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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

،  (LB4321730ންަނަބރު:    ާޕްސޕުޯޓ)   ޭލްންޑެގ ަރްއިޔެތްއަކުމަގިއާވ ެޑެރްކ ާމރޓްިނ ެމްކއިިލާއރީނރ ައަޔ  ިމ ަމްއސަަލައީކ

ހާ ކޮ  ރބޯރޗައިނާ  ލިމިޓެޑްމްއިންޖިނިއަރިންގ  ނަންބަރު:    ޕެނީ  ރަޖިސްޓްރޭަޝން  )ކުންފުނީގެ 

(91110000710933796P    ިކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަރ' ގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ާޤނޫނާ    ސީނިއަރ'ގައ

ހަމައަށް ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދެއްވުމަށާއި، ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދޭ ތާރީޚާ  

 

 VTR/2022/1 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަކިކުރުން   ވަޒީފާއިން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021 ޑިސެންބަރު 15 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 08 ތާރީޚު: މައްސަލަ ނިމުނު  

 ޭލްންޑ ރ ރީނ / ައަޔެޑެރްކ ާމރިޓްނ ެމްކއިިލާއ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (LB4321730ނަންބަރު:  ޕާސްޕޯޓު)

 ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑް  އިންޖިނިއަރިންގް ރބޯރޗައިނާ ހާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 91110000710933796P))ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 



 

 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ އިންޖިނިއަރިންގް ހާރބޯރ ޗައިނާ
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޑެރެކް މާރޓިން މެކްއިލިއާރނީ   VTR/2022/1މައްސަލަ 
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ޕެނީ  މްކޮ  އިންޖިނިއަރިންގް  ރބޯރ ޗައިނާ ހާ   އެދި  ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އަދި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް

 .ަގިއ ަވޒީފާާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނަަލށް ުހށަަހޅާފިައާވ ަމްއސަަލެއެކެވ  2021ިޑެސްނަބުރ    15ަރއުްދާވޮގަތްށ  ައްށ  ލިމިޓެޑް

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން  
 
،  (LB4321730ަނނަްބރު:    ާޕސޯްޕުޓ )   / އަޔަރޭލްންޑ  ެޑެރކް ާމރިޓްނ ެމްކއިިލާއރީނ   ަފާރްތ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ   .1

ފަރާތް(   މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ފަރާތް"  ހުށަހެޅި  "މައްސަލަ  ފަހުން  ހުށަހެޅުމުގެ)މީގެ  ގޮތުން    މައްސަލަ 

މުން،  ކުރުނަޒަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް  

ފަރާތަ ހުށަހެޅި  ހާގައި    2021މާރިޗު    10  ކީމައްސަލަ  ލިމިޓެޑް  މްކޮ  އިންޖިނިއަރިންގ   ރބޯރ ޗައިނާ  ޕެނީ 

ނަންބަރު:   ރަޖިސްޓްރޭަޝން  "މައްސަލަ    91110000710933796P))ކުންފުނީގެ  ފަހުން    ރައްދުވި )މީގެ 

 ފައިވާ މަާޤމަށް އަޢްޔަންކުރެވި   'ސީނިއަރ ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަރ' ގެގެ  ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  

ލާފަށް ޚިނޫނާ  މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް، ާޤ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްހަވާލާދެވުނު މަޤާމުގައި  ކަމަށާއި،  ފަރާތެއް

ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރި   މައްސަލަ ރައްދުވި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އި، މަށާވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަ

ގައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    50)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008ާޤނޫނު ނަންބަރު  މުއްދަތުގައި އެފަރާތަށް  

ހުށަހެ މައްސަލަ  އަދި  ދީފައިނުވާކަމަށާއި  މަތިން މުސާރަ  ކެއިން    ޅިގޮތުގެ  ގެނައުމަށްފަހު،  ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖެ 

އެލަވަންސްތަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފައިސާއެއް މައްސަލަ ރައްދުވި    ގްރުފަތުރު ކުރުމާއި އަދި ލިވިން ބުއިމާއި، ދަތު

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ދީފައިނުވާކަމުގައި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތުން  ފަރާތުން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ އިންޖިނިއަރިންގް ހާރބޯރ ޗައިނާ
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޑެރެކް މާރޓިން މެކްއިލިއާރނީ   VTR/2022/1މައްސަލަ 
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ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ާޤޫނާނ ޚިލަާފްށަކުމަގއި    އެެދީނ، ސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ  މައް .2

ައނުބރާ  ިއަކނަޑައުޅްއަވ ަވޒާީފ  ިއއަާދޮކށިްދުނމާަށއި،  ައނުބާރ  ަވޒާީފ  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެދްއުވަމާށިއ، 

އްފަަހާރ ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި ަފާރތަށް ޭދްނޖޭެހ  ާތީރޚާ ަހަމައށް ިލބްެނޖޭެހ ުމާސަރާއިއ ިއނަާޔތަްތއް ެއީކ ެއިއއަާދޮކށޭްދ  

ެގއުްލުމެގ ބަދުަލ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް  ަކނަޑައުޅްއާވ ެދްއުވަމށިާއ އިަދ ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތްނ    ަކުމަގިއ

 ަމެށެވ. ެދްއުވިއެދްއާވ ަމްއސަަލ ިންނަމަވިއަކނަޑއަޅްުއަވ  ަކަމްށެދްނޖޭެހެނިއަނަގ

  ަވޒާީފާއބޭެހ  ފާަރުތްނ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގުތްނ   ިދުނުމެގ  ަރއުްދ   ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތެގ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ .3

  ުކުރުމްނ ަނަޒުރ  ަކްނކަަމްށ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަގިއ'  ފުޯމ  ުހށަަހާޅ  ަޖާވުބ  ަމްއސަަލިއެގ'  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ްޓަރިއިބުއނަަލްށ 

 . ައްނަނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ

ކުނުްފީނެގ 'ީސިނައރ    ަވަނ ުދވުަހން ެފިށެގްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  2021ާމިރުޗ    09   ަފާރަތީކަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ   3.1

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތުން    ަމާޤުމަގިއ ަވޒާީފ އާަދުކަރުމްނ ައިއ ަފާރެތްއަކަމާށިއ، ޮކްންޓެރްކޓް ެމޭނަޖރ' ެގ  

ަކަމާށިއ،  ެފިށަފާރުތެގ ަވޒާީފައށް ިނކްުނަނން     ަރއުްދިވ ވަަނ ުދވަހްުނ ެފިށެގން ަމްއސަަލ  2021އްެޕރްީލ    21

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފައްށ ައްއަޔުނުކެރުވުނ ުދވުަހްނ ެފށެިގްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ުދވާަހ ަހަމައށް  

ަރއުްދިވ ަމްއސަަލ  ަފިއާސ  ޭދްނޖޭެހ  ޮގުތަގިއ  ިއާނޔަތެުގ  ުމާސަރާއިއ  ިދަޔ  އަެފާރަތްށ  ޮކްނމެ  ަފާރުތްނ  ީއ 

   މަަހުކެވްސ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ެއަކުއނަްޓށް ަޖާމުކަރުމްނަކަމާށިއ، 

  3ެއްއަބްސުވުމެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ  ެއޮގުތްނ  

ަމްއސަަލ   ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަފާރަވަނ  ުހުރުމެގުހށެަހިޅ  ކ.  ިއްނިތާޒްމ  ްތ   ،

ެއެވިނުއ   ައިމްނ  ިއާމާރްތޮކށަްފިއވާ  ފެްލުޓަގިއ    (OAKA1003)ުހުޅމެާލަގިއ  ެއޕްާޓަމްނޓު 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމުެދ ެވަފިއާވ ަވޒާީފެގ  ަހަމަޖްއސާދަީފިއާވެނަކަމާށިއ،  

ިއްނިތާޒްމ އަެފާރްތ ަވޒާީފ  ަވަނ ާމްއ  3ެއްއަބްސުވުމެގ   ެކުއުމެގ  ަދުށްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ  ާދެގ 

ަމްއސަަލ  ަކަމާށިއ، އާަދުކާރ ަސިއުޓަކުމަގިއާވ ވާެލާނ ިއްނަޓރޭނަޝންަލ ެއައރޯޕރޓަުގިއ ަހަމަޖްއސާދަީފިއާވެނ



 

 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ އިންޖިނިއަރިންގް ހާރބޯރ ޗައިނާ
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޑެރެކް މާރޓިން މެކްއިލިއާރނީ   VTR/2022/1މައްސަލަ 

                                             

 

25 ގެ 4 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:  
 

 

ަވަނ މާއާްދެގ ަދުށން    3ުވުމެގ  ުހށެަހިޅ ަފާރާތއި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތިއ ެދމުެދ ވަެފިއާވ ވަޒާީފެގ ެއްއަބްސ

ަފާރުތން   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިއްނތާިޒެމްއ  ުހރާިހ  ުކުރުމގެ  ަދުތރަުފުތުރ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަހަމަޖްއަސއިދަީފިއާވެނަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ަދތުރަުފުތުރ ުކުރުމެގ ިއނިްތާޒްމ ހަަމެޖްއުސުމެގ  

ަރއުްދިވ ަމްއސަަލ  ޮއްނކްޯލަގއި  ޮގުތން  ުއޅަނެދްއ  ުކނުްފީނގެ  ފާަރުތެގ  ަކުމަގއި  ިދަޔހުިދަމތެްދުމން   

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަފާރަތީކ ވާެލާނ ިއްނަޓރޭނަޝންަލ ެއައރޯޕްޓ ެއްކްސޕްެނަޝްނ ްޕޮރެޖްކްޓެގ    ީމެގ ިއުތުރްނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  3.2

ަރއުްދިވ  ަސްބޮކްންޓެރކަްޓުރ ަމްއސަަލ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަކަމާށިއ،  ުހރާިހ    ަވޒާީފައްށ   ެވްސަފާރުތެގ 

ިދްނ ުގޫރްޕގެ  ަކުމަގިއާވ ަސއީުދ ިބން ާލ ައްއަޔުނުކަރްނޖެެހީނ ަހވާލެާދުވުނ ްޕޮރެޖްކްޓެގ ެމިއން ޮކްންޓެރކަްޓުރ

ަރއުްދިވ  ، ަކަމާށިއ  ރުުހާމެއުކ ެމިއްނ    ަމްއސަަލ  ޮގތާމުެދ  އާަދުކާރ  ަވޒާީފ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއްއެވްސ  ަފާރުތެގ 

ހިތަްހަމ ުނޖޭެހ ހަާލުތަގިއ، ެއ ުމަވްއޒެަފްއ ބަދުަލުކުރަމްށ ަސްބޮކންްޓެރްކަޓރްަށ ައުމުރުކުރުމެގ    ޮކްންޓެރްކަޓުރ

ޮކންްޓެރްކަޓަރ  ެމިއްނ  ިލާބުރ  ވާެލާނ    2021ެސްޕެޓނަްބުރ    09  ބަިފިއާވަކަމާށިއ، ށް  ުދވުަހ  ވަަނ 

ެއްކްސެޕްނަޝްނ ަސިއުޓގެ ެސކުިއިރީޓ ބަލަަހްއަޓމުނިްދަޔ ެސިކއިުރީޓ އިޮފަސުރ    ެގިއްނަޓރޭނަޝންަލ ެއައރޕުޯޓ

  ެގ ަސއީުދ ިބްނ ލާދްިނ ުގޫރުޕ  WP00336805)ަކުމަގިއާވ ަމްނގްަލ ބަހުާދްރ ޭދވްަނ )ޯވކް ިވާސ ަނނަްބރު:  

ާހިއރު    12:36ެސިކުއިރީޓ ޭގުޓެގ ެސިކުއިރީޓ ބަލަަހްއަޓުމްނ ަދިނޮކށް، އުެދވުަހެގ ެމނުްދުރ ާގްތަގނަޑަކްށ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ަވނީ އަެފާރުތެގ ަސިއކުަލ ާޕރކު ުކރްުނ ަމނާ ަސަރަޙއެްދްއަގއި ާޕުކކޮށަްފިއަކަމާށިއ،  

ުކިރަމީތަގއި ބްާއވަާފިއޮއތް    ިޅުހށެަހ  އުެދވުަހ ަމްއސަަލ ަފރުާތްނ އެނުބރި ައިއްސ ަސިއކަލު ެނުރނު ަވުގތު 

ެއްކިސެޓްނޑެްވ، ުއަޅނަދށް    ުއަޅނުދަގިއ ޖިެހ  CC1A-C4771ަސއީުދ ިބްނ ލިާދްނ ުގޫރްޕެގ ަންނަބރު:  

  ޭދަވްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ެސިކުއިރީޓ އިޮފަސުރ ަމްނގްަލ ބަހުާދްރ  ެއަކާމ ުގިޅެގްނ، ެގއުްލްނ ިލުބުނަކަމާށިއ،  

 ފިައާވަކަމާށިއ، ަފާރުތެގ ެސިކުއިރީޓ ެމޭނަޖރްަށ ަކނިްހނގަާފިއާވޮގްތ ިރޕުޯޓޮކްށ



 

 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ އިންޖިނިއަރިންގް ހާރބޯރ ޗައިނާ
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޑެރެކް މާރޓިން މެކްއިލިއާރނީ   VTR/2022/1މައްސަލަ 

                                             

 

25 ގެ 5 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:  
 

 

ަފާރުތެގ    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ަގިއ  12:36ަވނަ ުދވުަހެގ ެމނުްދުރ ާގްތަގނަޑަކްށ    2021ެސްޕެޓނަްބުރ    09

ަކުމަގިއވާ   ެމޭނަޖުރ  ެސިކއިުރީޓ  ަފާރުތގެ  ިއްނިޖިނައރ/ެއްކިޓްނގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ައްޚަތުރއްަށ  ާޖވުިދ 

އިޮފަސުރ ރޯިޕުޓކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ،  ެސިކުއިރީޓ  ެއްކިސެޑންްޓ  ުގަޅިއ  ޯފުނން  ޭދަވން  ބަހުާދުރ  ަމްނގްަލ   ،

ަކިއ ާޖވުިދ ައޚްތުަރ ެއްކިސެޑްންޓ ިހނިގަތންަށ ދަިޔަކަމާށިއ،  އެެހްނަކުމްނ، ެއަކްނ ިއުތރްަށ ތުަޙީޤުޤުކުރަމްށަޓ

ަސިއކުަލެގ   ާއިއ  ަލިއަސްންސ  ުދްއުވުމެގ  ުއަޅނދު  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ައްޚަތރު  ާޖވުިދ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ  ަރިޖްސްޓޭރަޝްނެގ ޮކީޕެއްއ ެދްއުކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ެދްނެނުވުމްނ،  

ުރިޅގަަދޮކްށ ަހޭޅއަްލަވިއ  ިމ ހިާދޘާ ިއުތަރްށ ބުެލަމްށ ުހަރްސައޅާފިައާވަކަމާށިއ، އިަދ    ، ަކަމްށ ިއްނާކުރކްޮށެއ

ަސއީުދ ިބްނ ލިާދްނ ުގޫރުޕގެ  ާޖވުިދ ައޚަްތުރ ަވނީ  ިއ، އެެހނަްކުމްނ،  ާށަހޑުިހުތުރބުަހްނ މާުޢމާަލްތކޮށަްފއާިވަކަމ

ެއްނަވަޔަރެމ ެސިކުއރީިޓ،  ސްޭފީޓ،  ެމޭނަޖަރްށހްެލުތ،  ޮލިޖްސިޓްކްސ  ެއްނޑް  ޮގްތ   ްންޓ    ަކންހިނގިާދަޔ 

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފއެިވެއެވ. ިރޯޕުޓކޮށަްފިއަކުމަގިއ  

ަސއީުދ ބްިނ ލިާދްނ ުގޫރުޕެގ    ަގިއ  12:38ަވަނ ުދވުަހ ެމނުްދުރ ާގްތަގނަޑަކްށ    2021ެސޕެްޓްނަބުރ    09  3.4

އެިވްނިޓައސް   ަކުމަގިއާވ  ެމޭނަޖރު  ޮލިޖްސިޓްކްސ  ެއްނޑް  ެއްނަވަޔަރެމްނޓް  ެސިކުއރީިޓ،  ސްޭފޓީ،  ހްެލުތ، 

ޯރަޝްނައްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ިއްނިޖިނައރ/ެއކިްޓްނގ ެސިކުއިރީޓ ެމޭނަޖުރ، ާޖވުިދ އްަޚަތރު ުގަޅއި  

  ޕޭްލްނަގިއާވ ގޮތެުގ ަމިތން ެއްކިސެޑނާްޓ ުގޅޭ ތްަފޞުީލ ިރޯޕްޓ   " ެއްޗ.ެއްސ.ީއ" ން،  ެއްކިސެޑްންޓ ރޯިޕުޓުކުރުމ

ަތްއާޔުރޮކށް ަބޔްާނެނުގަމްށ ުބނަެފިއާވަކަމާށިއ، ެއަކާމ ުގިޅެގން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ިހތަްހަމުނޖިެހެގްނ  

ާގްތަގނަޑަކްށ   ަސ  ަގިއ  14:45އުެދވުަހެގ  ުގޫރުޕެގ  ލިާދން  ިބްނ  ވަދެ  ަސއީުދ  ތެެރައްށ  އޮފުީހެގ  ިއުޓ 

ަހޭޅ ުކިރަމީތަގިއ  ނުޖޭެހެނ  އަްލަވިއ، ުމަވްއޒުަފްނެގ  ބެުނަބާޔނޭްދން  ބުަހން    ަކަމްށ  ަހޑުިހތުުރ 

ަފާރުތގެ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އުފޭެދޮގަތށް  ިބުރެވިރކްަނ  މުެދަގިއ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  މާުޢމާަލްތޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ، 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަސއީުދ ބްިނ ލާދިން  ަޢމުަލަތްއ ބެެހއުްޓުމްނ، ެސިކއިުރީޓ ާގޑްުނެގ އެހެީތިރަކާމެއުކ  

ެނެރްނ ަސިއުޓްނ  ވުަނން  ުގޫރުޕެގ  ސިައަޓްށ  ްޕޮރެޖްކުޓގެ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އަދި  ޖުެހުނަކަމާށިއ، 

ަވޔަލަޭޝްނ ޯނިޓސް    " ެއްޗ.ެއްސ.ީއ" ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތށް ެމިއން ޮކންޓެްރްކަޓރ  ަމާނުކެރުވުނަކަމާށިއ،  



 

 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ އިންޖިނިއަރިންގް ހާރބޯރ ޗައިނާ
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޑެރެކް މާރޓިން މެކްއިލިއާރނީ   VTR/2022/1މައްސަލަ 
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ޮގްތާވޮގުތެގ ަމިތްނ ެމިއން  ަވަނ ާމއާްދާއ ެއްއ 6.9ަހވާލެާދުވުނ ޯނިޓްސ ޮފުނވަާފިއަވީނ  ޮފުނވަާފިއާވަކަމާށިއ،  

 ޮކްންޓެރްކަޓރްަށ ިލބިދަީފިއާވ ބުާރެގ ަދުށްނަކަމާށއި، 

ވާެލާނ ިއްނަޓރޭނަޝންަލ ެއައރޕުޯޓ އްެކްސެޕްނަޝން  ވަަނ ުދވުަހ    2021ެސްޕޓްެނބުަރ    12ީމެގ ިއުތުރްނ،  

ބަލަަހްއަޓުމނިްދަޔ ެސިކުއިރޓީ   ޮއެޕނުްދަރ ބަހުާދްރ    އިޮފަސެރްއ ަކުމަގިއާވްޕޮރެޖްކްޓ ަސިއުޓެގ ެސިކުއރިޓީ 

  3( ަސއީުދ ބިންލިާދްނ ުގޫރުޕެގ ެސިކުއިރޓީ ޭގޓު ަންނަބުރ  16026/2021ަމަގްރ )ޯވްކ ިވާސ ންަނަބރު:  

ެގ ެސިކުއިރޓީ ބަލަަހްއަޓުމންދިަނޮކްށ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރްާތ ަވނީ އަެފާރތް ްޕޮރެޖްކޓް ސިައަޓށް ަވުނން  

  ްނ ައްނަގިއ ިއ، އިަދ ަސިއޓްަށ ުނވެަދޭވެނަކ ާށ ަކަމަމަސްއަކްތކޮށަްފިއަސިއޓްަށ ަވުނަމްށ  ،  ަވިނޮކްށ ަމާނޮކށަްފިއ

ަވުނ ަސިއަޓށް  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަފާރތް  ުވުމން،  ުހްއުޓން  ަމްއސަަލ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގން  ެއަކާމ 

ޭބުންނކޮށަްފިއާވަކަމާށިއ  ަބސް  ޭބއަަދބީ  ިއްނާޒުރ    ، ުރިޅެވިރަކާމެއުކ  ހުށަަހާޅެނަކމެުގ  ަޝުކާވ  ފުލުުހްނަންށ 

ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތން ުކނުްފީނގެ ަމަސްއަކްތުކާރ ަސއްިޓެގ ެސިކުއރިޓީ ުއސުޫލަތާކއި    ދަީފިއާވަކަމާށިއ، 

ަވނަ    2021ސްެޕެޓނަްބުރ    15ަވަނ ުދވުަހން ެފިށެގްނ     2021ެސޕެްޓްނަބުރ    09ޚިލުާފވަެފިއާވީތ ާއިއ  

ަފާރުތެގ ުހއަްދނިެތ ަމަސްއކްަތުކާރ ަސއަިޓށް ވެަދ އަެތުނަގއި ަހަމުނޖުެހްނ    ްށ ަމްއސަަލ ަރއްދިުވުދވާަހ ަހަމައ

ުމަވްއޒުަފްނާނިއ ެވިރްނަންށ ހަޑުިހުތުރ ބުަހްނ މާުޢމާަލްތކްޮށ، ަމަސްއަކްތުކރާ  ަމަސްއަކްތުކާރ ަސިއުޓގެ    ، ިހްނާގ

ާއިއ، ުކނުްފީނެގ ުއސުޫލަތާކިއ ޚިލުާފވަެފިއާވީތ ާއިއ، ަމަސްއަކުތެގ    މަާހއުުލެގ ަމްޞަލަޙުތ ެގއުްލވާލަާފިއާވީތ

  2022ެސޕްޓްެނަބުރ    15  ، ުކނުްފީނެގ ުއސުޫލަތާކިއ ޚިލުާފވަެފިއާވީތމަާހއުުލަގިއ ބަަހްއަޓްނޖޭެހ ައޚާްލާޤިއ  

 މާަށިއ،  ަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވނީ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަކ

ިއްނިތާޒްމަތެކއް   ުހރާިހ  ުފުރުމެގ  އަެފާރުތެގ  ަވިކުކުރަމށްފުަހ،  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ުހށެަހ ަހަމެޖްއުސަމްށ   ަރއުްދިވ  ިޅަމްއސަަލ  ަމްއސަަލ  ިދުނމަށް  ާޕސޯްޕޓު  ެއ  ަފާރުތގެ    ްނުގުމްނ، ަފރުާތން 

ަމއްސަަލ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ެއްއާބރުުލެމްއ    ަރއުްދިވަމްއސަަލ  ެއްއވްެސ  ަމާށިއ،  ަކާވފިލަާފިއ  ނީުދަފާރަތްށ 

ފަަދ  ވަަނ ާމއާްދަގއި ަބޔާނޮްކށަްފިއާވ  7ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތން ޮކށަްފިއާވ ައމަަލީކ ަވޒާީފެގ ެއއަްބސުްވުމެގ  



 

 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ އިންޖިނިއަރިންގް ހާރބޯރ ޗައިނާ
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޑެރެކް މާރޓިން މެކްއިލިއާރނީ   VTR/2022/1މައްސަލަ 

                                             

 

25 ގެ 7 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:  
 

 

ަވިކުކެރޭވެނ ަވޒާީފިއްނ  ިދުނަމާކނަުލިއ  ަފާރުތްނ    ައމެަލްއަކުމަގިއ  ފަަދ  ޯނިޓްސ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

ާޤނާޫނ ެއްއޮގަތށަްކަމްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ    އެެދީނ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ   .4

ިހްނގަާފިއާވ ައމުަލަތަކީކ ަވޒާީފެގ ައޚާްލާގ ޚިލުާފ، ަމްއސަަލ  ްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތ  ަކނަޑައަޅއިިދުނަމާށއި، 

ައމުަލަތަކަކްށވީާތ   ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތިއ ެދމުެދ ޮއްނަންނޖޭެހ ިއުތާބުރ ެއްއޮކްށ ެގއޭްލނެ 

ެންތަކަމްށ ަހަމެއްއ  ިއއަާދޮކށެްދޭވެނ  ަވޒާީފ  ަފާރަތށް  ުހށެަހިޅ  ުނަމްށަކން  ކަނަޑައަޅއިިދ  ަމްއސަަލ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ކުރުމުންނަޒަރު'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  

ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅަން ދެވުނު ފުރުަޞތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްވެސް    މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން .5

ހުށަހަ ރައްދު  ޅާފައިނުވާއިރު،ހެއްކެއް  ފަރާތުން  މައްސަލަ  ހެކިންގެ)ފަހެއް(    5ހުށަހެޅި  ވި  ހެކިބަސް   ޝަފަހީ 

 ޓްރައިބިއުނަލުން ނަގާފައިވާނެއެވެ.

 N5492425) / ސްރީލަންކާ )ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: ދައްމިކާ ސަންޖީވާ ޕުްޝޕާ ކުމަރާ .1

 06648237) )ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: ނޭޕާލް / މަންގަލް ބަހާދުރު .2

 (N8110029) / ސްރީލަންކާ މެއްލަވާރައްޗީއިވެންޓިއަސް ރޯަޝން  .3

 (BE0228854) / ބަންގްލަދޭްޝ އަޙްމަދު ާޝރިފް .4

 (M5508075) / އިންޑިއާ އަޚްތަރް ދުޖާވި .5

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން ނޯޓިސް    28)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/2008  ނަންބަރު   ާޤނޫނު .6

ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ ނޯޓިސް ދިނުމަކާނުލައިނަމަވެސް، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ، އެ ވަޒީފާއިން އޭނާ  

ަޤ ފަރާތަށް  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ކަމުގައި  ސަބަބެއްނެތި  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރި  ވަކިކުރީ  ވަޒީފާއިން  ބޫލުކުރެވޭނަމަ، 



 

 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ އިންޖިނިއަރިންގް ހާރބޯރ ޗައިނާ
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)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމުގެ ޝަކުވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ   3ރީޚުން ފެށިގެން  ތާ

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހައްުޤ އެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،  

އެނގެން   ަޝކުވާއެއްކަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެ  ަޝކުވާއަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 27)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ކަމާއިއޮންނަ

މުަވއްޒަފަކު ހުށަހަޅާ ޝަކުާވއެއް ނުަވތަ ދަޢުވާއެއްގައި، އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބަކީ  "މުަވއްޒަފަކު ަވޒިފާއިން ަވކިކުރުމާ ގުޅިެގން، އެ 

ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާން ކޮށްފައިާވ ޙާލަތު ފިޔަަވއި، އެހެނިހެން ޙާލަތުތަކުަގއި    29އެކަށީެގންާވ ސަބަބެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، މި ޤާނޫުނެގ  

 ެވ." ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެ

ގުޅިގެން،   މައްސަލައާ  މި  ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން  ޢިބާރާތުން  ަފާރތްުނ  މި  ުހށެަހިޅ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ަމްއސަަލ 

ަފާރްތވަޒީފާއިން   ުހށެަހިޅ  ވަޒީފާއިން    ަމްއސަަލ  މުވައްޒަފަކު  އޮވެ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިކަން ޘާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަ

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޢަދުުލެވިރ   ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .7 ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުޞެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  ެއކީަށގްެނާވ  ުނވަަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

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

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

ޢަދުުލެވިރަކަމީކ ަމުއޟީޫޢ  ިމޮގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ޭދ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ  ަވޒާީފ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ 

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމގެ   ުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފ

ިއުތުރްނ އެ ޚާިޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުޞުރަތްއ ުފރިހަަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  

ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވީޒ  ، ިއުޖާރީއ  ިންނުމަމަކށް  ުމަވްއޒަަފުކ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރމްަށ  ާފިއްނ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރނަްކްނ



 

 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ އިންޖިނިއަރިންގް ހާރބޯރ ޗައިނާ
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ެއ  ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  ެދްނެނުވނު  ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  ިމާބ ަހިއޯކުޓްނ  ންިނަމވަާފިއާވ  އެެހން  ޯކުޓން  ވުަތެގ 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ަފިއޞާަލައަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަމްއސަަލިއަގިއ   ިމާވ  ުހށެަހޅަިފިއ .8

އިަދ ިއުޖާރއީ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ    އޮވެގެން،ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  

ބަަލްނޖޭެހަކާމިއ،    (procedural fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ   އެދަިފިއވާ    ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅާޤިއުމކޮށަްފިއތޯ  ަފާރތް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ބަަލްނޖެހިޭހނުދ،    ަނަގއެިދވާިދެނ ަހަމެއްއ ޮއްތޯތއަެފާރަތްށ    ާޤޫނީނ ަފުރާވ

މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި އަދި    ބެލި  އި، މައްސަލަކަށާފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަ ރައްދުވި

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.   ރިއާޔަތްކޮށް ބެލިއިރުހެކިންގެ ހެކިބަހަށް

ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ    2021މާރިޗު    10މެދު  ދެ   އި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާފަރާތާ  ހުށަހެޅި ލަ  މައްސަ  .8.1

‘Letter of Appointment’  (09    ު2021މާރިޗ)    ،ްބެލުމުނ ފަރާތް ލިޔުމަށް  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

 ކީއަސާސީ މުސާރައަ ކަމާއި، މި މަާޤމުގެ  ށްސީނިއަރ ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަރގެ މަާޤމަ އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ  

 USD7,000ގެ ގޮތުގައި މަހަކު    ’Allowance‘އާއި  ޑޮލަރު(،  އެމެރިކާ  )ތިންހާސް    USD3,000މަހަކު  

ކެއުމާއި، ހުރުމާއި    ގެއޮންނަކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު  ކަން އެނގެން  ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  )ހަތްހާސް

ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހެނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި  އަދި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  

 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން،  7އެއްބަސްވުމުގެ  ހަވާލާދެވުނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

“7. Termination of Employment 

During the period of probation, your services may be terminated at any time without notice 

by either party. Upon confirmation, your employment may be terminated by either party with 

one month notice or by payment of one-month salary in lieu of notice. Provided that the 

Company may terminate your employment at any time without notice or payment in lieu of 

notice on the ground of misconduct, negligence, inefficiency or breach of any expressed or 

implied term and conditions of your employment.” 



 

 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ އިންޖިނިއަރިންގް ހާރބޯރ ޗައިނާ
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޑެރެކް މާރޓިން މެކްއިލިއާރނީ   VTR/2022/1މައްސަލަ 

                                             

 

25 ގެ  10 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، (b)ދާގެ  ވަނަ މާއް 10އޮންނަކަމާއި، މި އެއްބަސްވުމުގެ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން 

“10. General 

b. Whether during or outside working hours or whether at your place of work or otherwise, 

you shall not conduct yourself in a manner which may or is likely to cause or be calculated 

to cause loss or damage to the reputation and/or business of the Company or its subsidiary 

or associated Companies.” 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި

ފަރާތުން   .8.2 ރައްދުވި  މައްސަލައިގައިމައްސަލަ  ރައްދު  މި  ފަރާތުމައްސަލަ  ޕްރޮޖެވި  ދިޔަ ގެ  ކުރިޔަށް  ކްޓު 

ވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މި  ބަޔާން ނަގާފައި   މުވައްޒަފުންގެކުރަމުންދިޔަ ބައެއް    ސައިޓުގައި މަސައްކަތް

 . ބަޔާންތަކަށް ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ސައުދީ ބިން ލާދެން ގްރޫޕުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރެއްގެ    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ .8.2.1

 ،ބަޔާނުގައި ގެ (06648237)  މަންގަލް ބަހާދުރު ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި

“On 9th September 2021, around 12:36 pm, I was assigned on SBG Security Gate 

(No-3). Found Mr Derek CHEC contract Manager Parked his Motorbike at wrong 

parking place. During the lunch time he came and reverse his motorbike and hit 

to the SBG vehicle infront area. Resulted SBG vehicle got scratched after that 

reported to security manager.” 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ވާކަންމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި

ހުށަހަޅާފައިވާ .8.2.2 ފަރާތުން  ރައްދުވި  އަދި    މައްސަލަ  އިންޖިނިއަރު  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އައި މަސައްކަތްކުރަމުން  ގޮތުގައި  މެނޭޖަރެއްގެ  ސެކިއުރިޓީ  އަޚްތަރް   ދު ޖާވި  އެކްޓިންގް 

(M5508075) ެބަޔާނުގައި، ގ 

“…On 9th September 2021 at around 12:36 Hrs, I received a call from my 

subordinate security officer Mr.Mangal Bahadur Dewan reporting a vehicle accident 

occurred in the project premises. Mr.Derek Eterny the contracts manager of Chine 
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Harbour Engineering Company had involved in a motor bike accident in the Main 

Contractor’s (Saudi Binladin Group) designated parking area. For further 

investigation of the vehicle incident I have approached Mr.Derek Eterny and 

advised him to produce his vehicle driving license and registration copy of the 

motor bike. He has refused the advice and failed to cooperate with the investigation 

process and he has reacted violently shouting on me by using abusive words.” 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  

 (N8110029)އަސް ރޯަޝން މެއްލަވާރައްޗީ  އިވެންޓިމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   .8.2.3

ށް ބެލުމުން، އެފަރާތަކީ ސައުދީ ބިން ލާދެން ގްރޫޕުގެ 'ހެލްތް، ސޭފްޓީ، އެންވަޔަރަމެންޓަލް، ބަޔާނަ  ގެ

 ށާއި، އެ ބަޔާނުގައި،ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް މެނޭޖަރުކަމަ

“…On 9th September 2021 at around 1238 Hours I received a Telephone call 

from the acting security manager for subcontractor China Harbour Engineering 

Contracting (CHEC), Me. Javeed Akhtar confirming a vehicle Accident on site…” 

 އަދި،ކަމާއި، މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

“…I advised the Subcontractor Acting Security and HSE Manager to investigate 

the Incident and issue a detailed report in compliance to the Project HSE Plan 

(Rev 6.0) approved by the Client MACL for the Project. Later same afternoon, 

9th September 2021 at around 1445Hours, Mr. Derek Elerny charged in to my 

Site Office with loud voice claiming my request for a Statement from him over 

the Incident through the HSE & Security Manager CHEC is, unethical and told 

myself to shove the HSE Plan between mu buttocks. Further he was verbally 

abusing me front of my work colleagues in the adjacent offices which provoked 

me to forcefully take him off the site with the help of Security Guards. Further 

he was banned from accessing the project premises for his insubordination to the 
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Project HSE Protocol by nit contributing to the Incident Investigation or producing 

a valid License to ride a Motor Bike in Maldives and abusive behavior…” 

 ވާކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި

ހުށަހަޅާފައިވާ   .8.2.4 ފަރާތުން  ލާދެން ގްރޫޕުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި  ބިން  އޮފިސަރު  ސައުދީ  ސެކިއުރިޓީ 

 ބަޔާނުގައި، ގެ (08827197)އޮޕެންދުރަ ބަހާދުރް 

“On 12th September 2021, I was assigned on SBG Security Gate. Around 11:35 

AM. At this time Mr. Derek CHEC Contract Manager Came to SBG Gate. He 

told me open the gate. I said him I inform first my Senior Manager. Then I stop 

him. This time he was angry with me. He used very bad word, He is to much 

Angry with us. Then After few minuted mr.DEREK he bring Police man. 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  މިފަދައިން

އި ސައުދީ ޕެނީ ލިމިޓެޑާމްކޮ  އިންޖިނިއަރިންގް  ރބޯރޗައިނާ ހާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ   .8.3

އެއްބަސްވުމުގެ   ވެފައިވާ  ދެމެދު  ގްރޫޕްއާ  ލާދެން  ކޮންޑިަޝނުގެ  ބިން  މާއްދާގައި   6.9ޖެނެރަލް     ވަނަ 

‘Contractor’s Personnel’ ،ްގެ ދަށުނ 

‘The Contractor’s Personnel shall be appropriately qualified, skilled and experienced in their 

respective trades or occupations. The Employer may require the Contractor to remove (or 

cause to be removed) any person employed on the Site or Works, including the Contractor’s 

Representative if applicable, who: 

(a) Persists in any misconduct or lack of care, 

(b) Carries out duties incompetently or negligently, 

(c) Fails to conform with any provisions of the Contract, or 

(d) Persists in any conduct which is prejudicial to safety, health, or the  

protection of the environment. 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ އެގޮތުން  މިފަދައިން  ބަޔާންކުރާފަދަ  މާއި،  މާއްދާގައި  ހަވާލާދެވުނު  މުވައްޒަފަކު 

ން ގްރޫޕަށް ލިބިގެންވާކަން  ސައުދީ ބިން ލާދި  ބާރުޢަމަލެއްކޮށްފިނަމަ، އެފަރާތެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ  

 އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 H5/ARG/OTH/2016/133-116  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ނަންބަރު: .8.4

ރިޕޯޓުގައި ކަންހިނގާދިޔަ    އަށް ބެލުމުން،  ’INCIDENT REPORT‘ގެ  (  2021ސެޕްޓެންބަރު    20)

   ގޮތުގެ ތަފްސީލުގައި،

“On 09th September 2021 approximately 12:36pm an accident occurred in SBG parking area. 

As Mr. Derek-CHEC employee, who have parked his AAOM-P9545 number motor bike in 

wrong parking place and tried to reverse and accidently hit the SBG pick up causing a 

significant scratch on the front right side corner. He refused to show driving license and 

motor bike documents also refused to coordinate to the security manager for further 

investigation. The incident was reported to SBG-HSEM.” 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެގޮތުން މައްސަލަ  ކަމާއި، އެރިޕޯޓުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާމިފަދައިން  

 އެކަހެރިކުރުމަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ޕްރޮޖެކްޓުން ހުށަހެޅި ފަރާތް

ވަކި .8.5 ވަޒީފާއިން  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ލިޔުމަށް މައްސަލަ  ކުރިކަމުގެ 

އިން ފެށިގެން    2021ސެޕްޓެންބަރު    15ބެލުމުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ  

 ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފައިއެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށް ސަބަބު 

ލިވިންގް އެލަވަންސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ނުދޭކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   .8.6

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް    މައްސަލަ ފަރާތުން 

އްސަލަ ރައްދުވި ގައި މަ  2021ޖޫން    11ހުށަހަޅާފައިވާ    އެފަރާތުގެ ޖަވާބު ފޯމާއެކު  ރައްދުވި ފަރާތުން

ދީދީއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުން، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގައި  هللا ފަރާތާއި އަބްދު 



 

 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ އިންޖިނިއަރިންގް ހާރބޯރ ޗައިނާ
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޑެރެކް މާރޓިން މެކްއިލިއާރނީ   VTR/2022/1މައްސަލަ 
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)ތިނެއް( ކޮޓްރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް    03އިން    ’AMIN AVENUE OAK A1003‘ހުންނަ  

މުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އެޕާޓްމަންޓުގައި އަދި މި އެއްބަސްވު ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،ހިފާފައިވާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވެސް ހުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

 ކަން އެނގެން ނެތަތީ، މައްސަލަ ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، މިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިވާ

 ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރުމުގެ އިންތިޒާމް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެއްވެސް 'ފުޑް އެލަވަންސް' އެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް އެފަރާތުން   .8.7

މަވެސް، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޖަވާބު ފޯމުގައި އެފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަ

އިންތިޒާމް ކެއުމުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އިންޓަނޭަޝނަލް  މައްސަލަ  ވެލާނާ  މަސައްކަތްކުރާ  އެފަރާތް   ،

ސަލަ  ސައިޓުގެ ކެންޓީނުގައި ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެކަމަށް މައް  އެއަލްރޕޯޓުގެ

ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ހުށަހަޅާފައިވާ   .8.8 ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި 

ގެ                                  އެއަރޕޯޓު"  އިންޓަރނޭަޝނަލް  ވެލާނާ  އޮފް  "އެކްސްޕެންަޝން 

‘Bill No.1 – Preliminaries and General Conditions’  ިނަޒަރުކުރާއ އެ ލިޔުމަށް  ރު، 

 ލިޔުމުގައި،

“Replacement of Site Personal 

The main contractor shall be empowered to instruct Subcontractor for a replacement at 

Subcontractor’s own costs and expenses if any of the site personnel is found not carrying his 

duties to the satisfaction of the Main Contractor and obtain approval for any removal or 

replacement of the site personnel.” 



 

 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ އިންޖިނިއަރިންގް ހާރބޯރ ޗައިނާ
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޑެރެކް މާރޓިން މެކްއިލިއާރނީ   VTR/2022/1މައްސަލަ 
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ފަރާތުން  ގްރޫޕުގެ  ލާދިން  ބިން  ކަމުގައިވާ ސައުދީ  ކޮންޓްރެކްޓަރު  މެއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  މިފަދައިން 

ހާލަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ  ގޮތާމެދު  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފެއް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފެއް  އެ  ތެއްގައި 

ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެންގުމުގެ ބާރު ސައުދީ ބިން ލާދިން ގްރޫޕަށް ލިބިގެންވާކަން އެނގެން އޮންނަކަން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

( 2021ސެޕްޓެންބަރު    09)  ’HSE Violation Notice‘  779ސައުދީ ބިންލާދިން ގުރޫޕުގެ ނަންބަރު   .8.9

 ދުއްވި ސައިކަލަކުން ޖެހި ސައުދީ ބިން ލާދެން ގްރޫޕުގެ އުޅަނދަކަށް ފަރާތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި    ބަލާއިރު،އަށް  

، އެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރު  ގެއްލުންވުމާ ގުޅިގެން

އެފަރާތާ  ހުތުރު ބަހުން    ހަޑި  އެކަމަށް އިންކާރުކޮށް،  މަންގަލް އެންގުމުންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ބިރުދައްކާފައިވާކަ މި   މަށާއި،މުއާމަލާތްކޮށް،  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ބަ  މައްސަލަ  ހުރިގޮތަށް   ލައި ޢަމަލުތައް 

ލާދި ބިން  ސައުދީ  ހައިިޞއްޔަތުން  ގެ  ކޮންޓްރެކްޓަރ'  'މެއިން  އެޅުމަށް  ގްރޫޕުން އެފަރާތާމެދު  ން 

މާއި، އެފަރާތަށް ދީފައިވާ  އެކަހެރިކުރުންކަވަގުތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  ނީ  ނިންމާފައިވަ

 ންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ސައިޓް 'އެކްސެސް' ކަނޑާލުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން އޮ 

މައް 8.10 ގުޅިގެންމި  ހުށަހެޅި    ސަލައާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ހެކިބަސް    ހެކިވެރިންގެ )ފަހެއް(    5މައްސަލަ 

   އިރު، މި ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހަށް ބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ނަގާފައިވާ 

ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، ގެ    (BE0228854)  އަޙްމަދު ާޝރިފްބަންގްލަދޭްޝ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ   8.10.1

ހެކިވެރިޔާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ލޭބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތެއްކަމާއި، 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހެކިވެރިޔާއާ ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެމުން  

ހެކިވެރިޔާ ކަމަށް  ދީފައިވާ  ޖައްސައިގެ ކަންތައްތައް ހަމަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 'ޓްރާންސްޕޯޓު'

ސުވާލެއް   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެއްވެސް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހެކިވެރިޔާއާ  މި 

ވާއިރު، މިކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ،  ކޮށްފައިނު
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ކުން  ރައްދުވި  އިންތިޒާމް މައްސަލަ  ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފުނިން 

   ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.

ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ  8.10.2 މެއްލަވާރައްޗީ    ސްރީލަންކާގެ  ރޯަޝން  ގެ (N8110029) އިވެންޓިއަސް 

ހެކިވެރިޔާ   މެނޭޖަރުކަމާއި،  ގެ ސޭޕްޓީ  އެޗް.އެސް.ސީ  ހެކިވެރިޔާއަކީ  ބަލާއިރު،   09ހެކިބަހަށް 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ގުޅާފައި ޖާވިދު   ހުއްޓައި،ސެޕްޓެންބަރު ވަނަ ދުވަހު ލަންޗް ބްރޭކްގައި 

ޖައްސާ އުޅަނދެއްގައި  އޮތް  އެޕާކުކޮށްފައި  ހެކިވެރިޔާއަށް  ދިޔަކަމަށް  އެ   ންގިކަމަށާއި،ފައި 

ފަރާތާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހެކިވެރިޔާ  ގުޅިގެން  އެވަގުތުށާބައްދަލުކުރިކަމަ  އިމައްސަލައާ    އި، 

ވަނީ ފަރާތް  ހެކިވެރިޔާ  ހުށަހެޅި  ވާހަކަދައްކާ  މައްސަލަ  ބަހުން  ސެކިއުރިޓީން   ތީ،ހަޑިހުތުރު 

ބޭރުކޮށްފަ ސައިޓުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ އިކަމަށާގެނައުމަށްފަހު  އަދި  އި 

ދީފައިނުވާކައި ހިނގަ އެއްބާރުލުން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތަޙުީޤުޤކުރުމަށް  މަށާއި، ދިޔަގޮތް 

ހެކިވެރިޔާ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސައިކަލް ދުއްވާފައިވަނީ ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސެއް ނެތިކަމަށް

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، ހެކިވެރިޔާއަކީ ގެ    (06648237)  މަންގަލް ބަހާދުރުށްވާ  ނޭޕާލް ރައްޔިތެއްކަމަ 8.10.3

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސައިކަލަށް އަރައިގެން ފަހަތަށްޖެހި  އިށާކަމަ  ސެކިއުރިޓީ  ސައިޓުގެ

ޕާކުކޮށްފައިއިން   ކައިރީގައި ޖެހުނުކަމަށާއި،    އުޅަނދެއްގައިވަގުތު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ސަބަބުން   އޭގެ  ދިޔައީކަމަށާއި،  މަޑުނުކޮށް  ބުނުމުންވެސް  ކުރީކޮޅުގައި   އުޅަނދުގެމަޑުކުރަން 

އެކްޓިން މެނޭޖަރަކަށް    ހެކިވެރިޔާ  ދިޔަގޮތް ހިނގައިން ލިބިފައިވާކަމަށާއި އަދި ކަން ކޫރުންއެޅި ގެއްލު

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ހުންނެވި ޖާވިދުއަށް އަންގާފައިކަމަށް 

ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ   8.10.4 އަޚްތަރް  އިންޑިއާގެ  ބަލާއިރު، (M5508075) ޖާވިދު  ހެކިބަހަށް  ގެ 

 ގްއެކްޓިން   ދިއަ  ފަރާތުގެ ސޭފްޓީ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ އިންޗާޖު  ރައްދުވިހެކިވެރިޔާއަކީ މައްސަލަ  

އިންޗާޖުކަމަ ޖާވިދު  އިށާސެކިއުރިޓީ  ހޯދުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ   ،
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އިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަ އެކަމަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެއްވެސް ށާވާހަކަދެއްކުވުމުން،  އި، 

ވާހަކަދެއްކިނު   މެއްލިޔެކިޔު ހަޑިހުތުރުބަހުން  ޑްރައިވިންދެއްވާ،  ލައިސެންސާއި،   ގްކަމަށާއި، 

ސައިކަލުގެ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށާއި، މުޅި މައްސަލަ ތަޙުީޤުޤކުރުމަށް މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިންކާރުކުރި ކަމުގައި ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ކުމަރަހެކިވެރިޔާ   8.10.5 ޕުްޝޕާ  ސަންޖީވާ  ބަލާއިރު،   (N8492425)  ދައްމިކާ  ހެކިބަހަށް  ގެ 

ރައްދުވި މައްސަލަ  ރައްދުވި   ހެކިވެރިޔާއަކީ  މައްސަލަ  މެނޭޖަރުކަމާށާއި،  ސެކިއުރިޓީ  ފަރާތުގެ 

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމަޖައްސާދީފައިވާކަމަށާއި، ފަރާތުން  'ފުޑް'  އާއި  'އެކޮމޮޑޭަޝން' 

ހެކިވެރިޔާ 'އެކޮމޮޑޭ ކަމުގައި  އެވެނިއުގައި  އަމިން  ހުޅުމާލޭގެ  ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  ަޝން' 

 ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

  މުވައްޒަފަކު   ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަމި މައްސަލައިގައި   .9

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ    ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން 

 ަފާރުތްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވތޯ ބާަލއުިރ، 

 ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން   ވަޒީފާދޭފަރާތުން .9.1

(substantive fairness)  ި؛ވާކަމުގައި ބެލެވޭނީ ޤާއިމުކުރެވިފައ  

ުމަވއްޒަަފުކ   .1 ެއީއ  ައާސެސްއ  ިޚޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރމްަށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ 

 ؛ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނ

ަދުށްނ   .2 ައާސެސއެްގ  ިޚާޔުރުކާރ  ުއްނުސުރަތްއ  ެއ  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ފާަރުތްނ   .3 ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކރާ  ެއ 

 ؛ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ 



 

 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ އިންޖިނިއަރިންގް ހާރބޯރ ޗައިނާ
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޑެރެކް މާރޓިން މެކްއިލިއާރނީ   VTR/2022/1މައްސަލަ 

                                             

 

25 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:  
 

 

ޯކުޓން    ަޤިޟއްޔާއާއި އެ  HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަން

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މައްސަލާގައި  މިވާ  ހުށަހެޅިފައި .9.2

ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ ނޯޓިހެއް ދިނުމެއް ނެތިކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

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

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

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

ނުވުމާއެކު  ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަ ،  އެކަށީގެން  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  ށް  އޭނާ 

 ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެވެ.[ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  23އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

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

 ވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ. ބެލެވޭނީ އަންނަނި 

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

   ؛ފެނުން 

 ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން.[   (2)

ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  މިފަދައިން ކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  

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

 SC-A/27/2014ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

މަސްޢޫދު  ލިމިޓެޑް(  )އިސްމާޢީލް  ކޯޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ަޤިޟއްޔާގެ    ވ. 

 ، ވިފައިވަނީވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެ 33އަދި  32ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 



 

 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ އިންޖިނިއަރިންގް ހާރބޯރ ޗައިނާ
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޑެރެކް މާރޓިން މެކްއިލިއާރނީ   VTR/2022/1މައްސަލަ 

                                             

 

25 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:  
 

 

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

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

(i)  ުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުން. ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުނ 

ޢަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ދިނުމެއްނެތި    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ނޯޓިސް  މުވައްޒަފަކު  ސަބަބުން  ޢަމަލެއްގެ  އެ 

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

ވަޒީފާއިން   23ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   މުވައްޒަފަކު  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  މާއްދާގެ ދަށުން  ހުއްދަވާނީ    ވަނަ  ވަކިކުރުން 

އަމަލެއް   ޣައިރުސުލޫކީ  އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު  އަމަލީ    (gross misconduct)މުވައްޒަފުކުރި  އެ  ވާނަމައެވެ.  ކަމަށް 

ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ،  

މިންވަރުގެ ސީރިއަސް  މުވައް  އެއްކޮށް ކެނޑޭ  ގުޅުން  ވަޒީފާގެ  އޮންނަންޖެހޭ  ދެމެދުގައި  ފަރާތުގެ  ދެ  އަމަލަކީ  ޒަފުކުރި 

( ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  1އަމަލެއް ކަމަށް ވާނަމައެވެ. މުވައްޒަފުގެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ ) 

( އެ ކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ  2ށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ) ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަ 

އަދި   އިތުބާރު  އޮންނަންޖެހޭ  ދެމެދުގައި  ފަރާތުގެ  ދެ  ސިފަކަމަށްވާ  މައިގަނޑު  އޮންމެ  ހިމެނޭ  ގުޅުމުގައި  ވަޒީފާގެ 

 އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ  ( އެ ކަމަކީ 3އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ) 

ނޯޓިސް   ޢަމަލަކީ  އެ  ވާނަމަ،  ކަމަށް  ކަމެއް  ޚިލާފު  ސީދާގޮތެއްގައި  ނުވަތަ  އަސާސީގޮތުން  އިލްތިޒާމުތަކާ  ވަޒީފާގެ 

 ދާނެއެވެ.' ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވި ދިނުމެއްނެތި  

 .  ިޢާބާރުތްނެނެވ   ިމ

 ކަންކަމަށް    ބަޔާންކުރެވިފައިވާ   ނުކުތާތަކުގައި  ނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ  8  ރިޕޯޓުގެ  މި  އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ .9.3

ވަނަ ދުވަހު ސައިކަލު ޕާރކުކުރުން    2021ސެޕްޓެންބަރު    09  ފަރާތުން  ހުށަހެޅިމައްސަލަ    ރިއާޔަތްކުރާއިރު،

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެނބުރި އައިސް ސައިކަލު ނެރުނު ވަގުތު  މަނާތަނެއްގައި ޕާކުކޮށްފައިވާކަމާއި،  

އުޅަނދެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެ، އެ އުޅަނދަށް ގެއްލުން ލިބުނުކަމާއި،    ން ގްރޫޕުގެސައުދީ ބިން ލާދި



 

 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ އިންޖިނިއަރިންގް ހާރބޯރ ޗައިނާ
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޑެރެކް މާރޓިން މެކްއިލިއާރނީ   VTR/2022/1މައްސަލަ 

                                             

 

25 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
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ޑްރައިވިން ލައިސެންސާއި، ސައިކަލުގެ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

އިންކާރުކޮ ތަޙުީޤުޤކުރުމަށް  މައްސަލަ  ބެލުމަށް    ނުދީ،އެއްބާރުލުން    އެކަމަށް  ށް،މުޅި  އިތުރަށް  މައްސަލަ 

ސައިޓު  އި،ހުރަސްއަޅަ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ  ބަހުން   ގެމެއިން  ހަޑިހުތުރު  ވަދެ  އޮފީސްތެރެއަށް 

އާއިމުޢާމަލާތުކޮށްފައިވާ ބުރަވެވޭތީ  ފަރާތަކީ ކަމަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ   ،                      

‘Expansion of Velana International Airport’   ކޮންޓްރެކްޓަރ ސަބް  ޕްރޮޖެކްޓުގެ 

ފައިވާ އުސޫލުތަކާއި  ކަނޑައަޅާ  ން ގްރޫޕުންކަމަށްވާ ސައުދީ ބިން ލާދިން ކޮންޓްރެކްޓަރމެއިކަމުގައިވެފައި،  

ބަހައްޓާފައިވާ އަމަލުތައް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ތީ  ޚިލާފަށް  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  ފަރާތް 

ސައުދީ ބިންލާދިން    ކޮންޓްރެކްޓަރ ނިންމާފައިވާކަންއެކަހެރިކޮށް ސައިޓުން 'އެކްސެސް' ކަނޑާލުމަށް މެއިން  

ބެލުމުންލިޔުމަ  ’HSE Violation Notice‘  779ގުރޫޕުގެ ނަންބަރު   އޮންނާތީ،    ށް  މިއީ އެނގެން 

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  ބަޔާންކު  SC-A/27/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  ފާޅުކަންބޮޑު ރާގަިޟއްޔާގައި  ފަދަ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްގައި ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި،  ޣައިރު ސުލޫކީ އަމަލެއް ގޮތު

ނަންބަރު   ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  މާއްދާ  23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ލަތެއް ހާ ބަޔާންކުރާފަދަ    ގައިވަނަ 

ހުށަހެޅި   ބުރަވެވޭތީ،އިވާކަމަށް  މެދުވެރިވެފަ  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އެފަރާތް  ފަރާތް 

ގާއިމްކުރަންޖެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން    އީ މައުޫޟމުވައްޒަފަކު 

 ބުރަވެވެއެވެ.  ށްފަހު ކަމުގައިއިމުކުރުމަގާ (substantive fairness)ދުލުވެރިކަން އަ

  2008/2 ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ކުރިން ވަކިކުރުމުގެ ފަރާތް އެ  ވަޒީފާއިން އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .10

  އިޖުރާއީ   އިމުކުރަންޖެހޭގާ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)

އަންނަނިވި  ބަ  އިމުކޮށްފައިވޭތޯގާ  ފަރާތް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  (procedural fairness)  ދުލުވެރިކަންއަ ލާއިރު 

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނަންބަރު    10.1 ހައިކޯޓުގެ  ނަންބަރު    ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2008/2ާޤނޫނު 

މި މާއްދާގެ ދަށުން    ،ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން"   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  



 

 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ އިންޖިނިއަރިންގް ހާރބޯރ ޗައިނާ
ނަންބަރު:                           ށަހެޅި މައްސަލަ ހުޑެރެކް މާރޓިން މެކްއިލިއާރނީ   VTR/2022/1މައްސަލަ 

                                             

 

25 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:  
 

 

ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް           ނޯޓިސް 

(procedural fairness)   ުޢަދ މައުޫޟޢީ   (substantive fairness)ލުވެރިކަން  އަދި 

ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި،    ،ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި 

ޢަދުލުވެރިކަން   ޙާލަތުތަކުގައި   (procedural fairness)އިޖުރާޢީ  ޢާންމު  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، 

 ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:

ހުރިހާ  .1 ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،  ކަމާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ 

 ؛ތަފުޞީލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

ތު .2 އެފަދަ  އެ  އަދި  ދިނުމަށްފަހު  މުވައްޒަފަށް  އެ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ހުމަތަކާމެދު 

އެ  އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފުރުަޞތެއްގައި 

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

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

މުވައްޒަފަކު  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ  އެ 

 ކަމާއި، ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ  އިޖުރާޢަތުތައް           އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

(procedural fairness)   ްހައިކޯޓުނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލެވޭނެކަމަށް  ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް 

 ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ސަބަބުއެގޮތުން ބަލާއިރު،   10.2

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އާއި،އަންގާފައިވާކަން އެނގެން ނެތަތީ    ފަރާތުން

  މައްސަލަ ،  އެނގެން ނެތަތީދީފައިވާކަން    އް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތެ  ށްއެފަރާތަ
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އިޖުރާއީ    ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ     ޢަދުލުވެރިކަން ވަކިކުރުމުގައި 

(procedural fairness) ްފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.ގާއިމްކޮށ 

އަންނަނިވި    ނަގައިދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލާއިރުނޫނީ ފަރުވާ އެ ފަރާތަށް  ގާ  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .11

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 

ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ ަދުށްނ އަެކީށެގްނާވ    29)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ަންނަބުރ    ާޤޫނުނ 11.1

އެ ހައުްލަތކާ  ، ަސަބެބއް ނިެތ ަވޒާީފިއން ަވިކކުުރުމެގ ަސަބބުން ުމަވްއޒަަފށް ިލޭބ ާޤޫނނީ ަހއުްލތަަކާށިއ 

 ؛ ަގިޟްއާޔަގިއ  HC-A/555/2016ުގޭޅޮގުތްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއކުޯޓެގ ަނނަްބުރ  

ްއޓަުމްށ  ... އަމުުރނެރުުމގިައ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރައިިބުއަނުލްނ ފަުރތަަމ ަބަލްނާވީނ އުެމވްައޒަަފުކ ވިަކކުރިއުިރ ހިުރ ަވީޒާފގިައ ައުލްނ ެބެހ"

  "... ، ުނަވަތ ެއަވީޒފާއާގޭުޅ ުނަވތަ ެއޫންނެވްސ ެއަކީށެގނާްވ ަވީޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއ 

ިއާބާރ ަވޒާީފިއްނ  ިމ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ  ަކނަޑއުަޅްއވަާފިއާވިއުރ،  ުތން 

ަފާރުތްނ  ަވިކުކުރުމަގިއ   ަރއުްދިވ  އަދުލުވެރިކަން  ަމްއސަަލ   (substantive fairness)މައުޫޟއީ 

ހުށަހެޅި ފަރާތް  ށްބުރަވެވޭ ސަބަބަކޮށްފައިވާކަމަށް  ގާއިމު އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަގާމަށް ޓަކައި، މައްސަލަ 

 ވެ. ދެކެމެ  އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫއަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައި

  ާގިއްމޮކްށ،   (substantive fairness)  އަދުުލެވިރަކން   ަމުއޫޟީއ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 11.2

ާގިއުމުނާވ ހަާލުތަގިއ ަނަގއެިދޭވ ބަދުަލެގ ިމްނަވުރ    (procedural fairness)ިއުޖާރީއ އަދުުލެވިރަކްނ  

ިރާއޔްަތުކަރްނާވނަެކ ުނުކާތތަަކްށ  ައްނަނިނިވ  ަންނަބުރ    ްނަކނަޑެއުޅުމަގިއ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

2013/HC-A/142    ެއނެގްނ އްޮނަނކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ަގިޟްއޔަާއްށ ބުެލުމްނ 

 އަދި  ؛ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އުމުރުވަޒީފާއިން   .1

 އަދި  ؛އަދި އެ މަގާމުގެ ޒިންމާތައް ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މުވައްޒަފު ހުރި މަގާމު .2

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާ .3
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 އަދި  ؛މުއްދަތުވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ  .4

 އަދި  ؛ބެހޭ ރެކޯޑުހްލާގުވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަ .5

 ގާއިމުކޮށްފައިވާ  އަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން .6

 . މިންވަރު

ައށް ބާަލިއުރ، ެއ  ަޤީޟްއާޔ SC-A/44/2017ިދވިެހާރްއޭޖެގ ުސްޕީރްމ ޯކުޓގެ ަނނަްބުރ ީމެގ ިއުތުރްނ،  11.3

ަވިކުކުރުމަގިއ   ަވޒާީފިއްނ  ާނިޒުއ  ޭމީރ  ެއްނޖީަލާނ  ޢުަދުލެވިރަކްނ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ަމުއޟީޫޢ 

ަމސުްދވުަހެގ ުމާސަރާއިއ، ިއުޖާރީއ  )ހަަތުރ(    04ެގއުްލުމެގ ބަދުަލެގ ޮގުތަގިއ    ުނވަަތ  ުނާވީތޮކށަްފިއާޤިއުމ

ގުޮތަގއި   ބަދުަލެގ  ެގއުްލުމެގ  ާޤިއުމޮކށަްފިއުނާވީތ  ުމާސަރ    )ޭދއް(   02ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމސުްދވަަހްށވާ 

 ަނަގއިދަީފިއާވަކްނ ެއނެގްނ ޮއނަްނަކާމިއ، 

ވަކިކުރުމުގައި  ރިއާޔަތްކޮ  ކަންކަމަށް އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ށް، 

އަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ގާއިމުކޮށްފައިނުވާ    (procedural fairness)މައްސަލަ 

ާޤނޫނު ނަންބަރު   ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ސަބަބަށްޓަކައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް    87)ވަޒީފާއާބެހޭ 

 މާރޓިން   ޑެރެކް  ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ ގެއްލުމުގެ  ،ގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިރިއާޔަތްކޮށް ގެއްލުމު 

  ލިބެމުންދިޔަ   އެފަރާތަށް  ގޮތުގައި  މުސާރައެއްގެ  އަސާސީ   ވަޒީފާގައި  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  މިކްއިލިއާރނީ

USD3,000  (ްޑޮލަރު  އެމެރިކާ  ހާސް  ތިނ  )ިލިބެމުންދިޔަ  ގޮތުގައި  އިނާޔަތުގެ  އާއ  USD7,000  (ްހަތ  

 ނިްޞބަތުން  ގެ(  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ   ހާސް  ދިހަ )  USD10,000  ޖުމްލައަށްވާ  ގެ(  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  ހާސް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް (  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  ހާސް  ވިހި)  USD20,000  އުޖޫރައަށްވާ  މަސްދުވަހުގެ  ދެ

 މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. ކަނޑައަޅައި މި   ދިނުމަށްއިނަގަ
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ހުށަހަޅާފައިވާ    ދެންފަހެ، ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލައިގެ    ،ލިޔުންތަކަށާއިމައްސަލަ 

 ޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،އާދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ރި  ، ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހަށާއި،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި

 ، (LB4321730ންަނަބރު:    ާޕްސޕުޯޓ)   ެރްކ ާމރޓްިނ ެމްކއިިލާއރީނޭލްންޑެގ ަރްއިޔެތްއަކުމަގިއާވ ެޑރ ައަޔަލައީކ  ިމ ަމްއަސ

)ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭަޝން  ޕެނީ ލިމިޓެޑް  މްކޮ  އިންޖިނިއަރިންގް  ރބޯރޗައިނާ ހާ    އްިނ ފިެށެގްނ  2021ާމިރުޗ    10

އަދާކުރަމުން    'ސީނިއަރ ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަރ' ގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ  އި ގަ  91110000710933796P)ނަންބަރު:  

ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ދަނިކޮށް ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ،ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޚިލަާފްށަކުމަގިއ  މައްސަލަ  ާޤޫނާނ 

ަވޒީފާ ައނުބާރ ިއއަާދކޮށިްދުނަމާށއި، ވަޒާީފ ައނުބރާ ިއއަާދޮކށްދޭ    ެގަކނަޑައުޅްއާވ ެދްއުވމާަށިއ، ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތ

ެއ  ެއީކ  ިއާނަޔްތަތްއ  ުމާސަރާއިއ  ިލބްެނޖޭެހ  ަހަމައްށ  ޭދްނޖޭެހ  ާތީރާޚ  ަފާރަތްށ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ    ަކުމަގިއ އްފަަހާރ 

ށް ޕެނީ ލިމިޓެޑަމްކޮ  އިންޖިނިއަރިންގް  ރބޯރޗައިނާ ހާއިެދ    ުނަމްށިދިއެގއުްލުމެގ ބަދުަލ ަނަގަކނަޑައުޅްއާވ ެދްއުވަމާށިއ  

 ، ަގިއިއަވޒާީފާއބޭެހ ްޓރިައިބުއނަަލްށ ހުށެަހިޅ މި ަމްއސަަލ  ެޑެރްކ ާމރިޓްނ ެމްކއިިލާއރީނރައްދުވާގޮތަށް 
 

ާޤޫނުނެގ   ވަޒާީފާއބޭެހ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ިމްކއިިލާއރީނ  ާމރިޓން  ާމއާްދ  23ެޑެރްކ  އަެފާރތް  ަވނަ  ަދުށން  ެގ 

ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހ އަދުުލެވިރަކްނ  މުަޢޫޞީއ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ާމރިޓްނ  ަވޒާީފިއްނ  ެޑެރްކ  ާވީތ،  ަކުމަގިއ   

ަކނަޑައަޅ ންެތަކަމށް  ަހަމެއްއ  ުރޖަޫޢުކެރޭވެނ  ައނބާުރ  ަވޒާީފިއްނ  ާމރޓިން    ނަަމެވްސ، އެެހްނ،  ިއ ިމްކއިިލާއރީނ  ެޑެރްކ 

ިއުޖރީާޢ އަދުުލެވިރަކްނ   ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއން  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ިމްކއިިލާއރީނ ަވޒާީފިއްނ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް    87)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ާޤިއުމުކުރެމްއެނިތ ަކުމަގިއ ާވީތ،  

ެޑެރްކ ާމރިޓްނ ިމްކއިިލާއރީނ އާަދުކަރުމްނ ިދަޔ ަވޒާީފަގިއ ައާސީސ ުމާސަރެއްއެގ ޮގުތަގިއ  ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  ރިއާޔަތްކޮށް  

)ަހތް ާހސް    USD7,000)ތްިނ ާހްސ ެއެމިރކާ ޑަޮލުރ( ާއއި ިއާނަޔުތގެ ޮގުތަގއި ިލެބުމނިްދޔަ    USD3,000ިލެބުމނިްދަޔ  

)ދަިހ ާހްސ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ( ެގ ިންޞަބތްުނ ެދ ަމސުްދވުަހެގ ުއޫޖަރައްށާވ    USD10,000ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ( ެގ ުޖމަްލައްށާވ  

USD20,000  ިއ، )ވިިހ ާހްސ އެެމިރާކ ޑަޮލުރ( ަނގިާދުނަމށް ކަނަޑައަޅ 



 

 

 ށް ރައްދުވާގޮތަށް އަ ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ އިންޖިނިއަރިންގް ހާރބޯރ ޗައިނާ
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)ިތީރްސ( ުދވުަހެގ ެތޭރަގިއ ަމްއސަަލ    30ިއްނ ެފިށެގން ރްަސީމ ަބނުްދޫންނ    2022ެސްޕޓެނަްބުރ    08ިމ ަފިއާސ ިމއުަދ  

)ިތެންއ( ުދވުަހެގ    03ެޑެރކް ާމރިޓން ިމްކއިިލާއރީނ ައްށ ިދުނމަށްފުަހ، ެއކްަނ ަހަމޖޭެހާތ ަރްސީމ ަބނުްދންޫނ  ުހށެަހިޅ  

ޕެނީ މްކޮ   އިންޖިނިއަރިންގް  ރބޯރ ޗައިނާ ހާަލްށ ިލުޔުމްނ ެއްނުގަމްށ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ  ެތޭރަގިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބއަުނ

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ގެ މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކޮށް، ލިމިޓެޑް

 1444ޞަފަރު  12

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 08

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު      

 ރައީސާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

 

 


