ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ނުފްެނާނީތ،  ެމްނަބުރނަްނށް  ޮކިމީޓެގ  ުމަވްއޒެަފްއަކން  ެއަކީށެގްނާވ 

 ުކުރަމްށ ޮކިމީޓެގ ިއއްތާިފުޤްނ ާފްސުވުމްނަކަމާށިއ،  ުސަޕަވިއަޒެރްއެގ ަމާޤުމްނ ިޑުއޓީ އިޮފަސެރްއެގ ަމާޤަމްށ ަދްށ

ުމާސަރައްށ ައިއ ބަދަަލީކ ާޤޫނާނ ޚިލަާފްށ ެގެނުވުނ ބަދެަލްއަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި   ެއ ބަދާަލެއުކ އަެފާރުތގެ 

 ިއެވެއެވ. ަފާރުތްނ ބާުނ ބުުނުމަގިއ ާޤޫނނީ ައާސެސްއ ެންތަކމްަށެވްސ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ަމާޤުމ ަދްށކޮށަްފިއަވނީ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއވާ ޮގުތަގއި ެއޮގުތްނ  3.3

އަދި   ެއްނުގަމށްފުަހ  ިލުޔުމން  ަފާރތަށް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ބަަލުމނާްދަކން  ަމްއސަަލ  ޮކމީިޓިއން  ިޑިސޕިްލަނީރ 

ެވިރަކްނ  ުކެރިވ ަޖާވބާުދީރުވުމެގ ުފުރަޞުތ ިދުނާމެއުކ ިއުޖރީާޢ ޢަދުުލާހިޒުރަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ޮކިމޓަީއްށ  

ުހްނަނ  ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމާށިއ،   މްައަޗށް  ަފރުާތެގ  ުހށެަހިޅ  ަނސަޭހްތެތިރުވުމްނެވސް  ަމްއސަަލ  ަފރުާތން 

ވަެފިއުނާވަކަމާށިއ، ިމ ހަާލުތަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ރ. ވަނޫްދަގިއ  އިޞާްލުޙަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  

ޭންޖަމްންޓ ޯކަޕޭރަޝަންށ ިލބާިދެނ ޮބުޑ ެގއުްލެމްއަކަމާށިއ، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ  ަވޒާީފަގިއ ބެެހްއުޓަމީކ ޭވްސްޓ ެމ

ުކުރަމްށ ެދުވުނ ުފރަުޞުތ ޭބންުނ ހުިފަމާކ ނަުލިއ އަެފާރުތެގ ަޢމުަލަތއް  ިއޞާްލުޙަފާރަތްށ އަެފރުާތެގ ަޢމުަލަތްއ  

ްއަކްތުކާރ އެހްެނ ުމަވްއޒުަފްނަނށް  އެފަަދިއްނ ބެެހްއުޓުމެގ ަސބަބްުނ ޭއެގ ނެޭދޭވ ައަސުރ ރ. ަވނޫްދަގިއ ަމަސ

ަމްއސަަލ   ިހާމަޔްތުކުރމްަށަޓަކއި  ަމސަްލަޙތަުތއް  ޯކަޕޭރަޝްނގެ  ެމޭންޖަމންޓް  ޭވސްްޓ  ުގިޅެގން  ިދުޔާމ  ޯފަރުމްނ 

 ެވ.  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ްގރަޭޓރ މެާލ އަޮޕޭރަޝްންސ ތިލުަފށަްޓށް ބަދަލޮުކށަްފިއާވެނަކަމެށ

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފ 3.4 ިއުތުރްނ  ައެންއ ޑާިޕްޓަމނަްޓްށ ުނވަަތ ެއއް  ީމެގ  ިޑާޕްޓަމނުްޓްނ  ެއްއ   އާަދުކާރ އޮފެީހްއެގ 

ްބާރްނުޗްނ ައެނއް ްބާރނަްޗށް ނަުވަތ ެއްއ ރުަށްނ އެަންއ ރަަށށް ބަދުަލުކުރުމެގ ަޙްއުޤ ަވޒީފޭާދ ަފާރަތްށ ލިިބެގން  

ަމ ެއްއަބްސުވުމަގިއ ަކނަޑެއޅެިގްނ  ެއަކްނ ަވޒާީފއާބޭެހ  ަޙްއަޤީކ  ާނޮކށަްފިއ ެންތ ޙަާލެތއަްގިއ ެއ ބަދުަލ  ޮއްނަނ 

ިޟްމީނ   ންެތނަަމެވްސ  ަބާޔނޮްކށަްފިއ  އާިބާރުތްނ  ަސީރަޙ  ެއްއަބްސުވުމަގިއ  ަވޒީފެާގ  ެގެނވާިދެނަކމްަށ  ެއޮގަތްށ 
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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:  

 

އެެހްނަކުމން  ަވޒީފޭާދ ަފާރަތށް ިލިބެގްނވާ ަޙްއެޤްއަކމާަށިއ،    (Implied Right of the Employer)ޮގުތން  

ުހަށ ަފާރާތ ެދމުެދ އުފެދަިފިއާވ ތާަޢގީުދ  ަމްއސަަލ  ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ގުުޅުމގެ    (contractual)ެހިޅ 

ެތެރިއްނ ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމގެ ަދުށްނ ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފ އާަދކާުރަތްނ ަކނަޑއުެޅުމެގ ާބުރ ޭވސްްޓ ެމޭންޖަމްނޓް  

ުމަވްއޒުަފ   ެއޮގުތްނ  ިލިބެގްނާވަކމަށިާއ،  ަވޒާީފާއބެހޭ  ޯކަޕޭރަޝްނައްށ  ައެންއ ރަަށްށ ބަދުަލުކުރަމީކ  ަރުށްނ  ެއްއ 

ަވޒާީފެގ   ވަެފިއާވ  ެދމުެދަގިއ  ދަެފާރުތެގ  ޮގްތަކްނ  ެއްއަބްސވަެފިއާވ  ދަެފާރުތްނެވްސ  ަދުށްނ  ެއްއަބްސުވުމެގ 

އިން  ޯކަޕޭރަޝްނ  ަމންްޓަވަނ ާމއާްދައްށ ބުެލުމްނ ެއނެގްނ ޮއްނނެާނަކަމާށިއ، ޭވްސްޓ ެމޭންޖ  9ެއްއަބްސުވުމެގ  

ިމއަދާ    2021ޭމ    31 ައންގަާފިއާވިއުރ  ަފާރތްަށ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ބަދުަލުކިރަކްނ  ަވޒާީފ  ުދވުަހ  ަވނަ 

ްށެވްސ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން  ަހަމައްށެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ބަދުަލުކިރ ަމާޤަމްށ ނުިކމަެފިއުނާވަކަމ

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

ފިޔަވަޅުތައް   އެދިފައިވަނީ،  ން ފަރާތު  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4 އަޅާފައިވާ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބާޠިލުކުރާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމު ދަށްކުރުމުގެ ސަބަބުން  

ޢިނާޔަތްތަކަ މަތި  ށްމުސާރައާއި  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ާޤނޫނާ  ބަދަލަކީ  ބަދަލެއްކަމަށް އައި  ގެނެވުނު  ން 

ކޯޕަރޭަޝންގެ   މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  އަނބުރާ  އަލުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    ނޯރތު ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

އެންމެ   ބަލާއިރު  މަސްލަޙަތަށް  މެނޭޖްމަންޓްގެ  ވޭސްޓް  ބަދަލުކުރުމަކީ  ވަންދޫއަށް  ރ.  އޮޕަރޭަޝންސް،  ރީޖަނަލް 

ނުވާ ކޯޕަރޭަޝންގެ  ޢަދުލުވެރިގޮތްކަމަށް  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  އެދިފައިވާފަދައިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތީ، 

މެނޭޖްމަންޓް    ނޯރތު ވޭސްޓް  ބަދަލުކުރަން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަންދޫއަށް  ރ.  އޮޕަރޭަޝންސް،  ރީޖަނަލް 

 . އެނގެން އޮވެއެވެކޯޕަރޭަޝންގެ މައްޗަށް އަންގާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން 

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލައިގެ މައުޫޟއަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން، އަޙްމަދު   .5

ކޯޕަރޭަޝންގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ރ. ވަންދޫގެ  'ސުޕަވައިޒަރ   އޮޕަރޭަޝންސް   -ފަީޟލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް 

އެ މަާޤމަށް  ގެ  ފަީޟލް  ޑިޕާޓްމަންޓް'  އަޙްމަދު  ގޮތުން  މައުޫޟޢީ  މައްސަލަ  މި  ނަގައިފިނަމަ،  މުވައްޒަފެއް  ހެން 

ނަތީޖާ   ނުކުންނަ  ސަބަބުން  ގޮތުގެ  އެދޭ  ފަީޟލް  އަޙްމަދު  ޙާލަތެއްގައިވެސް،  ނިމިއްޖެ  ގޮތަށް  އެދިފައިވާ 
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މެދުވެރިވެ އަޙްމަދު ފަީޟލް އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީއާއި، އެފަދަ ޙާލަތެއް  ޒުތަންފީ

އިޢާދަނުކުރެވޭ   ލިބޭ  ފަީޟލްއަށް  އަޙްމަދު  ނެތިގެންދިޔުމަކީ،  ފުރުަޞތު  ލިބިމުގެ  އަނބުރާ  އޭނާއަށް  ވަޒީފާ 

ގޮތެއް   ވަކި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައާމެދު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަޟީލް  އަޙްމަދު  ގެއްލުމަކަށްވާތީ، 

އޮޕަރޭަޝންސް ޑިޕާޓްމަންޓް' ގެ   -ންދެން، އަޙްމަދު ފަޟީލް އަދާކުރަމުންދިޔަ ރ. ވަންދޫގެ  'ސުޕަވައިޒަރ  އަންގަ

ޢީ ގޮތުން އަޙްމަދު ފަީޟލް އެދިފައިވާ ގޮތަށް ޟޫ މަާޤމަށް އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަންނުކުރުމަށާއި، މި މައްސަލަ މައު

ޓްރަބިއުނަލު ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙާލަތެއްގައި،  ތަންފީނިމިއްޖެ  ނިންމުމެއް  ނިންމާ  ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ  ޒުން  ކުރުމަށް 

އަޙްމަދު    މަށާއި،އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނު

ާޤނޫނާ ބަދަލުކުރުމަކީ  ވަޒީފާ  ތިލަފުއްޓަށް  ކ.  ވަންދޫއިން  ރ.  ގެންދާ  ވަޒީފާއަދާކުރަމުން  ޚިލާފު  ފަީޟލް   

ވަޒީ  ނިންމޭނީ  ގޮތެއް  ފައިަޞލާކުރަނިވި  މިކަމާމެދު  މައްސަލަ  ޢަމަލެއްކަމަށްދެކޭތީއާއި،  ޓްރައިބިއުނަލުން  ފާއާބެހޭ 

ފަރާތަކަށްވެފައި   އުފުލަމުންދާ  ޒިންމާ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ޢާއިލާއެއް  ފަީޟލަކީ  އަޙްމަދު  ކަމަށްވާތީ،  ބެލުމަށްފަހުގައި 

ކޮވިޑުގެ އާލަމީ ވަބާގެ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އަޙްމަދު ފަީޟލް މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ރ.  ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ  

ނިންމުމަށް   ނިންމާފައިވާ  ކޯޕަރޭަޝނުން  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ބަދަލުކުރުމަށް  ތިލަފުއްޓަށް  ކ.  އިން  ވަންދޫ 

އިގައި ފައިޞަލާ ކުރަނިވި ނިންމުމެއް  ޢަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ

ނިންމުމުގެ ކުރިން އަޙްމަދު ފަޟީލްގެ ވަޒީފާ ކ. ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމި ނިންމުން މިހިނދު ތަންފީޛު  

އަމުރުކޮށްދި މައްޗަށް  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝންގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  އަޙްމަދު  ނުކުރުމަށް  އެދި  ގެ  ފަީޟލް ނުމަށް 

ކުރަނިވި    ފަރާތުން ފައިަޞލާ  މައްސަލައިގައި  މި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެދިފައިވާއިރު،  އަމުރަކަށް  ވަގުތީ 

ޓަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމި ނިންމުން މިހިނދު  ށްނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އަޙްމަދު ފަީޟލްގެ ވަޒީފާ ކ. ތިލަފު

ކޯޕަރޭަޝ  ޒުތަންފީ މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  މައްސަލައިގެ  ނުކުރުމަށް  އަމުރުކުރުމަކީ  މައްޗަށް  ލިމިޓެޑްގެ  ންގެ 

ވޭސްޓް އުމަ މޭރުމުން  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ބުރަވެވޭތީ،  ކަމެއްކަމަށް  ލިބިގެންދާނެ  ފަރުވާ  ތެރެއިން  ޫޟޢުގެ 

މަވެސް،  މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެހެންނަ

ނަންބަރު   ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަކި    VTR/2021/128ވަޒިފާއާބެހޭ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލައިގައި 

މައު  ކަނޑައަޅައި  ވަކިގޮތެއް  ޫޟގޮތެއް  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނުވަތަ  ނިމެންދެން  މައްސަލަ  ޢީގޮތުން 



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ވޭސްޓްމެނޭޖްމަ ފަޟީލް  އަޙްމަދު  ރ.  އަންގަންދެން،  ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ  ވަޒީފާއަށް  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ންޓް 

'ސުޕަވައިޒަރ   މުވައްޒަފަކު   -ވަންދޫގެ  އެހެން  ގޮތެއްގައި  ދާއިމީ  މަާޤމަށް  ގެ  ޑިޕާޓްމަންޓް'  އޮޕަރޭަޝންސް 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ނެގުމަށް  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ  މަާޤމަށް  އެ  އެ  ޢައްޔަންކުރުމަށާއި،  ނަމަ، 

މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލުމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް 

ނުކުރުމަށް   ކަމެއް  އެއްވެސް  ނަންބަރު  ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  -200ވަޒީފާއާބެހޭ 

VTR/VA/2021/26  (28    ްއަމުރަށ2021ްޖޫނ 'ވަގުތީ  ނިންމި (  ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލައިގައި  އެދުނު   

 ގޮތް' ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ.

ދެވުނު   .6 ހުށަހަޅަން  ހެކިން  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި 

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ   06ފުރުަޞތުގައި  ނަން  ހެއްކެއްގެ  އެފަރާތުން  )ހައެއް(    31ފައިވާކަން 

އެނގެން   2021އޮކްޓޫބަރު   ބެލުމުން  އަށް  ލިސްޓް"  ހެކިންގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  "މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގައި 

ތޮނަ / ރ. ވާދޫ، )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ، )ހައެއް( ފަރާތުގެ ތެރެއިން އަޙްމަދު ހާދީ  06އޮންނަކަމާއި، ދެންނެވުނު  

( އާއި  ޙުސައިން ހަބީބު، ހ. ފެހި އާލާ / މާލެ )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  A236316ބަރު:  އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން

ނަންބަރު:   ކާޑު  ދެފަރާތާއި،  A081042އަންގައިދޭ  ދެންނެވުނު  އެދިފައިވާތީ  ނަގައިދިނުމަށް  ހެކިބަސް  ގެ   )

ހުށަހަޅާފައިވާ   ގޮތުގައި  ހެކިންގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ފުނަދޫ މައްސަލަ  ށ.   / ދިލްބަހާރުގެ  ރަޝީދު،  އަޙްމަދު 

ރ. ރަސްމާދޫ    ( އާއި މުޙައްމަދު ސަމީޙު، މީނާޒް /A011577)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ކޮށް ހެކިބަސް  ހާޒިރު( ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  A316985)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ނަގާފައިވާނެއެވެ.  

އަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އެކަށިގެންވާ މި މައްސަލަ .7

ކުރުމަކާ  ސަބަބެ ފުރިހަމަ  އިޖުރާޢަތުތައް  އޮންނަ  ޢަމަލުކުރަން  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފަކާމެދު  އަދި  އްނެތި 

ބަލަންޖެހޭނީ  ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއެއްކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލައިގައި  ބުނެ  އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމަށް  ނުލައި 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ޞް ވާ އިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައި



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

 VTR/2021/128މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަޟީލް އަޙްމަދު

                                             

 

31 ގެ  10 ޞަފްޙާ      
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ގެ   ކުރަންޖެހޭ    19ާޤނޫނު(  ފުރިހަމަ  އަދި  އޮވެ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  މާއްދާއާ  ވަނަ 

ަޤބޫލުކުރެ ބެލުންކަމަށް  އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ  ކުރުމަށްފަހު  ވޭކަމާއި، މި މައްސަލައިގެ އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަ 

ވާސިލުވުމަށްޓަކައި   ނިންމުމަކަށް  ކަނޑަޢަދުލުވެރި  ގޮތެއް  ގުޅިގެން  ނުކުތާތަކާ  އަޅަންޖެހޭކަމުގައި  އަންނަނިވި 

   ދެކެމެވެ.

 ؛ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން އިޞްލާޙީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  7.1

 އަދި  ؛ވާކަން ނުވަތަ ނުވާކަންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި  7.2

ން ރަނގަޅުކަން ނުވަތަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ރ. ވަންދޫ އިން ކ. ތިލަފުށްޓަށް ބަދަލުކުރި ކުރު 7.3

 ނޫންކަން، މިއެވެ. 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްތޯ  ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް    އިްޞލާޙީށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   .8

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 19)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  8.1

މާއްދާގައި  މި  ތަބާނުވާނަމަ،  މިންގަނޑުތަކަށް  އަޚްލާޤީ  މަސައްކަތުގެ  ތަބާވާންޖެހޭ  ފިޔަވަޅުތަކުގެ   "މުވައްޒަފުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ".ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު، ވަޒީފާދޭ   ތެރެއިން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅަން ފެންނަ އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 19އަދި މި ާޤނޫނުގެ  8.2

 .ހިމެނޭނެއެވެ  މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު" ގެ މާނައިގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް "

 ؛ނަސޭހަތްދިނުން (1)

 ؛ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުން (2)

 ؛ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުވުން   14ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުން   (3)

 ".ހުރި މަގާމަށްވުރެ ދަށްމަގާމަކަށް ބަދަލުކުރުން  (4)

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި 19އަދި މި ާޤނޫނުގެ  8.3



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ފިޔަވަޅެއްތޯ "  އެކަށީގެންވާ  ފިޔަވަޅަކީ  އަޚްލާޤީ  އަޅާފައިވާ  މުވައްޒަފަކާމެދު  ވަކި  ފަރާތުން  މަސައްކަތުގެ   ވަޒީފާދޭ  ބެލުމަށްޓަކައި، 

މިންވަރާއި،  ތަބާނުވި  އެމުވައްޒަފަކު  މިންގަނޑަށް  އެޅިފިޔަވަޅާއި،   އަޚްލާޤީ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ވާޖިބުތަކާއި،  އެމުވައްޒަފެއްގެ 

އެޅުމުގައި  ގެއްލުމާއި އެފިޔަވަޅު  ލިބުނު  ޚިލާފުވުމުން  މިންގަނޑާ،  އަޚްލާޤީ  މުވައްޒަފަކު  އެ  އެމުވައްޒަފަކުޢަމަލުކުރިގޮތާއި،   ، 

 ".މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ކުރިން ބަހައްޓަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، 8.4 ރައްދުވި   މިފަދައިން  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަސްމަގު   ފަރާތުން  މާޙައުލުގައި  "މަސައްކަތުގެ  އެފަރާތް  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު 

ފަށް މުވައްޒަފުންނާ މުޚާތަބުކުރުން" މި ސަބަބުގެ މައްޗަށްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  ލާ ބަހައްޓަންވީ މިންގަނޑާއި ޚި

އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އެ ސަބަބު ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށެވެ.  

ރައްދުވި   މައްސަލަ  މުޚާތަބުކޮށްގެންކަން  ގޮތަކަށް  ކޮން  މުވައްޒަފަކާމެދު  ކޮން  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު  ފަރާތަށް 

ތަށް ބުނެދެވިފައިނުވާއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގާފައިނުވާނެކަމަށާއި، ފަރާ

ގައި ބަސްމަގު ބަހައްޓަންވީ މިންގަނޑާއި  މާޙައުލުޅި ފަރާތުން އެއްވެސް އިރެއްގައި މަސައްކަތުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެ

ކަމެއް   އެއްވެސް  ގެއްލޭގޮތަށް  މަސްލަޙަތު  ތަނުގެ  މުޚާތަބުކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުންނާ  ޚިލާފަށް 

 އެފަރާތުގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް

ހުށަހެޅި   8.5 ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދެމުން  ރައްދު  ނުކުތާއަށް  މި 

ބުނެފައިވަނީ   ޖުމުލަގޮތެއްގައި  އަޑުއެހުންތަކުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންތަކުންނާއި 

ފަރާތުން  މައްސަލަ މުވައްޒަފުންގެ  ަޝކުވާތަކެއް  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި   

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ކުރަންޖެހޭ  ރިޕޯޓު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  ހުށަހެޅުމުންނާއި 

މައް ކަމަށާއި،  ހުށަހެޅުމުން  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  އެޗް.އާރު  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ަޝކުވާ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ޒަފުންނާއި އޭނާއާ ދެމެދު އޮތް ހީނަރު  މަާޤމުގައި ހުރި ފަރާތަކަށް ވާއިރު އޭނާގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައް

ބަޔާނަށް   ގައި   2021މޭ    23ގުޅުން   ދީފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ޑިސިޕްލިނަރީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ސާ މަސައްކަތުގެ  ނަޒަރުކުރުމުން  ސަބަބަކީ  އެއް  ހީނަރުވުމުގެ  ގުޅުން  މި  ގައި  މާޙައުލުފުވެގެންދާނެކަމަށާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ބަސްމަގު ބަހައްޓަންވީ މިންގަނޑާއި ޚިލާފަށް މުވައްޒަފުންނާ މުޚާތަބުކުރުންކަމަށާއި،  



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ކު ރަންޖެހޭ ފަރާތުން އެޗް.އާރު ޑިޕާޓްމަންޓަށް  މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިޕޯޓު 

އެ   ކޮށްފައިވާކަމާއި،  މުވައްޒަފުން  އެހެން  ަޝކުވާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅިކަމަށާއި،  މައްސަލަ 

ޑޮކިއުމެންޓް   ޖަވާބުފޯމާއެކު  މައްސަލައިގެ  ދެވިފައިވާކަން  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ގެ    6ަޝކުވާތަކަށް 

ގައި ޑިސިޕްލިނަރީ    2021މޭ    23އްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބެލުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ގޮތުގައި އެ

ހުށަހެޅި  ހާޒިރުކޮމިޓީއަށް   މައްސަލަ  އޮންނާނެކަމަށާއި،  އެނގެން  ނަގާފައިވާކަން  ބަޔާނެއް  އެފަރާތުގެ  ކުރެވި 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މުވައްޒަފުންނާ އަމާޒުކޮށް  ފަރާތް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބެލުމުން މަ 

ދެކެން"   ކަމުގައިވެސް  މައްސަލަތަކެއް  އުފައްދާ  ކުރަންޖެހޭތީ  މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުންތަކަކަށް  ކަންނެތް  "އެއީ 

ސުޕަވައިޒަރުގެ   އެއީ  ބުނެފައިވުމުން  މިފަދައިން  ބުނާތީ"  އެއްޗެހި  ކުރާގޮތުން  މަސައްކަތް  "އެމީހުން  އާއި 

ާޤމުގައި ހުންނަ މުވައްޒަފަކު މުވައްޒަފުންނާއި މުޚާތަބުކުރުމުގައި ބަސްމަގު ރަނގަޅު ގޮތުގައި ނުހިފެއްޓޭކަން  މަ

ދެކޭކަމަށާއި،   އޮންނަކަމުގައި  އެނގެން  އާއި  ސާފުކޮށް  އޮޕަރޭަޝންސް  މައްސަލަ  ޙަވާލު ވަންދޫ  އަދި  ވެހުރި 

ޕާޓްމަންޓުގައި އެދިފައިވަނީ ވަންދޫ އޮޕަރޭަޝންސް  ރު ޑިހުށަހެޅި ފަރާތް ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްވެސް އެޗް.އާ

ނަމަވެސް   ވަކިކޮށްދިނުމަށްކަމަށާއި،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ގޮތުގައި  ރަނގަޅު 

ކޮ ޑިސިޕްލިނަރީ  ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު  ފިޔަވަޅެއްތޯ  އެކަށީގެންވާ  ފިޔަވަޅަކީ  އަޅާ  މިޓީއިން  މުވައްޒަފުންނާމެދު 

 ނިންމީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމު ދަށްކުރުމަށްކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މުވައްޒަފުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް "ކަލޭ އަމާ ފުއި"، "މިހިރަ ނަގޫބަޅާ"   8.5.1

ސް ބޭނުންކޮށްގެން ގައި އެއްގޮތަކަށްވެ މާޙައުލުއަދި "ކަލޭ ފަޑަ ބޮއި" ފަދަ ހަޑިހުތުރު އަދި މަސައްކަތުގެ  

މުޚާތަބުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   މުވައްޒަފުންނާ  އެކި  ބަހައްޓައި  ބަސްމަގެއް  ވެމްކޯގެ  ނުވާނެފަދަ  މިއީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމަށާއި، އަދި   3.1.41.6މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުސޫލުގެ  

ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ   ވަޒީފާއިން  މާއްދާގައިވާނީ  ޙާއެއީ  ދެންނެވުނު   improper“ލަތެއްކަމަށާއި، 

behavior while on and off duty”    ީޣައިރު ސުލޫކ( މިންކޮންޑަކްޓް  ޢަމަލަކީ  އެ  ކަމަށާއި، 

ކުރުމަކީ   މުޚާތަބު  މުވައްޒަފުންނާ  ބަހުން  ހަޑިހުތުރު  ޢަމަލެއްކަމަށާއި،  ގެ   improper“ޢަމަލު( 

behavior”  ަކ ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އެޅުމުގައި  ގެ  ފިޔަވަޅު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މެއްކަމަށްވާތީ 



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

 VTR/2021/128މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަޟީލް އަޙްމަދު

                                             

 

31 ގެ  13 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:  

 

އޮތްކަމަށާއި،   ސަބަބެއް  ޕޮލިސީގެ  އެކަށީގެންވާ  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  މާއްދާގެ    14.8.3ވެމްކޯގެ  ވަނަ 

  ލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުން ޞޫ ދަށުން ކުންފުނިން ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އެންމެހައި އު

އެ   ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  މާއްދާއާ  އެ  އަދި  ލާޒިމުކަމެއްކަމަށާއި،  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުންގެ  ޢަމަލުކުރުމަކީ 

ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި،  ޕޮލިސީގައި  ނެގިދާނެކަމަށް  އެކްަޝން  ޑިސިޕްލިނަރީ  މުވައްޒަފަކާމެދު 

މަ  ހުރި  މުވައްޒަފު  ނުވަތަ  ޑީމޯަޝން  ތެރޭގައި  އެކްަޝންގެ  މަޤާމަކަށް  ޑިސިޕްލިނަރީ  ދަށް  ާޤމުން 

 ބަދަލުކުރެވިދާނެކަން އެ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނާނެކަމަށެވެ. 

ދައްކާކަމާއި،   8.6 ވާހަކަ  ބަހުން  ހަޑިހުތުރު  ކުރުމުގައި  މުޚާތަބު  މުވައްޒަފުންނާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ބެލުމުގެ ގޮތުން ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް  މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެ ަޝކުވާ ކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ މައްސަލަ

ނިންމީ  ،ހުށަހެޅި އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އެކަށީގެންވާ    މައްސަލަ  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  އެފަރާތާމެދު 

 ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ފެނިގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި    ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ސައިޓުގެ   8.6.1 މެނޭޖްމަންޓު  ވޭސްޓް  ވަންދޫ  ރަޝީދުރ.  އަޙްމަދު  އިންޖިނިއަރ  ސެޕްޓެންބަރު   30  ޗީފް 

އަޙްމަދު    2020 މެނޭޖަރ  ޖެނެރަލް  އޮޕަރޭަޝންސް  މާލެ  ގްރޭޓަރ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 

 ޝާފިއުއަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް ބަލާއިރު، 

“I would like to inform you about an unethical behavioural issue episode that I have 

been receiving from R. vandhoo station supervisor Ahmed Fazeel – Staff ID 1141. 

His unprofessional behaviour has resulted in negative impacts to the office 

environment and is becoming a strategy to effect in delayance in assigned works for 

other employees, especially aimed towards technical staffs. Many colleagues have come 

forward and voiced their concerns relevant to the toxic work environment he creates.  
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According to my understanding he involved himself in office politics whilst being 

biased with judgement to specific employees and making unbearable for other team 

members to do their job functions properly including myself. The verbal abuses and 

vulgar language hurried he has hurries and targeted towards me constantly for a time 

period now has gotten out of hand. I will not tolerate that kind of unethical 

misbehaviour attested towards me and other members at a professional sector. I 

sincerely request the higher management to investigate this case and hold him 

questionable for this issue strictly. It is mandatory to keep everyone working 

peacefully and focusing on the assigned tasks, as its unacceptable due to one person 

when it effects the whole operation.” 

އޮންނަކަމާއި،   8.6.2 އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މައްސަލަ    2020އޮކްޓޫބަރު    05މިފަދައިން  އެ  ގައި 

އީމެއިލްތަކުގެ   ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އީމެއިލްކޮށްފައިވާކަން  އެޗް.އާރަށް  ބެލުމަށް 

ަޝކުވާތަކެއް   ގިނަ  ގުޅިގެން  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބެލުމުން  ކޮޕީއަށް 

ޑިސެންބަރު    03ޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފު ހުސައިން މިފްޒާލް  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން  ހުރިކަން،

އަށް    2020 ފޯމް'  ހުށަހަޅާ  ަޝކުވާ  'މުވައްޒަފުން  ފޮނުވާފައިވާ   ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގައި 

ހަރުކަށިކޮށް  "ވަރަށް  ގޮތުގައި  ަޝކުވާއެއްގެ  އެއް  ތެރެއިން  އޭގެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބެލުމުން 

ވާހަކަމުވަ އޮންނަ-ދެއްކުން  އްޒަފުންނާ  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކަމަށް  ކަން  އަމުރުކުރުން" 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ދެންނެވުނު ަޝކުވާތަކާ ގުޅިގެން ޗީފް އިންޖިނިއަރ އަޙްމަދު ރަީޝދު ހުށަހަޅާފައިވާ ވަންދޫ ފެސިލިޓީގައި   8.6.3

އަޙްމަދު   ސުޕަވައިޒަރު  ކުރުމާއި މުވައް  ފަޟީލްމަސައްކަތްކުރާ  މުޚާތަބު  ބަހުން  ހަޑިހުތުރު  ޒަފުންނާ 

ދަށްވާތީ ޙަލަސް ގައި މަ މާޙައުލު މަސައްކަތުގެ   އަޚުލާުޤ  ތު ގެއްލޭގޮތަށް މުޢާމަލާތްކުރާތީއާއި، މަސައްކަތުގެ 

ކޯޕަރޭަޝން   މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  ަޝކުވާއަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ވަނަ    16ގެ  އަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާ "ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީ  10:00ގެ    2020ސެންބަރު  ޑި  13ލިމިޓެޑުގެ  



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

 VTR/2021/128މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަޟީލް އަޙްމަދު

                                             

 

31 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:  

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   ޒިރީ" އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،ހާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އަދި  

ހުންނަ ބަސްމަގު  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ  ހުންނަނީ  އެޖެން ބަސްމަގު  ނޫންކަމަށާއި،  ގޮތަށް  ފަރާތުގެ  ހޭ 

މަސައްކަތުގެ އަޚުލާުޤ އެންމެ އެކަށީގެންނުވާކަމަށާއި، ތަކުރާރުކޮށް ރަސްމީކޮށާއި ނުރަސްމީކޮށް އެޗް.އާރަށް  

ބައްދަލުވުމުގެ   ދެންނެވުނު  އައިސްފައިވާކަމަށާއި،  ހުށަހަޅަމުން  ަޝކުވާތައް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފާހަގަކުރެވި    އެޖެންޑާގައިވެސް  ހުރިކަމަށް  ަޝކުވާތަކެއް  އިތުރު  ނިސްބަތްވާ 

އެކަންކަން   މަޝްވަރާކުރެވުނުކަމަށާއި  މެދުގައި  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  ދެންނެވުނު 

ނިންމުނުކަން   ދިނުމަށް  އިންޒާރު  ފަހުގެ  އެންމެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުރުމުން  އެގޮތަށް 

ކޮ  އޮންނަކަން   16މިޓީގެ  ޑިސިޕްލިނަރީ  އެނގެން  ބެލުމުން  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ  ވަނަ 

 އެވެ. ފާހަގަކުރެވެ

ހު 8.6.4 މައްސަލަ  ނިންމާފައިވާގޮތަށް  ބައްދަލުވުމުގައި  ކޮމިޓީ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތަށް  އަދި    07ށަހެޅި 

ދީފައިވާކަން    2021ޖަނަވަރީ   އިންޒާރު'  ދެވޭ  'ލިޔުމުން  ލިޔުމަށް  ގައި  އެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން 

ގައި ބަސްމަގު މާޙައުލު އިރު، ލިޔުމުން އިންޒާރު ދެވިފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތުގެ  ބަލާ

ށާއި، އެހެންކަމުން އެކަން އެގޮތަށް ބަހައްޓަންވީ މިންގަނޑާއި ޚިލާފަށް މުވައްޒަފުންނާ މުޚާތަބު ކުރާތީކަމަ

ނަ އެދި  ކަމަކީ  ޭޞޙަނުކުރުމަށް  އެ  އަދި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ތްތެރިވާކަމަށް 

ޕޮލިސީގެ   ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  މާއްދާ    14ކުންފުނީގެ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތުގެ ވަނަ  މުވައްޒަފުން  އަދި 

ފަރާތުގެ  3.1.41.6އުސޫލުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންގައި،  ކުށެއްކަން  ދަށުން  މާއްދާގެ  ޢަމަލު  ވަނަ   

ނުކުރުމަށާއި،   ޒިންމާދާރުކަމާއެކުޙަވާލު ތަކުރާރު  ފަރުވާތެރިކަމާއި  މަސައްކަތްތައް  ކުރުމަށް   ކުރެވިފައިވާ 

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިތުމަށް  ހުރުމަތްތެރިކޮށް  ގަވާއިދުތަކަށް  އުސޫލުތަކާއި  ކޯޕަރޭަޝންގެ 

ނުކޮށް ތަކުރާރުވަމުންދާނަމަ  އިޞްލާޙުއަދި އެކަން    ނަސޭހަތްތެރިވެ، އިތުރު ފުރުަޞތެއް ދެވިފައިވާކަމާއި،

 އިތުރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފައިން ވަކިކުރެވޭނެކަންވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

 VTR/2021/128މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަޟީލް އަޙްމަދު

                                             

 

31 ގެ  16 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:  

 

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ    2021މާރިޗު    28ޗީފް އިންޖިނިއަރ އަޙްމަދު ރަީޝދު   8.6.5

ބަލާ ާޤއިމުކުރެވިފައިވާ  ސިޓީއަށް  ވަންދޫގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ރ.  މައިގަނޑުގޮތެއްގައި  އެފަރާތުން  އިރު 

އަޙްމަދު   ހުށަހެޅި  )އެހެން މުވައްޒަފެއް(  ފަޟީލްކުނި މެނޭޖުކުރާ ސައިޓުގައި މައްސަލަ  ފަރާތުން   އަދި 

އަޙްމަ ފެނިފައިވާކަމަށާއި،  ޢަމަލުތަކެއް  ބައިވަރު  ކަހަލަ  ނުޖެހޭ  ރަޝީދަ ފެންނަން  ތަފާތު  ށް  ދު 

އެކިގޮތްގޮތުން ޖެއްސުންކޮށް ދެންނެވުނު ސައިޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ އެހެން މުވައްޒަފުން ގާތު 

އެއްބާރުލުން   މުވައްޒަފުންގެ  އެ  ބުނެ  މަސައްކަތްކުރާކަމަށް  ބޭރުކުރަން  ސައިޓުން  ރަީޝދު  އަޙްމަދު 

ޕެޓިަޝނެއް ހަދައި އޭގައި މުވައްޒަފުން    ށްޓުން ބޭރުކުރުމަބޭނުންވާކަމަށާއި އަދި އަޙްމަދު ރަީޝދު ސައި

ލައްވައި ސޮއިކުރުވަމުން އަންނަކަމަށް ބުނެ އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ބިރުދައްކަމުން އަންނަކަމަށާއި، އެގޮތުން 

ކޮށްފި ސޮއި  ޕެޓިަޝނުގައި  މުވައްޒަފުން  ލިބޭނެކަމަ  ނަމައެ  ކުރިއެރުން  ސޮއި    ށާއިމަސައްކަތުގެ  އަދި 

މާލެ   ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯޓު  ފަރުވާކުޑަކަމުގެ  މަސައްކަތަށް  ވަޒީފާގެ  ނުކޮށްފިނަމަ 

ކައިރި   މުވައްޒަފުން  ބައެއް  ފޮނުވާނެކަމަށްވެސް  މުވައްޒަފެއް( އޮފީހަށް  )އިތުރު  ފަީޟލާއި  އަޙްމަދު 

ކުންފުނީގެ  ބުނެފައިވާ މުވައްޒަފަކަށްވާއިރު  ނިސްބަތްވާ  އިންނަމާދޫއަށް  ރ.  ފަޟީލަކީ  އަޙްމަދު  ކަމަށާއި، 

ތަފާތުކުރުން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މުވައްޒަފުންނާމެދު  ރަށްރަށުގެ  އެހެން  ތަފާތު  މަސައްކަތްކުރާ  ސައިޓުގައި 

ވަރަށް    އިއްކަތްތަކަށް ބުރޫއަރަގެންގުޅޭކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ރ. ވަންދޫގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސަ

ޢަމަލުތައް  ގެ  މުވައްޒަފެއް(  )އިތުރު  ފަީޟލާއި  އަޙްމަދު  އަންނަކަމަށާއި،  ވަމުން  ލަސްވުންތަކެއް  ބޮޑު 

ހުރިގޮތުން ސައިޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނެ މާހައުލެއް އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ނެތްކަމަށް ފެންނާތީއާއި، ރ. 

އެ ކުންފުނީގެ  ސައިޓުން  ޒިންމާތައް  ވަންދޫ  މަސައްކަތްތަކާއި  ރަީޝދުގެ  އަޙްމަދު  ސައިޓަކަށް  ހެން 

 ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން ދެންނެވުނު ސިޓީއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  

ނުވެ ތަކުރާރުވަމުންދާތި،  އިޞްލާޙުއިސްވެދެންނެވުނު ލިޔުމުންދޭ އިންޒާރަށްފަހު އިންޒާރު ދެވުނު ކަންކަން   8.6.6

ކޮމިޓީއިން އަލު ގައި    2021މާރިޗު    31 މައްސަލަ  އެ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  މައްސަލަ  ން 

 ލާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން "ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން" އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  ބަ



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

 VTR/2021/128މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަޟީލް އަޙްމަދު

                                             

 

31 ގެ  17 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:  

 

އު އިސްމާޢީލް  ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އަޙްމަދު ޝާފި   2021މާރިޗު    31 8.6.7

 ؛އުބައިދަށް ކޮށްފައިވާ އީމެއިލްގައި

“Please look it this and investigate with utmost care.  

Further, I have observed indirect and baseless accusations by fazeel in vandhoo 

common viber group targeted at Rasheed (Chief engineer) during this month. In 

addition, I was informed by Martin (ministry consultant stationed in vandhoo) day 

before yesterday, that some staff came to him and requested to sign a petition lead by 

fazeel to remove Rasheed from vandhoo.  

Fazeel has been a difficult person who has been center of a majority of trivial staff 

related issues which is created by e himself from the very beginning of vandhoo 

operations. He has been issued with verbal warning on various occasions to correct his 

behavior and conduct. He has continued without change up to date for which he has 

recently been given final written warning as I understand.” 

އަދި   8.6.8 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  މައްސަލަ  2021މޭ    12މިފަދައިން  ޖެނެރަލް    ގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި 

 ؛މެނޭޖަރު އެފަރާތުގެ އެޗް.އާރަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި

“I have been getting various staff complaints involving fazeel and other staff at labor 

level. There has been several heated arguments with other staff on baseless issues 

reported directly to me via phone in the past week. It is evident that he has not 

taken home any advise and recommendations given in the past both verbally and in 

written forms to improve his discipline and behavior at workplace.” 

މައްސަލަ  8.6.9 ގުޅިގެން  ަޝކުވާތަކާ  ދެންނެވުނު  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ބަޔާންކޮށްފައވާކަން  މިފަދައިން 

ފަރާތުން ފަރާތަށް    ރައްދުވި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިޔައިރު  ކުރަމުން  ތަޙުީޤުޤ    2021މޭ    18މައްސަލަ 

މައްސަލައަށް  އިން  ލިއުން"  އަންގާ  ބަލަމުންދާކަން  މައްސަލަ  ކޮމިޓީން  "ޑިސިޕްލިނަރީ  ތާރީޚުގައި 



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

 VTR/2021/128މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަޟީލް އަޙްމަދު

                                             

 

31 ގެ  18 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:  

 

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަންގާފައިވާކަމާއި،  ހުށަހެޅިފަރާތަށް  މައްސަލަ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

ދެވިފައިވަނީ   ބަލަމުންދާ    03ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ކޮމިޓީއިން  ޑިސިޕްލިނަރީ  އަދި  ދުވަސްކަމާއި  )ތިނެއް( 

ގެ އާންމު އަޚުލާީޤ މިންގަނޑާއި ގުޅިގެން  މާޙައުލު މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތުގެ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،   ަޝކުވާތަކެއްކަމަށް  ހުށަހެޅި  ޚުތާރީ  2021މޭ    18ހުށަހެޅިފައިވާ  މައްސަލަ  ގައި 

 ފަރާތް ދެންނެވުނު ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެ ލިޔުމަށް ބެލުމުން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީގެ ތަޙުީޤަޤށް ބަޔާން ދެމުން    2021މޭ    23އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   8.6.10

ބުނެފައިވަ ަޝކުވާތަކަކީ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ހުރި  ހުށަހެޅިފައި  ގުޅިގެން  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނީ 

ހުށަހަޅާފައިވާ   ޒާތީވެގެން  އެފަރާތާ  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ވަކި  އަދި  އަސްލެއްނެތް  އެއްވެސް 

 މުޢާމަލާތްކޮށް ނަހަދާކަމަށެވެ.   ހުތުރު ބަހުންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ަޝކުވާތަކެއްކަމަށާއި، 

މައްސަލަ   8.6.11 ނިންމާފައިވަނީ  ކޮމިޓީއިން  ޑިސިޕްލިނަރީ  ނެގުމަށްފަހު  ބަޔާން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތަކީ   ކޮމިޓީގެ    2020ޑިސެންބަރު    13ހުށަހެޅި  ޑިސިޕްލިނަރީ  ބޭއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ   16ވަނަ 

ދެވިފަ އިންޒާރު  ފަހުގެ  އެންމެ  ނިންމައިގެން  މުވައްޒަފަކައި ބައްދަލުވުމުން  ދެވުނު ވާ  އިންޒާރު  ށްވެފައި، 

ތަކުރާރުވަމުންދާތީ،  އިޞްލާޙުކަންކަން   ފަރާތަކީ    ނުވެ  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާގައި  މައްސަލަ  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ 

މަ ނުފެންނާތީ،  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  މުވައްޒަފެއްކަން  އެކަށީގެންވާ  ބަހައްޓަން  އްސަލަ  ވަޒީފާގައި 

  އުޓީ އޮފިސަރެއްގެ މަާޤމަށް ދަށްކުރުމަށެވެ.ރެއްގެ މަާޤމުން ޑިސުޕަވައިޒަ  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަާޤމު

ވަޒީފާއާބެހޭ  8.7 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށްކުރިކަން  މަާޤމު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

ނަންބަރު   ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ހުށަހަޅާފައިވާ  -WAMCOޓްރައިބިއުނަލަށް 

HR/DEM/2021/001  (31    ޭވަޒީފާގެ މަާޤމު ދަށްކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން' އަށް ބެލުމުން 2021މ' )

ގެ  ވަންދޫ  އޮފަރޭަޝންސް،  ނޯރތުރީޖަނަލް  ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ  މަާޤމު  އެފަރާތުގެ  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން 

ތިލަފު އޮޕަރޭަޝންސް،  މާލެ  ގްރޭޓަރ  މަާޤމުން  މަާޤމަށްކަން  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ  އޮފިސަރެއްގެ  ޑިއުޓީ  ށީގެ 

އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެފަރާތުގެ މަާޤމު ދަށްވުމާ ގުޅިގެން މުސާރައަށްވެސް ބަދަލު ގެނެވިފައިވާކަން ވޭސްޓް  



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

 VTR/2021/128މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަޟީލް އަޙްމަދު

                                             

 

31 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ނަންބަރު   ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  (  2021މޭ    31)  WAMCO-HR/SD/2021/003މެނޭޖްމަންޓް 

ޔުން' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ލި  ގައިދޭ'މުސާރައަށް ބަދަލު ގެނެވުނުކަން އަން

ކޯޕަރޭަޝން   މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ދީފައިވާ  އެފަރާތަށް  ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން  ތަން  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ފަރާތުގެ 

ނަންބަރު   ބަދަލުކުރިކަން  2021މޭ    WAMCO-HR/TRA/2021/036  (31ލިމިޓެޑުގެ  'ވަޒީފާ   )

 ދޭ ލިޔުން' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  އަންގައި

މައްސަލައަކީ 8.8 ފަރާތް    މި  ހުށަހެޅި  މުޚާތަބުކުރުމުގައި  މާޙައުލުވަޒީފާގެ  މައްސަލަ  މުވައްޒަފުންނާ  ބައެއް  ގައި 

ވަޒީފާ  ބުނެ  ތަކުރާރުވިކަމަށް  ޢަމަލު  އެ  އަދި  ދެވި  އިންޒާރު  ގުޅިގެން  މުޢާމަލާތްކުރުމާ  ބަހުން  ހަޑިހުތުރު 

ކޮށް މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހަޑިހުތުރު ބަހުރުވައިން  ބަދަލު

ހެކިބަހަށް   ހެކިންގެ  ހުށަހެޅި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްފައިނުވާނެކަން  މުޢާމަލާތް  މުވައްޒަފަކާ  އެއްވެސް 

 ؛ ޖުމުލަގޮތެއްގައި ބަލާއިރު

ފަރާތުގެ 8.8.1 ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި    މައްސަލަ  މާލެ  ހާޒިރުހެއްކެއްގެ   / އާލާ  ފެހި  ހ.  ހަބީބު.  ހުސައިން  ކުރި 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  އެފަރާތުން  A081042)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ބަލާއިރު  ހެކިބަހަށް  ގެ   )

ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވަނީ  ކަންތައްތައް ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ދޭތެރޭ  މުވައްޒަފުންނާ 

މީހެއް'ބަހައްޓާގޮތުން   މައްސަލައެއް  '  ފުރިހަމަ  އެއްވެސް  އިރެއްގައި  އެއްވެސް  ހެކިވެރިޔާއާ  ކަމަށާއި، 

ފަރާތަކީ  ށާދިމާވެފައިނުވާކަމަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސުޕަވައިޒަރެއް 'އި،  ރަނގަޅު  ބުނާނަމަ  '  އޯވަރއޯލްކޮށް 

ހުށަހެ މައްސަލަ  މަސައްކަތުގެ  ކަމަށާއި،  ފަރާތް  އެފަމާޙައުލު ޅި  ތަނެއްގައި  އެއްވެސް  ތެރޭގައި  ތުގެ  ރާގެ 

ދަށުން މަސައްކަތްކުރައްވާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ދިމާލަށް އެކަށީގެން ނުވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކި  

އަޑު މުޚާތަބުކުރާ  ވަނަމުން  އިރެއްގައި ނާހާކަމަށާއި، މީހަކަ ދިމާލަށް  ވެސް ނާހާކަމަށާއި،  އަޑު އެއްވެސް 

އަޑު   އެފަދައިން  ހެކިވެރިޔާއަށް  ނަމަވެސް  ދެކެވޭކަމަށާއި  ވާހަކަ  އެފަދަ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 

 އިވިފައިނުވާކަމަށެވެ. 



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

 VTR/2021/128މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަޟީލް އަޙްމަދު

                                             

 

31 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ވާދޫ   .ކުރި އަޙްމަދު ހާދީ، ތޮނަ / ރހާޒިރުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި  މީގެ އިތުރުން   8.8.2

( ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހެކިބަސް A236316ން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަ

ބުނެފައިވަނީ   ޖުމުލަގޮތެއްގައި  އެ  ދެމުން  ދައްކާއިރު  ވާހަކަ  މުވައްޒަފުންނާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފަރާތްކަމަށާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބުނަމުންދާނީ  ދިމާލަށް  އެކުއްޖަކާ  ހަމަ  މުވައްޒަފަކާ  އިރެއްގައި  އި، 

އެފަދައިން  ނާހާކަމަށާއި،  އަޑު  ހެކިވެރިޔާ  ވާހަކަދައްކަނިކޮށް  ބަހުން  ހަޑިހުތުރު  މުޚާތަބުކުރުމުގައި 

ދިމާލަށްވެސް   މުވައްޒަފުންނާ  އެހެން  އުޅޭ  ހެކިވެރިޔާއާއެކު  އަދި  ވާހަކަދައްކާފައިނުވާކަމަށާއި  ހެކިވެރިޔާއާ 

ނުކުރާކަމަށް މުޢާމަލާތް  ގޮތަކަށް  މުވައްޒަފުންގެ  އެފަދަ  ބައެއް  އެހެން  އެނގޭކަމަށާއި،  ހެކިވެރިޔާއަށް   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މެދުގައި އެ ވާހަކަ ކިޔާ އަޑު އިވިފަވީނަމަވެސް ހެކިވެރިޔާއަށް އެފަދައިން ނީވޭކަމަށާއި،  

 ހެކިވެރިޔާއާމެދު ކަންތައް ކުރަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށެވެ. ފަރާތް 

ބީދައިން   8.9 ބަސްތައް ދެންނެވުނު  ހަޑިހުތުރު  މުޚާތަބުކުރުމުގައި  މުވައްޒަފުންނާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް 

 ؛ބަލާއިރު

)ދިވެހިރައްޔިތެއްކަ 8.9.1 ރަސްމާދޫ  ރ.   / މީނާޒް  ސަމީހު،  ނަންބަރު: މުޙައްމަދު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ން 

A316985  ީބުނެފައިވަނ ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ހެކިބަސްދެމުން  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  ( 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ނޫޅޭނެކަމަށާއި،  ކަމެއް  އެއްވެސް  ފުށުއަރާ  މަސްލަޙަތު  ހެކިވެރިޔާ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި 

މަސައްކަތުގެ   މަސައްކަތުގެ    ންމާޙައުލު ފަރާތާއި  ދިމާވާކަމަށާއި،  ގިނައިން  ބޭއަދަބީ މާޙައުލުވަރަށް  ގައި 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުޚާތަބުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ހެކިވެރިޔާއާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަހުން 

ހުރި   ޖައްސާފަ  ބެއިލަރސް  އެއީ  ދިޔަކަމަށާއި،  ދުވަހެއް  ކިޔާފަ"  "ހަޔާތް  ދިމާލަށް  ހެކިވެރިޔާއާ 

ދުވަހެއްކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާއ ހުރީ ބެއިލަރ މެިޝނު އޮޕަރޭޓުކުރަންކަމަށާއި، އެވަގުތު ކާށި ގޮވަން ގޮސް 

ބުނުމުން،  ގާތު  ހެކިވެރިޔާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފޮނުވާދޭށޭ  ލޯޑަރެއް  ވެހިކަލެއް،  ބޮޑު  އެތަނަށް 

 ފޮނުވިކަމަށާއި، އެވަގުތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އެވަގުތު ލޯޑަރެއް ފޮނުވެން ނެތުމުން ހެކިވެރިޔާ ކުޑަ ލޯޑަރެއް



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

 VTR/2021/128މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަޟީލް އަޙްމަދު

                                             

 

31 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ދިމާލަށް ހެކިވެރިޔާއާ  އައިސް  ކަލޭ  "؛ ފަރާތް  ބޮވިފަހޭ  ފަޑަ  ނުފޮނުވީ.  ތި  ލޯޑަރެއް  ބޮޑު  ކީއްވެގެންހޭ 

ބޮވުނަސް   އެއްޗެއް  ކޮންމެ  އަދި  ނޫނެކޭ  ޖަވާބުގައި  ހެކިވެރިޔާ  ބުނެފައިވާކަމަށާއި،  މިފަދައިން  ތިހިރީ" 

ނެތް މައްސަލަ    ށާއިކަމަމައްސަލައެއް  ބުނުމުން  ނެތްކަމަށް  ފޮނުވައިދެވެން  ލޯޑަރެއް  ބޮޑު  އެވަގުތު  އަދި 

ތިޔަ ނަގޫބަޅު އަމާ ފުއި ހީވެގެންހޭ ބޮޑު އެއްޗެއް ނުދެވެންވީ. މި ކުރަން އުޅޭ ކަންތައް " ؛ހުށަހެޅި ފަރާތް

އެ ނޫނަސް  ދިޔައީކަމަށާއި،  ކަލެއަށް ނޭނގެނީހޭ. މި އުޅެނީކީ ފަޑަ ބޯކަށް ނޫނޭ." މިފަދައިން ބުނެފައި  

އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ދިމާލަށްވެސް    ސްވަރަށް ގިނައިން އެފަދަ ކަންކަން ހިނގާކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާ ނޫނަ

"ހަޔާތް' ކިޔާތަން ހެކިވެރިޔާއަށް އަޑުއިވިފައިހުރިކަމަށާއި، އެއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އާންމުކޮށްވެސް  

ގޮތްކަމަށާއި ދައްކާ  އައިސް  ވާހަކަ  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ނުޖެހޭ  ހިތްހަމަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ،

  2020މި މައްސަލަތައް ކުރިން  އެމީހަކާ ދިމާލަށް "ހަޔާތް ގޮވާ" މަންޒަރު ހެކިވެރިޔާއަށް ފެންނަކަމަށާއި،  

 ރަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށެވެ.  ވަނަ އަހަރުވެސް އެޗް.އާ

ވި އަޙްމަދު ރަީޝދު، ދިލްބަހާރުގެ /  ހާޒިރު މީގެ އިތުރުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި   8.9.2

( ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި  A011577ށ. ފުނަދޫ )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ތު މަސްލަޙަށަހެޅި ފަރާތާއި ހެކިވެރިޔާއާ ދެމެދު  ހެކިބަސްދެމުން ޖުމުލަގޮތެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ ހު

ފުށުއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫޅޭނެކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާ ވަންދޫއަށް ކުރާ ހުރިހާ ދަތުރެއްގަހެން ވަރަށް ގިނަ 

ވަޒީފާގެ  ތަޑިއުޓީ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިމާވެފައިވާކަމަށާއި،  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުގައި 

ވަންދޫގައި އަލަށް އި ހެކިވެރިޔާއާ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ބޭއަދަބީ ބަހުން މުޚާތަބުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ގަމާޙައުލު

އުޅޭ  މުވައްޒަފުން  އެހެން  ހެކިވެރިޔާއާއި  މިސްކިތާ  ނުވަތަ  ދޮރުމަތީގައި،  މިސްކިތު  ހުރި  އިމާރާތްކޮށްފަ 

ގުކޮށް މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެދުވަހު  ބްލޮކާ ދޭތެރޭގައި ހުރެފައި ވަރަށް ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވަރަށް ދި

ފަހަރެއްގައި   އެތައް  މިފަދައިން  ނަގޫބަޅާއޭ،  މިހިރަ  ފުޔޭ،  އަމާ  ކަލޭގެ  އަޅުވާ،  "މަންމައާ  ހެކިވެރިޔާގެ 

ޅުވެފައިވާކަމަށާއި، އެކަން ފެށުނު ގޮތަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ބު ކުރުމުގައި ވިދާތަހެކިވެރިޔާއާ މުޚާ

ފަރާތް  ހެކިވެރި ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިވުމުން،  އަޑު  ބޭނުންކުރާ  ބަސް  ހުތުރު  ހަޑި  ނިސްބަތްކޮށް  ޔާއަށް 

ކީއްވެތޯ   ކިޔަނީ  އެއްޗެހި  ކިބައިން  އެފަދަ  ގަޑިއަކީ  އެފަރާތުގެ  އެ  އަހާލުމުންކަމަށާއި،  ހެކިވެރިޔާ 
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ގަޑިކަމަށާއި،   މަސައްކަތު  އެއްޗެހިދެމީހުންގެވެސް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ތެރޭގައި  މައްސަލަ  ކިޔުމުގެ  ކީ   

އަޅުވާ   ބައްޕައާ  މަންމައާއި  ބުންޔަސް 'ހެކިވެރިޔާގެ  ނުހުންނާނެއޭ  އަވަގުރާނައެއް  އެއްވެސް  ނުގޮވާ  ހަމަ 

ވަރަކަށް މިނެޓު ވަންދެން ނުހުއްޓި އެފަދައިން    15ނުވަތަ    20ކަމަށާއި، ގާތްގަނޑަކަށް  '  ރަނގަޅުވާނެ

މުޚާތަ އެފަދައިން  ފަހުން ދިމާވި  ގޮވަމުންދިޔަކަމަށާއި،  އޭގެ  އެދުވަހުގައި ނޫންކަމަށާއި،  ބުކުރީ ހަމައެކަނި 

ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް އެކަން ނުހުއްޓުމުން އެންމެ ފަހުން ހެކިވެރިޔާ ތަން ދޫކޮށްލާފައިވެސް ދިޔައީ  

އެ   ސަބަބުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މަމާޙައުލުމައްސަލަ  ނެތުމުންކަމަށާއި،  ހާލަތެއް  އުޅެވޭނެ  އްސަލަ  ގައި 

ހުށަހެޅި ފަރާތް އެހެން މުވައްޒަފުންނާ މުޚާތަބުކުރުމުގައިވެސް ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޢާމަލާތްކުރާކަން ވަރަށް 

ތަކުރާރުކޮށް  އެވާހަކަ  ގާތު  ހެކިވެރިޔާ  މުވައްޒަފުންވެސް  އެހެން  އެބަހުރިކަމަށާއި،  އަޑުއިވިފައި  ގިނައިން 

 އެތައް ފަހަރަކު ދެއްކިކަމަށެވެ. 

ބަހުރުވަ  އިސްވެދެން 8.10 ހަޑިހުތުރު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ނެވުނު 

އެނގެ ހެކިބަހުން  ހެކިންގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮންނަކަމާއި،ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން  ހެކިންގެ    ން 

ބޭ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަސްތަހެކިބަހުން  ހެކިންގެ  ކާއި  ނުންކުރި  އޮތްއިރު،  އެނގެން  އިބާރާތްތައް 

ގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިނުވާޙާލު، ބަހަށްފަހު އެ ހެކިބަހުގައި ފާހަހެކި

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި،  ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިންވަރަށް  ނަފީކުރެވޭ  ހެކި    އެ 

އަދި    މައުޫޟޢީލައިގެ  މައްސަ  ދޫކޮށްލައި  ބައި  ނުއުފައްދާ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ  ސުވާލު  އިތުރަށް  މައުޫޟއާމެދު 

ހުމުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވާކަން އެނގެން  މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ އަޑުއެމި  މޭރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ދެންނެވުނު   ވާިޤއާތަކަށްއޮތަތީ،  ކަންކަމަށާއި  ހުށަހެޅި  ޔަރިޢާ  އެންމެހައި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ތްކޮށް 

މިންގަނޑު މަދަނީ  މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާކަން  ބަހުން  ހަޑިހުތުރު  ކުރުމުގައި  މުޚާތަބު  މުވައްޒަފުންނާ  ން  ފަރާތް 

 ސާބިތުވާކަމަށް ބުރަވެވޭކަމާއި، 

ނަންބަރު   ާޤނޫނުގެ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ޢަމަލުތަކަކީ  ފަދަ  ގެ    2008/2މި  ާޤނޫނު(  ވަނަ   19)ވަޒީފާއާބެހޭ 

މުވައްޒަފަކަށް   އެ  އެޅި  ފިޔަވަޅު  އިސްލާހީ  ދަށުން  ޢަމަލުތައް  އިްޞލާޙުމާއްދާގެ  އެ  ދެވި  ފުރުަޞތު  ވުމަށް 
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މައްސަލައިގަ މި  ޢަމަލުތަކަކަށްވާއިރު،  ފަރާތަރަނގަޅުކުރެވިދާނެފަދަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމުންދޭ    ށްއި 

އިންޒާރެއް ދީފައިވާކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުންވެސް އެނގެން އޮތްއިރު، އެ އިންޒާރަށްފަހުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ޢަމަލުތައް   ތަކުރާރުކޮށްފައިވާކަން  ކޮށްފައިނުވާކަން  އިޞްލާޙު ފަރާތުގެ  ޢަމަލު  އަދި  އެ  އޮތްއިރު،  އެނގެން 

މަާޤމުކު އިޞްލާޙު ވަޒީފާގެ  ގޮތުގައި  ފިޔަވަޅެއްގެ  ދެވަނަ  ދަށްކޮށްފައިވާކަން  ރުމަށްޓަކައި  ހުށަހެޅިފައިވާ   

އޮތްއިރު،   އެނގެން  ފެންނަ  ލިޔެކިޔުންތަކުން  ކިބައިން  ފަރާތެއްގެ  ހުރި  މަާޤމުގައި  މިފަދަ  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ 

އޮ މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ސަބަބުން  ޢަމަލެއްގެ  އެ  މަސައްކަތް ޢަމަލުތަކަކީ  ހަމަޖެހުމާއި  އެކުވެރިކަމާއި  ންނަ 

ފަރާތުން  ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި މައްސަލަ ރައްދުވި  ކުރުމުގެ ރޫހު ގެއްލޭފަދަ ޣައިރު ސުލޫކީ ޢަމަލެއްކަމަށް 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ޔަވަޅަކީ  ކަމުގެ ފިރާތާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ވަޒީފާގެ މަާޤމު ދަށްކުރިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާފަދައިން އެ ފިޔަވަޅުތައް    އަޅާފައިވާ  އޮވެގެން

 ދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަ ބުރަނުވެވެއެވެ. ބާޠިލުކުރުމަށް މައްސަލަ ރައް 

ފަރާތުން .9 ރައްދުވި  ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ   މައްސަލަ  އިޖުރާއަތުތައް  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހުށަހެޅި ފަރާތާ   9.1 ފަރާތުން މައްސަލަ  ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޅާފައިވަނީ މުވައްޒަފުންނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އޮންނަ އިޖުރާޢަތުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި، ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަ

ފިޔަވަޅުތަކެއްކަން  އަޅާފައިވާ  އެއްގޮތަށް  އިޖުރާޢަތުތަކާ  އޮންނަ  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅުތައް  އެ 

ފަރާތު ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެޅިއިރު  ޒިންމާއެއްކަމަށާއި  ގެބުނެދިނުމަކީ  ފިޔަވަޅު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ،

މަ ކަމެއްގެ  އެއްވެސް  އެއިން  އެފަރާތަށް  ނޭނގޭކަމަށާއި،  ކަމެއް  އެއްވެސް  އެއިން    ވެސް ލޫމާތުޢުއެފަރާތަށް 

 ދީފައިނުވާކަމަށެވެ. 

ފަރާތު 9.2 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި   2021އޮކްޓޫބަރު    12ން  ނަމަވެސް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި 

ހުށަހަޅާ   ފަރާތުން  ރައްދުވާ  ގެ    02'މައްސަލަ  ބަޔާން'  ނަންބަރުގައި    1.3ވަނަ  ބަޔާންކުރާގޮތުގައި  ވަނަ 

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 16ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 ފިޔަވަޅު   ޙީ އިޞްލާ.  16" 

ނާ  )ހ( ވަޒީފާ އަދާކުރާމީހާ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ނުހިފަހައްޓައިފިނަމަ ވަޒިފާއާބެހޭ ޤާނޫ

 އެއްގޮތަށް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ." 

އެޅު  9.3 ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފަކާމެދު  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ވޭސްޓް މިފަދައިން  ބަޔާންކުރަނީ  ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް  މުގައި 

މެނޭޖްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޕޮލިސީގައިކަމަށާއި، އެގޮތުން ހިއުމަން ރިސޯސަސް  

ކޮމިޓީއަށް   14.13ޕޮލިސީގެ   ޑިސިޕްލިނަރީ  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފަކާމެދު  ބަޔާންކުރަނީ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އެފަރާތުގެ ހުށަ އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މި  ހަޅަންވާނެކަމަށާއި، 

ކޮމިޓީއި ޑިސިޕްލިނަރީ  ކަމަށާއި،  މައްސަލަ  ކޮމިޓީއިން  ޑިސިޕްލިނަރީ  ބެލުމަށްފަހު  ހުށަހެޅި  ން  މައްސަލަ 

ކޯޕަރޭަޝން މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅު  އިޖުރާޢަތަކީ ފަރާތާމެދު  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ލިމިޓެޑުން   

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޕޮލިސީއާއި އެއްގޮތް އިޖުރާޢަތަކަށްވުމާއެކު،  

އެފަރާތުން  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅު  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ދެކޭކަމަށެވެ. 

ގައި ދެވުނު    2021ޖަނަވަރީ    07އިސްވެދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   9.4

މޭ   23ރީ ވުމަށް ފުރުަޞތު ދީފައިވާކަން އެފަރާތުން  ޖަވާބުދާލިޔުމުންދޭ އިންޒާރު ދިނުމުގެ ކުރިން އެފަރާތަށް  

ބަޔާނުގެ    2021 ދީފައިވާ  ތަޙުީޤަޤށް  ކޮމިޓީގެ  ޑިސިޕްލިނަރީ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަނަ   28ގައި 

ގާތު   "އަޅުގަނޑު  ވާނީ    އިޞްލާޙުފޮޅުވަތުގައި  ކަންކަން  ބުނި  މިފަދައިން    އިްޞލާޙުކުރަން  ކުރެވިފައި"، 

ފައި އިބަޔާންކޮށް  ދެންނެވުނު  ޖަވާބުދާރީވުމަށް    ޙީލާސްވާތީ،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅު 

ފުރުަޞތު ދީފައިވާކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. އަދި އެއަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުނު  

ދަށް ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ޢަމަލު ތަކުރާރުކުރުމުން އެފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ މަާޤމު 

ބަލާއިރު   ދެވިފައިވޭތޯ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ކިބައިން  ފަރާތަށް  އެފަރާތުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ތަފް އޭގެ  ނުވަތަ  ކޮބައިކަން  ޢަމަލުތަކަކީ  ދީފައިނުވާކަމަށްޞީ ފާހަގަވާ  ފަރާތުން    ލު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ފަރާތް    ހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް،ފާ ހުށަހެޅި  ބަޔާނުގައި   2021މޭ    23މައްސަލަ  ދީފައިވާ  ތަޙުީޤަޤށް  ގައި 

އެދި   ބުނެދިނުމަށް  ތަފްީޞލު  ނުވަތަ  ނޭނގޭކަމަށް  ތަފްީޞލު  ަޝކުވާގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  އެފަރާތާމެދު 

ން އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި ހަޑިހުތުރު  ފާހަގަކޮށްފައިނުވާއިރު، އެފަރާތާމެދު ހުށަހެޅުނު ަޝކުވާތަކަށް އެފަރާތު

ނަހަދާކަމަށް   މުޢާމަލާތްކޮށް  މުވައްޒަފުންނާ  ބަޔާނުގައި   2021މޭ    23ބަހުން  ދީފައިވާ  އެފަރާތުން    ގައި 

އިންކާރުކޮށް  ަޝކުވާއަށް  އެނގުމެއްނެތި  ތަފްީޞލު  އެކަމެއްގެ  އޮތްއިރު،  އެނގެން  ބުނެފައިވާކަން 

ދީފައިނުވާކަމަށް ސަ  ވޭނެކަންޖަވާބުދާރީވެ ތަފްީޞލު  ަޤބޫލުނުކުރެވޭތީއާއި،  ވިސްނުމުން  އިންސާނެއްގެ  ބަބުވެރި 

ފަރާތާ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސުވާލުކޮށްބުނެ  އެއްވެސް      ކޮމިޓީއަށް  ނުވަތަ 

މައްސަލައި  މި  ނެތަތީ،  އެނގެން  ހުށަހަޅާފައިވާކަން  ހުށަހެޅި ަޝކުވާއެއް  މައްސަލަ  ޢަމަލު  ގައި  ފަރާތުގެ   

ފުރުަޞތެއް  ކުރުމަށާއި،  އިޞްލާޙު އެކަށީގެންވާ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އެޅުމުގައި  މަދަނީ ދީފައިވާކަމަށް  ފިޔަވަޅު 

 ބުރަވެވެއެވެ. މިންގަނޑުން 

ފަރާތާ ދެމެދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި   .10

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އެޅޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި    9އޮތް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ވަނަ    9މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި،  

ބަލާ އަށް  )ހ(  ހުށަމާއްދާގެ  މައްސަލަ  އެހެން  ހެއިރުވެސް  ވަޒީފާ  ގޮތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ  އަޅާ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ޅި 

ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ސަބަބަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ރ.  

ފަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދާކުރުމަށްކަމަށާއި،  ވަޒީފާ  މައްސަލަ  ވަންދޫގައި  ގޮތުގައި  ތަނެއްގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ރާތް 

ބަދަލުކުރުމަކީ   ތަނަކަށް  އެހެން  އެތަން  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި،  ވަންދޫ  ރ.  ތަނަކީ  ކަނޑައެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

އެއްބަސްވުމުގެ   އަދި  ނޫންކަމަށާއި،  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ނުރުހުމުގައި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މާއް  9މައްސަލަ  ދާގެ  ވަނަ 

ގޮތުގައި   ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ  ބަދަލުކުރަނީ  އެހެން ރަށަކަށް ވަޒީފާ  މުވައްޒަފު  ގެ ދަށުން  )ށ( 

ސަބަބަކަށްޓަކައިކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ މުވައްޒަފު ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތު    2ނޫންކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް  

ބަދަލުކުރުންކަމަ ރަށަކަށް  ކަމެއް އެހެން  ބޭނުންވާ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  އެހިނދަކަށް  ސަބަބަކީ  ދެވަނަ  ށާއި، 

ކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރުންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރީ  



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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މަ އެހެންކަމުން  ނޫންކަމަށާއި،  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ސަބަބެއްގެ  އެއްވެސް  ވަޒީފާ  މިއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  އްސަލަ 

  9އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމަށާއި، ނ. ވަންދޫގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ މީހަކަށް ކުއްލިއަކަށް ކ.  

ނޫންކަމަށާއި،  ތިލަފުށްޓަ ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  އެންގުމަކީ  ނިކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ތިލަފުށްޓަށް  ކ.  ބަދަލުކޮށް  ވަޒީފާ  ށް 

މިކަމަށް އިޖާބަދިނުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމެއްވެސް ނޫންކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުތަކުގެ 

އާއިލާގެގޮ ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން   ޙީސިއް  ތުގައި  ކޮވިޑްގެ  ދުވަސްވަރަކީ  ހުރިގޮތުންނާއި،  ޙާލަތު 

ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސަބަބުތަކެއް  ަޟރޫރީ  ނުވުންފަދަ  ދުވަސްވަރަކަށް  ރައްކާތެރި  ދަތުރުކުރުން 

ތިލަ ކ.  ވަންދޫއިން  ފަރާތް ނ.  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފުށްޓަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި، 

ބަދަލުކުރި ކުރުމަކީ ާޤނޫނާ ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމުގައިވާތީ، ކ. ތިލަފުށްޓަށް ނިކުތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

 ނަމަވެސް،ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވީލާޒިމްނޫންކަމަ

ބުނެފައިވާގޮތުގައި   10.1 ފަރާތުން  ރައްދުވި  އޮވެގެމައްސަލަ  ސަބަބެއް  އެމީހުންގެ    ންމަުޤބޫލު  ފަރާތުން  ދޭ  ވަޒީފާ 

ބްރާ އަނެއް  ބްރާންޗުން  އެއް  މަާޤމަށް ނުވަތަ  އަނެއް  މަާޤމުން  އެއް  އެއް ރަށުން ންމުވައްޒަފުން  ޗަށް ނުވަތަ 

ވަޒީފާ  މުވައްޒަފު  އެގޮތުން  އޮންނަކަމެއްކަމަށާއި،  ބަލައިގަނެވެން  ޖެހިދާނެކަމީ  ބަދަލުކުރަން  ރަށަށް  އަނެއް 

އޮފީހެއްގެ ބްރާ  އަދާކުރާ  އެއް  ނުވަތަ  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  އަނެއް  ޑިޕާޓްމަންޓުން  ބްރާންޗަށް   ންޗުންއެއް  އަނެއް 

ހޭ  މަކީ ވަޒީފާއާބެބަދަލުކުރުމުގެ ޙައްުޤ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތެއްގެ އަތުގައި އޮތު  ށްނުވަތަ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަ

ވަ މުވައްޒަފެއްގެ  އެގޮތުން  މަފްހޫމެއްކަމަށާއި،  ދަންނަ  ގެނައުމަށް  ާޤނޫނުތަކުން  ބަދަލެއް  ބުނެވުނުފަދަ  ޒީފާއަށް 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބި އޮންނަ ޙައްަޤކީ އެކަން ވަޒީފާއާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިގެން މަނާކޮށްފައި ނެތް 

އި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފަ  ޙަރީަޞހާލަތެއްގައި އެ ބަދަލު އެގޮތަށް ގެނެވިދާނެކަމަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި  

ގޮތުން  ވެނެތްނަމަ ިޟމްނީ  ފަރާތަށް  (implied right of the employer)ސް  ލިބިގެންވާ  ވަޒީފާދޭ 

 ހައްެޤއްކަމަށެވެ. 



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

 VTR/2021/128މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަޟީލް އަޙްމަދު

                                             

 

31 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:  

 

ނަންބަރު އެގޮތުން   10.2 ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

438-PPS/WAMCO/2016/40  (02    ުއެންޑް  2016އޮގަސްޓ މެނޭޖްމަންޓް  ދަ  ފޮރ  "ކޮންޓްރެކްޓް   )

ޓްވީން މިނިސްޓްރީ  އޮޕަރޭަޝން އޮފް ދަ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ އެޓް ވާންދޫ، ރ. އެޓޯލް ބި

އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން 

އަށް ބަލާއިރު، މި އެއްބަސްވުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއާއި، ވޭސްޓް   ލިމިޓެޑް'  

ލިމިޓެޑާ ކޯޕަރޭަޝން  މި  މެނޭޖްމަންޓް  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  އެއްބަސްވުމެއްކަން  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ދެމެދު   

އެއްބަސްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ރ. އަތޮޅު ވަންދޫގައި ާޤއިމުކުރެވިފައިވާ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގައި 

ޖައްސާފައިވާކަމަށާއި،  ކުނި މެނޭޖުކޮށް އަދި އޮޕަރޭޓު ކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑު ހަމަ 

ކުރަންވާނީ   މުވައްޒަފުންވެސް މަސައްކަތް  މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ  މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގައި  ރީޖަނަލް ވޭސްޓް 

ގެ )ހ( ގައިވާގޮތުން ރީޖަނަލް ވޭސްޓް    8.2ޕްރޮފެަޝނަލްކޮށްކަމަށާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ    ޒިންމާދާރުކަމާއެކު 

އޮޕަ  ފެސިލިޓީގެ  ާޤނޫނަކަށް  މެނޭޖްމަންޓް  ހުރިހާ  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  މަސައްކަތުގެ  އިން  )ވެމްކޯ(  ރޭޓަރު 

ވަޒީފާއާއި   ތެރޭގައި  ާޤނޫނުތަކުގެ  އެ  ޢަމަލުކުރަންވާނެކަމަށާއި،  އިމިގްރޭަޝންއާ  ޞި ބޯލަނބައި  އްޙަތާއި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ނެކަމަށް ގުޅުންހުރި ާޤނޫނީ ޙައްުޤތައްވެސް ހިމެނޭ

ލިމިޓެޑުގެ  10.2.1 ކޯޕަރޭަޝން  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ސޮއިކުރެވިފައިވާ  ދެމެދުގައި  ނަންބަރު   ދެފަރާތުގެ 

CON/HR/2020/025  (09    ީގެ  2020ފެބުރުވަރ އެއްބަސްވުން'  'ވަޒީފާގެ  މާއްދާއަށް   9(  ވަނަ 

 ބަލާއިރު، 

 ޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރާނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ވަކިތަނެއްގައެވެ.  ")ހ( މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވަ 

)ށ(މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ނުވަތަ އެހިނދަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ކަމެއް  

ނުވަ  ތަން  މަސައްކަތްކުރާ  އާންމުކޮށް  އަދާކުރާގޮތަށް  ކުރުމަށްޓަކައި  ވަޒީފާ  ރަށެއްގައި  ނުވަތަ  ތަނެއްގައި  އެހެން  ނޫން  ރަށް  ތަ 

 ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ." 

 ވެއެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮ



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

 VTR/2021/128މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަޟީލް އަޙްމަދު

                                             

 

31 ގެ  28 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:  

 

ރ. ވަންދޫގައި ާޤއިމުކުރެވިފައިވާ  އިސްވެދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަކީ   10.3

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް  ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތްކަން  އި އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް  މެނޭޖުކުރުމަށާކުނި  

ކޯޕަރޭަޝން މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ބެލުމުން އެނަރޖީއާއި،  އެއްބަސްވުމަށް  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ދެމެދު  ލިމިޓެޑާ   

އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އޮޕަރޭޓަތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ އަދި ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އެންމެހައި  

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން   ކަމޭހިތަންވާނެކަމަށް  މުވައްޒަފުންވެސް  ހުރިހާ  ގަވާއިދުތަކަށް  އެނގެން  ާޤނޫނުތަކާއި 

ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  އޮތްއިރު، މައްސަލަ  މަާޤމުގައި  ވެމްކޯގެ  ދެންނެވުނު ފެސިލިޓީގައި ސުޕަވައިޒަރުގެ 

ހުރި ފަރާތަކަށް ވެފައި، އެފަރާތުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންނާ މުޚާތަބުކޮށް ހަޑިހުތުރު ބަހުން  

ދައްކާފައިވާކަން   އެޅި    ލާޙީއިްޞއަދި  ވާހަކަ  ޢަމަލު އިްޞލާޙުފިޔަވަޅު  އެ  ދެވުމުންވެސް  ފުރުަޞތު  ވުމަސް 

ފަރާތުގެ  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާބިތުވާއިރު،  މިންގަނޑުން  މަދަނީ  ތަކުރާރުކޮށްފައިވާކަން  ކުރުމެއްނެތި 

ސަބަބުން ޢަމަލުގެ  ވަންދޫގައި  ދެންނެވުނު  މާއިތުރަށް    ރ.  އަދާކުރެވޭނެ  ނެތުޙަވަޒީފާ  މި މުން  އުލެއް 

ރަީޝދު   އަޙްމަދު  ހެކިބަސްދީފައިވާ  އެނގެން  މައްސަލައިގައި  ބުނެފައިވާކަން  ދިޔަކަމަށް  ދޫކޮށް  ފެސިލިޓީ  އެ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  މެނޭޖްމަންޓަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފުންވެސް  ބައެއް  އެހެން  އަދި  އޮތަތީ 

  ތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުންފަރާތުގެ ަޝކުވާ ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތަ

ގެއްލި އެ    މަސަލަސްކަން  ޙަސުލްއެހެން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮތް  ރ. ވަންދޫ ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ  

ގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް  އެފަރާތުގެ ޢަމަލު  ތީ،ކަމަށް ބުރަވެވޭފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށްފައިވާ 

ބަލައި މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ކ. ތިލަފުށްޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ  

 ޢަދުލުވެރި ނިންމުމެއްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  އެ ފެސިލިޓީގެ އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ މަސްލަޙަތަށްޓަކައި 

ވަޒީފާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި އަޙްމަދު ފަޟީލަށް ލިޔުމުން އިންޒާރު ދެވި، އެފަރާތުގެ  އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި   .11

ޭވްސްޓ ެމޭންޖަމންްޓ  ބަދަލުކޮށް މަާޤމު ދަށްކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  

ިލިމެޓުޑްނ   ފަޟީލްއާމެދު   ވާތީއާއި، ސާބިތުކޮށްދީފައިޯކަޕޭރަޝްނ  އެޅުމުގައި    އަޙްމަދު  ފިޔަވަޅު  ޭވްސްޓ  އިްޞލާޙީ 

ިލިމެޓުޑްނ   ޯކަޕޭރަޝްނ  ނެތަތީ، ެމޭންޖަމްންޓ  ހަމެއެއް  ކަނޑައަޅާނެ  ކަމަށް  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ 



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

 VTR/2021/128މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަޟީލް އަޙްމަދު

                                             

 

31 ގެ  29 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:  

 

ކުރާނެ ިލިމޓުެޑެގ ަމްއަޗްށ    ޭވްސްޓ ެމޭންޖަމްންޓ ޯކަޕޭރަޝްނއަޙްމަދު ފަީޟލްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް  

 ނިންމަން ފެނެއެވެ.ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

 VTR/2021/128މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަޟީލް އަޙްމަދު

                                             

 

31 ގެ  30 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:  

 

 ންިނމުން: 

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

ބިެލިއުރ ރާިޢަޔްތކްޮށ  ެހިކބަަހްށ  ެހިކްނެގ  ވަާހަކަތަކާށއި  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ  މައްސަލައަކީ، ، ަމޖިލުީހަގިއ  އަޙްމަދު    މި 

( ވޭސްޓް A240846އޯަޝންވިލާ / ރ. އިންނަމާދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    (ފަީޟލް  

ލިމިޓެޑުގައި ކޯޕަރޭަޝން  އަޙްމަދު    މެނޭޖްމަންޓް  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  ބަހައްޓަންވީ  ފަޟީލްވަޒީފާ  ބަސްމަގު  ގެ 

މުޚާތަބުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި  ޚިލާފަށް  މުވައްޒަފުންނާ  މިންގަނޑާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  ކަމަށް 

މުޚާތަބުކުރުމުގައި ޚިލާފުވި މިންގަނޑަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދިނުމެއްނެތި އަދި އެކަމުގެ އެއްވެސް ތަފްީޞލެއް ދިނުމެއްނެތި  

  2021ޖޫން    01ގައި ލިޔުމުން އިންޒާރުދެވިފައިވަނިކޮށް، އެއްވެސް ސަބަބެއް އެންގުމަކާ ނުލައި    2021ޖަނަވަރީ    07

ގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން އަޙްމަދު ފަޟީލަށް އޭނާގެ ވަޒީފާގެ މަާޤމު ދަށްކުރިކަން އަންގައިދޭ  

ފޮނުވައި   ލިޔުން  އަންގައިދޭ  ބަދަލުކުރިކަން  ވަޒީފާ  ލިޔުމާއި،  އަންގައިދޭ  ބަދަލުގެނެވުނުކަން  މުސާރައަށް  ލިޔުމާއި، 

އަދާކު ވަޒީފާ  ބަދަލުކޮށްފަ އެފަރާތް  މުސާރަ  އަދި  މަާޤމު  ތަނާއި،  އަޙްމަދު  އިރާ  ވޭސްޓް  ފަޟީލް ވާތީ،  މައްޗަށް  ގެ 

ކުރިން   އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅުތައް  އެ  އަޅާފައިވަނީ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާފައިވާ  ލިމިޓެޑުން  ކޯޕަރޭަޝން  މެނޭޖްމަންޓް 

ނުލައިކަމަށްވާތީއާ ފުރިހަމަކުރުމަކާ  އިޖުރާއަތުތައް  ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  މެދު  މުވައްޒަފަކާ  އި، 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ   ކުރިން    މައުޫޟޢީއެކަމުގައި  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅުތައް  އެ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި 

އަޙްމަދު   އަޅާފަފަީޟލްފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތީ،  މައްޗަށް  ފިޔަވަޅުތަކެއިގެ  ބާޠިލު  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  އްކަމަށް  ވާ 

އަޙްމަދު   ވަންދޫ    ފަޟީލްކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  އޮޕަރޭަޝންސް،  ރީޖަނަލް  ނޯރތު  ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން 

ލިމިޓެޑުގެ   ކޯޕަރޭަޝން  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކުރުމަށް  އެފަރާތް  މަާޤމަށް  ސުޕަވައިޒަރުގެ 

ބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވެފައިވާނަމަ  މައްޗަށް އަންގައި އަދި އަޙްމަދު ފަޟީލަށް ލި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ   އަޙްމަދު ފަީޟލް  އެފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އެދި

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، ޓްރައިބިއުނަލަށް 



 
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

 VTR/2021/128މައްސަލަ ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު ފަޟީލް އަޙްމަދު

                                             

 

31 ގެ  31 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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ަފޟާީލމުެދ   ުސައްޙމުަދ  ދަީފިއަވީނ  ިއްނާޒުރ  ައްޙމުަދ  ިލުޔުމްނ  ަމާޤުމަގިއ  ަމަސްއަކުތެގ    ފަޟްީލަޕަވިއޒެަރްއެގ  ުހެރ 

ަފްށ ުމަވއްޒުަފްނާނިއ ުމާޚތުަބ ުކުރާމިއ، ަތުނެގ ަމސަްލަޙުތ ެގއްލޭ  ާލަގިއ ަބްސަމުގ ބަަހްއަޓނީްވ ިމްނަގނާޑިއ ިޚާމަޙއުުލ

ބަަހްއަޓުމނާްދ އަެފާރުތެގ ަޢމުަލަތއް  ަގިއ ޭބްއވުުނ ިޑިސޕިްލަނީރ ޮކމީިޓގެ    2021މޭ    23ާށއި، ެއއަށްފުަހ  ީތަކަމޮގަތށް 

ިއްނާޒރު   ެއްނެމ ފުަހގެ  އަެފާރަތކީ  ަދްށކޮށަްފިއާވެނަކަމާށިއ، ަސބަަބކީ  ަފާރުތެގ ަމާޤމު  ަބއްދުަލުވުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

ުކާރުރަވުމނާްދީތ ުމވްައޒަަފީކ ުސަޕަވިއަޒެރްއެގ  ުނެވ ަތ  ިއޞާްލުޙެދވަިފިއާވ ުމަވްއޒަަފަކްށވަެފިއ ިއްނާޒުރ ެދުވުނ ަކްނަކްނ  

ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ނެުފްނނީާތ،  ެމްނަބުރްނަނށް  ޮކިމީޓެގ  ުމަވްއޒެަފްއަކްނ  ެއކީަށެގނާްވ  ބަަހްއަޓްނ  ަވޒާީފަގިއ 

ަފާރ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ބަަލުމނާްދަކްނ  ަމްއސަަލ  ޮކިމީޓިއްނ  ިޑިސޕިްލަނީރ  ަދްށޮކށަްފިއަވީނ  ިލުޔުމން  ަމާޤުމ  ަތށް 

ޮކމީިޓައށް   ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  އަދި  ިދުނާމެއކު  ާހިޒުރެއްނުގަމށްފުަހ  ުފުރަޞތު  ަޖވާބާުދީރުވުމެގ  ުކެރިވ 

 ިއުޖރަާޢުތަތްއެވްސ ުފރަިހަމުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމްށ ުބެނ ޭވްސޓް މޭެންޖަމްންޓ ކަޯޕޭރަޝްނ ިލިމެޓޑްުނ ަޖާވބާުދީރވަެފިއާވިއުރ،  

އިންޒާރު ދެ މައްސަލަ ހުށަހެ ލިޔުމުން  ދަށްކޮށްފައިވަނީ ވި، އެފަރާތުގެ  ޅި އަޙްމަދު ފަޟީލަށް  ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށް މަާޤމު 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  އޮވެގެންކަމަށް  ސަބަބެއް  ިލިމެޓުޑްނ  އެކަށީގެންވާ  ޯކަޕޭރަޝްނ  ެމޭންޖަމްންޓ  ޭވްސްޓ 

ފަީޟލްއާމެދު  ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީއާއި، އެޅުމުގައި    އަޙްމަދު  ފިޔަވަޅު  ކަޯޕޭރަޝން  އިްޞލާޙީ  ެމޭންޖަމްންޓ  ޭވްސްޓ 

ނެތަތީ،  ިލިމެޓުޑްނ   ހަމެއެއް  ކަނޑައަޅާނެ  ކަމަށް  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ފަރާތުން  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ފަޟީލްގެ  އަޙްމަދު 

ކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި   ަމްއަޗްށ  ޭވްސްޓ ެމޭންޖަމްންޓ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމޓުެޑެގއެދިފައިވާފަދަ އަމުރެއް 

 މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 1443 ޛުލްަޤއިދާ 02

 2022ޖޫން  02

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު


