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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 

 VTR/2022/93 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2022 އޭޕްރީލް 03 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  26 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 އިބްރާހީމް ޝިފާޒު )ރަބީޢީމަންޒިލް / ސ. ހިތަދޫ(  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A301924)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  )މޯލްޑިވްސް(ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0536/2014 :ންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު)ކު

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   )އިބްރާހީމް ިޝފާޒުސ. ހިތަދޫ / ރަބީޢީމަންޒިލް،  މިމައްސަލައަކީ  

A301924)  ްގެ ދަށުން ހިނގަމުން އަންނަ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  )މޯލްޑިވްސް(ރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް  ޕ

ޕުލްމޭން މޯލްޑިވްސް މާމުއްޓާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، އަދި އެވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ  

ވަޒީފާއިން  އިބްރާހީމް ިޝފާޒު    ،ވެރިކަން ާޤއިމްކޮށްފައިނުވާތީޢަދުލު ވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ  ޢަދުލުރައްދުވި ފަރާތުން މަޢުޫޟއީ  

 



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް
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ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި މައުޫޟޢީ 

ވަކިވެފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ިޝފާޒަކީ  އިބްރާހީމް  ޤާއިމުކޮށްދީފައިނުވާތީ،  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި 

ބަލާނެ އަނބުރާ    މީހެއްކަމުގައި  އަލުން  ވަޒީފާ  ިޝފާޒުގެ  އިބްރާހީމް  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނެތްކަމަށް  ތަނެއް 

އި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއެކު  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު އެންމެހައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލާ

ޝިފާ އިބްރާހީމް  އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  އެއްފަހަރާ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ޕް ޒު  އެކީ  އައިލެންޑްސް   )މޯލްޑިވްސް(ރިސްޓީން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ  ގައި    2022އެޕްރީލް    03ށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

 މައްސަލައެކެވެ. 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ ރައުޔު هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ރަބީޢީމަންޒިލް،    ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .1  / ހިތަދޫ  ޝިފާޒުސ.  )އިބްރާހީމް  ކާޑު    އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި 

ގައި    (A301924ނަންބަރު:   ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޕުލްމޭން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ    ،ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ޕްރޮ މާމުއްޓާގެ  މެނޭޖަރގެ  މޯލްޑިވްސް  ލައިފްސްޓައިލް  އެންޑް  އޮފީސް  ރައްދުވި  ، މަާޤމުކަމަށާއިންޓް  މައްސަލަ 

އަދި    ކަމަށާއި،  2021  ފެބުރުވަރީ  01  ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީފަރާތުގެ  

  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ކަމަށް 2022 މާރިޗު 25މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚަކީ 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން   1.1 އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް  ޕް މައްސަލަ  ޑް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ  )މޯލްޑިވްސް(ރިސްޓީން 

ވަޒީފާއާބެހޭ  ރައްދުވާގޮތަށް އަށް  )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(

ވަޒީފާ  ސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  މައްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،

 ކަމަށާއި،އެކަށީގެންވާ މަުޤބޫލު ސަބަބެއް ނެތި އެވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ ،އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް
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ވަކިކުއެގޮތުން   1.2 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައުޟޫ މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޢީ ރުމުގައި 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި   ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،  ޢަދުލުވެރިކަން    އިޖުރާއީ 

ވަނަ   23ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުލް އުޫޤބާތާއި އަދި ރިޒޯޓުގެ އިންޓަރނަލް ޕޮލިސީއާ އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ކޮހޮލް ކޮންޒިއުމް ކޮށްފައިވާތީކަމަށް އެފަރާތަށް މާއްދާއާ ޚިލާފަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މާޙައުލުގައި އެފަރާތުން އަލް 

ލިޔުމު  ގެ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް"  އޮފް  "ޓާރމިނޭަޝން  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،ދީފައިވާ    ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

 މަށް ކު ދެއް  ވާހަކަ  ގުޅޭގޮތުން  ޢަމަލާ  ކުރެވުނު  ތުހުމަތު  މައްޗަށް  އެފަރާތުގެ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް

ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް    2022  މާރިޗު  22ފަރާތާއި ދެމެދު    ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

އެގޮތުން   ،މި ބައްދަލުވުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެފައިވާނެކަމަށާއި  ށާއި،ބޭއްވިފައިވާކަމަ

ގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ޢަމަލަކީ އެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ނޫންކަމު

އަދި   ބައްދަލުވުމުގައިވެސް  ދުވަހު    2022  މާރިޗު  23އެ  ފޮނުވާފައިވާ  ވަނަ  މެނޭޖްމަންޓަށް  ރިޒޯޓުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރި ޢަމަލު ކުރިކަމަށް    ވެސް ސިޓީގައި

ރައްދުވި ސިޓީގައި   މައްސަލަ  އެ  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ގޮތް  ހިނގައިދިޔަ  ކަން  ދުވަހުގައި  ބުނާ  ފަރާތުން 

 ، ކަމަށާއިބަޔާންކޮށްފައިވާނެ

ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ   މައްސަލަ ރައްދުވި 1.3

ުޤ ކުރެމެއްނެތި، އެ ޢަމަލަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތަޙުޤީ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ޢަމަލު އެއްވެސް ވަރަކަށް  

ކޮށްފައިވާ   ނުލައިކަމަށްފަރާތުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކާ  ފަރާތް ޢަމަލެއްކަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވެސް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ .2 ާޤނޫނާއި  ، މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ  އިބްރާހީމް ިޝފާޒު ވަޒީފާއިން 

މި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  އިޖުރާއީ    ގަވާއިދާއި  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  މައްސަލައިގައި 

ާޤއިމުކޮށްދީފައިނުވާތީ، އިބްރާހީމް ޝިފާޒަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ބަލާނެ ތަނެއް  ޢަދުލުވެރިކަން 

އި، ވަޒީފާއިން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އިބްރާހީމް ޝިފާޒުގެ ވަޒީފާ އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާ



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

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:  
 

 

ބަދަލާ ގެއްލުމުގެ  އެންމެހައި  ލިބުނު  ސަބަބުން  އެއްފަހަރާ  ވަކިކުރުމުގެ  އެކީ  ޢިނާޔަތްތަކާއެކު  މުސާރައާއި  އި 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ނަގައިދިނުމަށްކަން 

ރައްދުވި   .3 ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން 

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

  މިފަދައިން ،  ކަމަށާއިވާނެ ވަކިކޮށްފައި   ވަޒީފާއިންތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް  ގައި  2022  ޗުމާރި

އަދި  ގަވާއިދު  ާޤނޫނާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ޚިލާފަށް  ތަކާއި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ، ސަބަބުންކަމަށާއިކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޚިލާފަށް އެފަރާތުން ރިޒޯޓުގައި ބަނގުރާ ބުއިމުގެ  

  " ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަށް ކުރުމެއްނެތި  ުޤތަޙުީޤ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް"   ޕްރިސްޓީންއިން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް

 ،އިންކާރުކުރާކަމަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން

އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި    ޙައިިޞއްޔަތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ   3.1

ގަވާއިދުތަކާއި ނުވަތަ އުސޫލުތަކާއި މުވައްޒަފަކު    އެ  ،އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްވެގެންވާކަމަށާއި

  13ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ    ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެ ޢަމަލަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމަށާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުތަކާއި ޚިލާފަށް މުވައްޒަފަކު ކުރާ ޢަމަލެއްގެ 

އެއްބަސްވުމުގެ   ވަޒީފާގެ  ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށްވެސް  ވަޒީފާއިން  އެމުވައްޒަފަކު  މާއްދާގައި    13ސަބަބުން  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާއަށް   3ކަނެކްޓާރސް ހޭންޑްބުކް ގެ  ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ  އިވާކަމަށާއިބަޔާންކޮށްފަ

ޕޮލިސީ އިން   އެ ބަލާއިރު، މަސްތުވެގެންވާ ހާލު ވަޒީފާ އަދާކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުންފުނިން ބާރުއަޅާކަންވެސް  

 ން އޮންނާނެކަމަށާއި،އެނގެ

ވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ގަ   މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ 3.2

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ޕްރީސްޓީން އާ ދެމެދު    ން އޮންނަކަމަށާއި،ލިބިގެންވާކަން އެނގެ  އެ ކުންފުންޏަށް

ގު ވަކިކުރުމާއި  މުވައްޒަފަކު  ވަޒީފާއިން  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  މާއްދާގައި    14ޅިގެން  ވެވުނު  ވަނަ 



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

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:  
 

 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ނޯޓިސް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  

 ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި 14.5ބާޠިލްކުރެވޭނެ ޙާލަތްތަކެއް 

ވަނަ    2022  ފެބުރުވަރީ   14ުޤން އެނގިގެން ދިޔަފަދައިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ތަޙުޤީ ކުންފުނިން ކުރި   3.3

ކުންފުނީގެ ސިސްޓަމް ރިކޯރޑުން ދައްކާގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ދުވަހު ކަނެކްޓާރސް ބާރ އަށް ދިޔަކަމަށާއި

ގައި ކަނެކްޓާރސް ބާރ އަށްގޮސް އަމިއްލައަށް އެއްވެސް ބުއިމެއް އޯޑަރ    2022  ފެބުރުވަރީ   14ފަރާތުން  

  ގައި   2022  ފެބުރުވަރީ  14  ޔެސީ  ކުންޗޮކް  ކަމުގައިވާ  މުވައްޒަފެއް  ކުންފުނީގެ ،  ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި

 އެކަތި  މީގެން  ،ކޮށްފައިވާކަމަށާއި  އޯޑަރު  ވިސްކީ  ބްރޭންޑްގެ  ލޭބަލް  ރެޑް)ދޭއް(    2  އިން  ބާރ  ކްޓާރސްކަނެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ   ،އެނގޭކަމަށާއި  އިން  ފުޓޭޖް  ވީ.ޓީ.ސީ.ސީ  ފަރާތްކަން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފައިވަނީބޮއި

 މިހެންކަމުން،،  ދިވެއްސަކަށް ވުމުން އޭނާ އަމިއްލައަށް ބަނގުރާ އޯޑަރު ނުކުރެވޭނެކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި

  ބާރމަން   ހުރި  އެދުވަހު  މިކަން  ،ކަމަށާއިވާކޮށްފައި  އޯޑަރު  ކޯކް  އެންޑް  ވިސްކީ)ދޭއް(    2  މުވައްޒަފަކު  ބިދޭސީ

ނަމަވެސް،  ބުނި  އެފަރާތުން  ކޯކުކަމަށް  އެއްޗަކީ  ބުއި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ށާއި،ނގޭކަމަބަޔާނުން އެ  ދިން

ތައްޔާރުކުރަމުންދިޔައިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދާކަން    ބުއިން   ބާމެން  އިން  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ

އޮންނަކަމަ އެނގެން  ފެންނާނެކަން   ށާއި،ސާފުކޮށް  މަންޒަރު  ތައްޔާރުކުރާ  ބުއިން  މަތިން  ކައުންޓަރ 

ހަމައެކަނި ކޯކްއެއް  ދިން ބުއިމަކީ    އިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ތައްޔާރުކޮށްފަ  ބާރމަންށާއި،  ކަމަވާކަށަވަރު

 ، ނޫންކަން ބަލަންހުރި މީހެއްގެ ނަޒަރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެނގޭނެކަމާމެދު ަޝއްކު ނުކުރެވޭކަމަށާއި

ބާ 3.4 ތައްޔާރުވުމާއެކު  ތަށި ރ އެބުއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބެހެއްޓުމުން،  މަތީ  ކައުންޓަރ  ތަށި  މަން 

މިބުއިމުގެ ރަހަ    ،ވިސްކީ ކޯކްގެ ކޯވަރެއް ބުއިމަށްފަހު ވާހަކައިގެން މަސްއޫލުވާކަމަށާއިކަމަށާއި އަދި  ވާ ނަގާފައި

ރަޙްމަތްތެރިންނާއެކު ވާހަކަ    ،ކަމަށާއިންނައެއް ނާބެލުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުރު ރިއެކްަޝން 

ދިޔަކަމަށާއި ބުއިމެއްކަން    ބާރމަން  ،ކުރިއަށް  ނުރަނގަޅު  ފަރާތް  ޙަވާލުކުރީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ޢާންމުކޮށް ވިސްކީ ކޯކް   ،އިާޝރާތްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި

އެފަރާތުން   ކަމުގައިވާނަމަ،  މީހެއް  ބަލާފައިނުވާ  ކުރިން  ރަހަ  އޭގެ  ނުވަތަ  މީހެއްކަމުގައިވާނަމަ    14ނުބޯ 



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް
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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:  
 

 

ވިސްކީ ކޯކް އަކީ ހަމައެކަނި ކޯކެއް ނޫންކަން     އިވަހުގައި ކަނެކްޓާރސް ބާރގައި ބުވަނަ ދު   2022 ފެބުރުވަރީ 

 ،އެނގުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަށާއި

އަދި  ފުޓޭޖް  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ 3.5 އަލީގައި އާއި  ކަންކަމުގެ  ރާމަ  ބުނެވެދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ބޮއެފައިވާކަން    އްސަލަ 

މަ ބުރަވެވުމުން،  ބޮޑަށް  ާޤނޫނުގެ  ކުންފުންޏަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މާއްދާއާއި    23އްސަލަ  ވަނަ 

މަ  ކުންފުނިން  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  ޢަދުލު  ޢީޟޫ އުއެއްގޮތަށް  ާޤއިމްކޮށްފައިވާކަމަށާއި  ވެރިކަން 

އޮވެގެންކަމަށާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް  

  ،އެފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ މާއްދާތަކާއި ޚިލާފުވެފައިވާކަމާއިމެދު ސުވާލެއް ނެތް ކަމަށާއި

ޖަވާބުދާރީވުމަށް  3.6 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުންފުނިން  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

، ަޞތުދީފައިވާކަމަށާއި އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ދެކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު ސާފުކޮށްދެވިފައިވާކަމާއިފުރު 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އިތުރުން، މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތަޙުީޤުޤ ކުރުމުގައި މިމައްސަލައާ  

ބަޔާ މުވައްޒަފުންގެ  އެހެން  ނަގާފައިވާ ގުޅުންހުރި  ދުވަހު    ،ކަމަށާއިނެންވެސް  ހިނގައިދިޔަ  މައްސަލަ  މިގޮތުން 

މުވައްޒަފެއް   އެހެން  ހުރި  ދައްކަން  ވާހަކަ  އެފަރާތާއި  ކައުންޓަރގައި  ބާރ  ފަރާތާއިއެކު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ވެސް ބަޔާންގެ   هللاސަޢުދުން އެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި  އާއި އެދުވަހު ބާރމަ  ސްކައިބެލްބޭގަރކަމުގައިވާ ޖުޑިތް  

ބާރ  ،  ނަގާފައިވާކަމަށާއި ކަނެކްޓާރސް  ކުރުމުގައި  ތަޙުީޤުޤ  އިތުރަށް  މައްސަލަ  ނެގުމަށްފަހު  މިބަޔާންތައް 

މިހުރިހާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކުންފުނިން ކުރި    ،ފުޓޭޖް ވެސް ކުންފުނިން ބަލާފައިވާކަމަށާއި  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ

ށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަލަކީ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަށް އެކަށީގެންނުވާކަމެއް  ތަޙުީޤުޤން ކުންފުންޏަށް ފެނުނީ މައްސަލަ ހު

ޚިލާފުށާކަމުގައިކަމަ އުޫޞލުތަކާއި  ސިޔާސަތުތަކާއި  ކުންފުނީގެ  ގަވާއިދުތަކާއި  ާޤނޫނާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    އި، 

ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުދެކޭތީ  ކުންފުނިން  ބެހެއްޓޭނެކަމަށް  ވަޒީފާގައި  ކޮށްގެން  ޢަމަލެއް 

ށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވެރިކަން ކުންފުނިން ާޤއިމްކުރުމަށްފަހުގަކަމަޢަދުލު ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއި  

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް
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ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ    2022  މާރިޗު  25  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންތުން އެދިފައިވަނީ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާ .4

އެއްގޮތަށް،   އާއި  ހޭންޑްބުކް  ކަނެކްޓާރސް  އެއްބަސްވުމާއި  ވަޒީފާގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

  (މޯލްޑިވްސް)އިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް  ޕްރިސްޓީން އަ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވެރިކަން އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުލިބިގެންވާ އިޙުތިޔާރުގެ ދަށުން ާޤނޫނާއި އެއްގޮތަށް، މަޢުޫޟއީ    ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ކަނޑައަޢަދުލު  ާޤއިމްކުރުމަށްފަހުކަމަށް  ވަޒީފާއަށް   ޅައިދިނުމަށާއި،ވެރިކަން  އަނބުރާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނެތްކަމާ ތަނެއް  ކަމަށް    އިރުޖޫޢަކުރެވޭނެ  ލިބިފައިވާ  ގެއްލުން  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އަދި 

  މިފަދައިން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވޭނެ  ތީ،ބުނެފައިވީނަމަވެސް، މިކަން ސާބިތުކުރުމަށް ކާފީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާ

 ޅައިދިނުމަށްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ާޤނޫނީ އަދި ަޝރުޢީ އަސާސެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަ

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

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

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން  ، ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު  28ޙައްުޤ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

  27ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ  

ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން    އިބްރާހީމް ޝިފާޒު   ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން

ރައްދުވި   މައްސަލަ  މި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ޕްރިސްޓީން  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

 ގެ ޒިންމާއެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (މޯލްޑިވްސް)މަންޓް އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓް

ޢަދުުލެވިރ    ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .6 ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުޞެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  އަެކީށގްެނާވ  ުނަވަތ  ެއއީ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

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

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

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

ފަަދ ޢަދުލެުވިރ ަސަބަބކްަށުވުމގެ   ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް
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ވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  ިއުތުރްނ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމ

ާޤިއުމުކުރަމީކ  ، ެއނޭގަކާމިއ ިންނުމަމަކށް    ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލވިެރަކްނ  ަވިކުކުރމްަށ ޢަދުުލެވިރ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ 

  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ

ެއ ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  ެދްނެނުވުނ  ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  އެެހން   ަހިއޯކުޓްނ  ިމާބަވުތގެ  ިންނަމވަާފިއވާ  ޯކޓްުނ 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަފިއޞާަލައަކްށ ާވިޞުލުވަމްށަޓަކިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން   .7

 Procedural)އިަދ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (Substantive Fairness)ެވިރަކްނ  ޢަދުުލަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ  

Fairness) )  މި ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގން ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތްނާނއި  ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއވޯޭތ ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެއގުޮތްނ

އި  ަމްއސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފާރުތން ެދްއިކ ވަާހަކަތކާަށ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ހުށެަހިޅ ިލެޔިކުޔނަްތަކާށިއ 

 ްނަނިނިވ ކްަނަކްނ ފަާހަގކެުރެވެއެވ. ރާިޢަޔްތުކުރމްުނ ައ  ެހިކްނެގ ެހިކބަަހްށ 

ަފާރަތީކ 7.1 ުހށެަހިޅ  ފިެށެގްނ    2021  ެފުބުރަވީރ  01، ަމްއސަަލ  މުާމާޓަގިއޕްުލޭމިއްނ  މްޯލިޑްވްސ  ަވޒާީފ   ްނ 

ވަަނ ދުވުަހ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތށް ްފޮރްންޓ އީޮފސް    2021ޖަުލިއ    05އާަދުކަރުމްނ ިދަޔ ަފާރެތްއަކމަށިާއ،  

 USD3,500ްނ ދަީފިއާވަކާމިއ އިަދ ެއަމާޤުމެގ ުމާސަރައކީ  ަޝަލއްިފ ްސަޓއިލް ެމޭނަޖރެގ ަމާޤަމްށ ްޕޮރޯމެއްންޑ  

ައްށ ބުެލމުން    2ަކްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށެަހޅި ޮޑިކުއަމންްޓ  )ިތނާްހްސ ަފްސަސތަޭކ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ(  

  .ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ

ަޢމުަލ މަަދީނ ިމްނަގނޑުން  ޮބއަެފިއަބނުގރާ  ްނ މްޯލިޑްވްސ ާމުމާޓަގިއ  ޕްުލޭމ  އިބްރާހީމް ޝިފާޒް 7.2 ޭވޯތާއިއ އެ 

ލިޔުމުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި    އެންގި   ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ާސިބުތވޯޭތ ބާަލިއުރ، 

ކަ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި  ވަކިކުރެވުނު ސަބަބުގެ  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  ފަރާތް  ނަޒަރުކުރުމުން،  ންކަމަށް 

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ސަބަބުގެ ގޮތުގައިހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުނު 
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“2. In your response to the show-cause notice, you stated that Kunchok Yeshi had 

ordered you a glass of coke and that you were not aware about the contents of the 

drink served to you by the bar supervisor 

3. We therefore investigated this matter, and it is our finding that on 14 February 2022, 

you had knowingly and willingly consumed alcohol on resort premises. Your actions are 

unacceptable and in breach of Maldives Penal Code and Resort’s internal policies as 

clarified in the show-cause notice. 

4. Based on the above conduct, we are inclined to terminate your employment agreement 

effective immediately. You have there before been terminated pursuant to section 23 of 

the Maldives Employment Act (Law No. 2/008) effective 25th March 2022 as the Resort 

is of the opinion that further continuation of your employment with the resort could be 

detrimental to the work environment.” 

ދާރީ  އިމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން  ފަ   ރައްދުވި  މައްސަލަ ،މިފަދައިންކަމާއި 7.3

އެގޮތުން  ތަޙު އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ހިންގާފައިވާކަން  ރިޒޯޓުގެ ީޤެޤއް  މުވައްޒަފުންގެ  އެ  ބަޔާން    ބައެއް 

ކިޔާ  ނަމަކަށް   هللاސަޢުދުރިޒޯޓުގެ ބާރ ސުޕަވައިޒަރ  ނަގައިފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މައްސަލައިގައި  

 ؛ށް ބަލާއިރުމުވައްޒަފަކު ދިފައިވާ ބަޔާނަ

“On 14th February 2022 around 23:00Hrs Kunchock Yeshi (Fitness and Wellness 

Ambassador) ordered a red label with Coke. I poured it to a whiskey glass and kept it 

on the counter in front of Kunchok. Judith Maria Scheibelberger (senior dive instructor) 

and Ibrahim Shifaaz (front office and lifestyle manager) was next to Kunchock. 

On 22nd March 2022 around 21:00hrs I came to Talent & culture as I was asked to 

come by Abdulla Saif (Employee Relations Supervisor). Hassan Nishan (Talent & Culture 

Manager) informed me that Shifaz drank alcohol that night. I informed him that I was 



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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not aware about it. Nishan showed me the CCTV Camera footage where Shifaz took the 

whiskey glass from the counter which I kept for Kunchock .” 

 ށްކިޔާ މުވައްޒަފަކު ދިފައިވާ ބަޔާނަ  ެޝއިބަލްބޭގަރޖުޑިތް    ކަމާއި،ވޭބާރާތުން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ އި  މި

 ؛ބަލާއިރު

“Later on, the evening when I was more than tipsy, I went to the bar counter to get 

myself yet another drink while Shifaz was standing there as well. We haven’t talked in 

a while and I was happy to chat with him again. However, I am not aware of what 

was in his drink that I now saw on CCTV footage. I do not recall if and what everyone 

else around me was drinking and can therefore not give any more insight as to whether 

there was alcohol in Shifaaz’s glass or not.” 

 .  ބާރާތުން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެއިމި 

ޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުަޞތު ދިނުމުން    ށްމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަ  ށާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ 7.4

ޝަފަހީ   ފަރާތުން  ރައްދުވި  ގޮތުގައި  މައްސަލަ  ނ.  ޙަސަންހެއްކެއްގެ   / ބަނަފްސާގެ  ކުޅުދޫ.  ނިާޝން،   

ހުށަހެޅިކަން މިމައްސަލައާ  ( ގެ ނަން  A205468ކެނދިކުޅުދޫ )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

އެނގެ ބެލުމުން  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހެޅި  އޮވެއެވެ.ގުޅިގެން  ނިާޝން   ން  ޙަސަން  ގުޅިގެން  މިމައްސަލައާ 

ބުނެފައިވަނީ ހެކިވެރިޔާއަކީ މައްސަލަ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  އުނަލުގައި ހެކިބަސް އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބި

އެޗް ފަރާތުގެ  މެނޭޖަރކަމަށާއި.ރައްދުވި  ވަކިކުރެވުނު ސަބަބަ  ،އާރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކީ މައްސަލަ 

  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީގެ  ރސްޓާފް ބާ ނާއި  ންޓުންއެކަން އެނގެނީ ސްޓޭޓްމަ  ،އަލްކޮހޮލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންކަމަށާއި

އެނގުނީ    ،ކެމެރާއިންކަމަށާއި ކަމަށާއި،  2022  މާރިޗް  20މިކަން  އިރުގައި    ގައި  ހުށަހެޅުނު  މިމައްސަލަ 

މަނޭޖްމަންޓުން ނިންމީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޗުއްޓީއިން    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުރީ ޗުއްޓީގައިކަމަށާއި

ގެންދިއުމަށްކަމަށާއިކައެއައުމަށްފަހު   ކުރިއަށް  އަންގަން  ފަރާތަށް   ،ންތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަޢުލޫމާތު  އެ 
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މީޓިންގއަކުންކަމަށާއިޙިއްާޞ ފިޒިކަލް  ލިޔުމުން  ފަރާތަށް    ،ކޮށްފައިވަނީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މީޓިންގގައި  އެ 

ދީފައިވާނެކަމަށާއި ފުރުަޞތު  މައްސަލައިގެ    ،ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ބުއިމުގެ  ޕްރިސްޓީންއިން  ތަޙުީޤބަނގުރާ  ެޤއް 

ނަގާފައިވާކަމަށާއި  ،ހިންގާފައިވާކަމަށާއި ބަޔާނެއް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި    ،މިގޮތުން  މައްސަލަ 

ަޤށް ދެހެކިވެރިންގެ ބަޔާން  ތަޙުީޤ  ދެވުނުކަމަށާއި،ށް ޯޝކޯސް ނޯޓިސް އަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ފުރުަޞތު  ފަރާތަ

އެދެބޭފުޅުންގެ ބަޔާން ށާއި،  ކަމަދި ޖުޑިތުއަ هللاސަޢުދު ރ ސްޕަވައިޒަރ  އެއީ ސްޓާފް ބާ  ،ކަމަށާއިގާފައިވާނެނަ

އެޗް އޮފީހުގަ.ނަގާފައިވަނީ  ސްޕަވައިޒަރެ . އެޗް  އަދި  ހެކިވެރިޔާ  އިއާރު  ރިލޭަޝން  އެމްޕްލޯއީ  އް އާރު 

ގެ ބަޔާން ނަގާފައިވަނީ  ޖުޑިތު  ،މާރިޗުގައިކަމަށާއި  22ގެ ބަޔާން ނެގިފައިވަނީ  هللاދުޢު ސަ  ،ކުރިމަތީގައިކަމަށާއި

 ނަމަވެސް  ،ބަޔާން ނެގުމުގައި މީގެ ކުރީގަ އެއްވެސް ފޯމެޓެއް ނީންނަކަމަށާއި  ،ގައިކަމަށާއި   2022  މާރިޗު  24

ފަށައިގެން    2022ޖޫން   ކޮށްފައިން  އެބައިންކަ  އިވާއިމްޕްލިމަންޓް  އިންޓާރނަލް    ،މަށާއިފޯމެޓެއް  އެއީ 

ހަދާފައިކަމަށާއި  ،ފޯމެޓެއްކަމަށާއި ފޯމެޓެއްހެން  ވަޒީފާއިން    ،ޑީޓެއިލްސްއާއެއްކޮށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އާއި،  ރ ކެމެރާސްޓާފް ބާއާއި،  ވަކިކުރުމުގައި ބަލާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޕާސްޓު ކައުންސިލިންގ

އަދި ޖުޑިތްގެ ސްޓޭޓްމަންޓްއަށާއި ސްޓާފް  هللاސަޢުދު  ،ސްޓޭޓްމަންޓްސް އަދި އެމްޕްލޯއީމަންޓް އެކްޓުކަމަށާއި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފްރޯޑް މައްސަލައެއްގައި ފަޅާއަރުވާލުމުގެ ރޯލެއް    ،ކެމެރާކަމަށާއި  .ވީސީ.ސީ.ޓީރގެ  ބާ

ހުރިހާ ސްޓޭޓްމަންޓްސް ނެގިއިރުގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    ،އަދާކުރިކަމެއް އެނގިފައި ނެތްކަމަށާއި

ބަޔާން ލިޔުނީ   ކަމަށާއި، އީ ރިލޭަޝން ސުޕަވައިޒަރބަޔާން ނެގީ އެމްޕްލޯ  ،ކަމަށާއިނަގާފައިނުވާނެސްޓޭޓްމަންޓެއް  

ޖުޑިތް  ،  ހުރިކަމަށާއި  ހެކިވެރިޔާއެތަނުގައި    ،ސައިފްކަމަށާއިهللا ޢަބްދު ލިޔުނީ  ބަޔާން  ޖުޑިތްގެ 

ސައިފް   هللاސަޢުދު  ،އަމިއްލައަށްކަމަށާއި ލިޔުނީ  ގޮތަށްކަމަށާއި هللاސަޢުދުބަޔާން    އިއޭގަ  هللاސަޢުދު  ،ބުނި 

އައީ ހިނގަމުން    މި މައްސަލަ   ،ސޮއިކުރިކަމަށާއި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން    ދިޔައެޗްއާރުގެ އެޓެންަޝންއަށް 

ގައި  މާރިޗު  20އެމައްސަލަ ޙިއްސާކޮށްފަ އިނީ    ،ކެމެރާ ބެލުމުގެ ތެރެއިންކަމަށާއި  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީރގެ  ސްޓާފް ބާ

އެހެންކަމުން    ،ރިޒޯޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ބެންސަންކަމަށާއިހެކިވެރިޔާއަށް ޙިއްސާކުރީ    ،ޗުއްޓީގައި ހުއްޓާކަމަށާއި

އެއީ ކޯޕަރޭޓް    ،ގުޅިގެން ރިޕޯރޓެއް އެކުލަވާލާފައިވާނެކަމަށާއި   އެ ތަޙުީޤުޤ ލަސްވެގެން ދިޔައީ ކަމަށާއި ތަޙުީޤާޤ

 ށްވެސް ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ރިޕޯރޓެއްކަމަ



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް
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އިންވެސްޓްމަންޓް  އައިލެންޑްސް  ގައި ޕްރީސްޓީން    2022  މާރިޗު  22ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   7.5

ން މޯލްޑިވްސް މާމުޓާރ ގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހިންގަމުންދާ ޕުލްމޭ   (މޯލްޑިވްސް)

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވަނީމެނޭޖަރ ޙަސަން ނިާޝން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި 

“The reference is made to meeting held with yourself and talent & culture manager 

together with the employee relations supervisor on 22 March 2022 at Talent & Culture 

office. As discussed in the meeting it has come to our notice that you have been drinking 

alcohol very openly in the staff bar on 14 February 2022 night. This incident has been 

recorded on the CCTV.” 

“The management has decided to investigate the matter further and suspend you from all 

your duties relating to the operation of Pullman Maldives Maamutaa resort effective 

immediately for 2 working days pending the outcome of the investigation and give you 

an opportunity to respond to the matters specified above within 2 working days from 

date of this latter.” 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ސިޓީގެ ރައްދުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި   7.6

 ؛ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި 2022މާރޗް  23ފަރާތުން 

“Dear Nishan, 

I would like to inform you that the case against me with the allegations are completely 

wrong and I do not agree on that. On 14th February 2022 I went to Bellagio with my 

colleague on my off-duty hours to have some food and non-alcoholic beverage. My 

friend (kunchok) ordered a coke glass for me and I was at the bar counter speaking 

with kunchok and some other colleague meanwhile the drink was served. I did not check 

what the bartender pour in my glass. It was the same color as coke. I had my coke 

glass and after sometime, I left from the bar. At no point, I have consumed any alcoholic 

beverage from the staff bar 



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް
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As well below is the point, which has been mentioned in the SOP of the company, 

which is clear that only a team member is proven drinking after alcohol test is done 

and get positive which I was never positive with any test 

Also, I would like to highlight that the above incident happened on 14th February 2022 

and I was on duty till 19th February 2022 working and no such issue was brought to 

my attention and no one informed me about any issues regarding the same. I was only 

asked to visit T& C office on 22nd March 2022 which is 35 days after the referred 

incident. I completely disagree that such an issue came after more than a month.” 

  މައްސަލަ   ގުޅިގެން  މިމައްސަލައާ އެނގެން އޮންނަކަމާއި،މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެލިޔުމަށް ބެލުމުން   7.7

  މައްސަލަ  ބެލުމުން  ށްފުޓޭޖަ  އެ  އެނގޭކަމާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާކަން  ފުޓޭޖްއެއް  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ   ފަރާތުން  ރައްދުވި

ރިޒޯޓުގެ ބާރގައި އެހެން ފިރިހެނަކާއި  މޯލްޑިވްސް މާމުޓާ    ޕުލްމޭން  ކުންފުނީގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި

އެއް ނެގުމަށްފަހު  އަދި ބާރ ޓެންޑަރ ބާރ ގައި ހުރި ފުޅި  އި،އަންހެނަކާއެކު އިށީންދެގެން ތިބޭ ތަން ފެންނަ ކަމާ

ބެލެވޭ(   ބުއިމެއްކަމަށް)ފިޒީ    އިންއެ ދަޅުގައި ހުރި ބު  ކެނޑުމަށްފަހު  ދަޅެއްއޭގެ ފަހުން    ،ކަމާއިތަށްޓަކަށް އެޅި

އަދި  މޭޒުމަތީގައި  އެޅުމަށްފަހު  ގައި ހުރި ބުއިން ތަށްޓަށް  ދަޅު  ދެންނެވުނުޅާތަން ފެންނަކަމާއި،  އެ ތަށްޓަށް އަ

 ގައި ހުރި ބުއިން ދެންނެވުނު ދަޅު  ފެންނަކަމާއި،  ތަން  ބެހެއްޓިތަށި  އެ  ގެ ކުރިމަތީގައި  އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުމަ

ރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ތަށްޓަށް އެޅުމުން ތަށީގައި އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ފޮނު އަރާފައި ހުރިތަން ފެންނަކަމާއި، އޭ 

ފަރާތް ކައިރީގައި ހުރި ފަރާތް )ޖުޑިތު( އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ތަށީގައި ހުރި އެއްޗެއް ބުއިތަން ފެންނަކަން  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަމްއސަަލ ުހށަހެޅި  ފިާއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފަގއި  ްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވީޒަމ 7.8

ެގއުްލްނަތެކްއ ލިބާިދެނކަަމްށ    ، ިއުތރްަށ ބަަހއަްޓއިިފަނަމ ަފާރްތ     އަެފާރތްަށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ޮބެޑތި 

ވަޒީފާއަދާކުރާ މާޙައުލުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަމަކާ  ަޤބުޫލުކެރޭވީތަކަމްށ ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރުތްނ ުބނަެފިއާވިއުރ،  

ގުޅިގެން މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު އެ މައްސަލާގައި އެ މުވައްޒަފާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްސަލާގައި އިދާރީ  



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް
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ސާބިތުވާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ލަސް ކުރުމަކާ ނުލައި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު  އަދި މަދަނީ މިންގަނޑުން އެކުށެއް  

ެއަވީނ ަމްއސަަލ  އަޅޭނެކަން އެނގޭކަމާއި، ާސބުިތުވްނ' ާމަނޮކށަްފިއ  ަކަމށް  ުހށެަހިޅ ަފރާތް    'ުކެށްއޮކށަްފިއާވ 

ަމަޙއުްލަގިއ  ޫނންކާަމިއ، މި  ޫންނަކން ސިާބުތުވން  ުނވަތަ  ުކިރަކން  ުކެށއް  ްއކިުރަކްނ ާސބުިތުވމޭ  ުކެށ  ިޖނީާޢ 

ިމްނަގަނ ޮބަޑށްބަުރެވޭވ  ުމރަާދީކ  ބުަހެގ  ) ުބެނޭވ  ިމްނަގނުޑން    ( balance of probabilitiesުޑ  މަަދނީ 

ާދރިީފަޔަވެޅްއ ެއުޅަމށް ެއަކށެޭނ ިމަނަވަރށް ުމަވްއޒުަފެގ ަމއަްޗްށ ކުށް ާސބުިތުވްނ ަކާމއި، ިމަމްއސަަލިއަގިއ  ިއ

ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ަވޒާީފއިން    23ްށ ެގއުްލްނާވަކަމްށ ުބެނ ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅަިފާރްތ އޮފަީހ

ަބނގުރާ   ާމޙައުުލަގިއ  އާަދުކރާ  ަވޒާީފ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ުހށެަހޅަިފާރުތްނ  ަމްއސަަލ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ 

ުހށެަހޅި  ަޢުބިއުމެގ   ަމއްސަަލ  ތުުހަމުތުކާރިއުރ،  ެގއުްލްނަތެކްއވަެފއާިވަކަމްށ  ުކނުްފްނަޏށް  ަސބުަބން  މެަލްއެގ 

ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތްނ ތުުހަމުތުކރާ ފަަދިއްނ ަވޒާީފއާަދުކާރ ާމަޙއުުލަގިއ ބަނުގާރ ުބިއަކްނ މަަދނީ  

 ިމްނަގނުޑްނ ާސބުިތޭވތޯ ަނަޒރުުކާރިއުރ،  

  ށެަހިޅ ަފާރތް ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ުކނުްފީނެގ ެރޒެޯޓްއަކުމަގިއާވ ޕްުލޭމން މްޯލިޑްވްސ ާމުމްއާޓެގ ަމްއސަަލ ުހ 7.8.1

ަތ ަބނުގރާ  ރ ެޓްނަޑރ  ާބަގިއ    2022  ެފުބުރަވީރ  14ާބރަގިއ   ެޓއް  ްށުފިޅައުކްނ ެއުޅމަށްފުަހ ބެެހއްޓި 

ިއ، ިމަމްއސަަލާއ ުގިޅެގން ަނގަާފިއާވ  ުފޭޓްޖިއްނ ެފނާްނީތާއ  ީސ.ީސ.ީޓ.ީވ   ކްަނުބިއ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ

ުބިއަމްށ ބެެހްއިޓ ަބނުގާރ )ިވްސީކ( ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން    ްނޮޗްކުކ هللاސަޢުުދެގ ަބާޔުނަގިއ  هللاސަޢުުދ

ެއ ތީަށަގިއ    ، ަފިއާވީތގެ ަބާޔުނަގިއ ފަާހަގކްޮށهللاސަޢުުދަމްށ  ުފޓްޭޖިއްނ ެފްނަނަކ  ީސ.ީސ.ޓީ.ީވޮބއަިފިއާވަކްނ  

ިމަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ  ުހީރ ަބނުގާރަކްނ މަަދީނ ިމނަްގނުޑްނ ާސބުިތާވަކަމްށ ުބަރެވޭވަކާމިއ،  

ުކނުްފީނގެ ަދުށން ިހްނަގުމނާްދ ޕްުލމޭން   ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ހުށެަހޅި ެހްއެކްއ ަކުމަގިއާވ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ 

މްޯލިޑްވްސ ާމުމްއާޓެގ ިހުޔަމްނ ިރޯސަސްސ ެމޭނަޖރ ަޙަސްނ ނާިޝްނ ެހިކަބްސ ެދުމްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  

ގިައ ަބނުގާރ ުބިއުމެގ ތުުހަމުތ ުކެރިވެގްނ    2022  ެފުބުރަވީރ  14ަފާރްތ ަވޒާީފ އާަދުކާރ ާމަޙއުުލަގިއ  

ކޮށަްފިއާވަކަތުޙީޤ ިރޯޒުޓެގ  ެޤްއ  ެފްނނަ  ުބިއަކަމށް  ުބނުގާރ  ަފރްާތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  އޮެގުތްނ  ަމާށިއ، 

ަބޔްާނ ަނަގއި    ަޝިއބްެލޭބަގރެގައިދ ުޖިޑްތ   هللاސަޢުުދުމވްައޒުަފްނަކުމަގިއާވ    2ުފޭޓްޖާއިއ    ީސ.ީސ.ީޓ.ީވ



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

25 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:  
 

 

އަެޢމުަލ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ިހްނިގަކަމްށ   މަަދީނ ިމްނަގނުޑްނ   ެއ ެހިކަތުކެގ ަމްއަޗްށ ިބާނޮކށް 

ުބނެފިައާވީތާއިއ،   ިންނމަާފިއާވަކަމށް  ަވިކުކރަުމްށ  ަވޒާީފިއން  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަލަ  ާސިބުތވީާތ 

ެޓްއކަަމްށ ީހޮކށް ަބނުގާރ އިޮޅެގްނ ބުޮވީނަކަމށް  ްށ ިމަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ޯކްކ ަތ 

ްށ ބުެލުމން  ުފޭޓަޖ   ީސ.ީސ.ީޓ.ީވ   ިމަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވުބިނަނަމެވްސ،  

ެއ ުބިއން ތްައާޔުރުކަރުމނިްދަޔިއުރ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ެއ ަމްނަޒރު ެފްނަނަކމަށް  هللا ާބރަމްނ ސަޢުުދ

ެއއަށްފުަހ ުބ  ުބަރެވޭވީތާއިއ،  ުބއްިނ  ެއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތގެ  ިއިއުރ،  ަމްއސަަލ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

  ބުެލމްުނ ުބިއން ުބީއ ޮއިޅެގްނޫންނަކން ީވިޑއޯ ުފޭޓަޖށް    ތީަށަގިއ ުހިރ   ެއ  ަހަރާކްތަތއް ުހިރޮގުތން އަެފާރްތ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފއާަދުކާރ ާމަޙއުުލގިައ ަބނުގރާ    ، ުބަރެވވީޭތ  ަސަބުބެވިރ އްިނާސެންއެގ ަނަޒރްުނ

   ުބަރެވެވެއެވ. ުބިއަކަމށް  

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

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން   8.1 މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާދޭފަރާތުން 

(substantive fairness)  ީ؛ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ 

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ިޚާޔުރކާުރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ   .1

 ؛ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތރްުނ

؛ ެއ ިޚާޔުރުކރާ ައާސެސްއެގ ދަށްުނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހއި ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ .2

 ިދައ

ެއ ިޚާޔުރުކރާ ައާސެސްއެގ ދަށްުނ ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއން ަވިކކުުރުމަގިއ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތން ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއވާ   .3

 ؛ަހަމައީކ ެއަކީށެގްނާވ ަހަމައކްަށ ާވަނަމަކްނ



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

25 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:  
 

 

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

 ާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ިންނަމވަާފިއ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައިކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   8.2

މަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  ނޯޓިހެއް ދިނުވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އެންގި ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނައިރު،  

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

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

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

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

 ޙާލަތުތަކުގައެވެ.[ 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 23ާޤނޫނުގެ އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ  8.3

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

 އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ. 

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

 ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން.[  (2)

 މި ޢިބާރާތުންނެވެ.  

ވަނަ މާއްދާގެ   23އަދި ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   8.4

ގަ )ށ(  އާއި  ޙާލަތްތައް)ހ(  ބެލެވޭނެ  އޮތްކަމަށް  ސަބަބެއް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން   އި 

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  މަސްޢޫދު   SC-A/27/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހައުސިންގ   )އިސްމާޢީލް  ވ. 

  33އަދި    32ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް(  

 ،ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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ވަކިކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ    23]ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  )ހ( އާއި  ވަނަ މާއްދާގެ 

 ވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ ދެ ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ: ޢަދުލު ވެރި ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ.  ޢަދުލު ފަދައިން  

(i)  .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުނ 

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

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

ވަކިކުރުން ހުއްދަވާނީ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު    ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

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

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

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

( އެ ކަމަކީ  2ނުވަތަ ) ،  ކަމަށް ވާނަމަ ( ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް 1) 

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

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

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

 ބެލެވިދާނެއެވެ.[  ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް  

 މި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

ޢަމަލަކީ    ބަނގުރާ ބުއިމުގެގައި    2022  ފެބުރުވަރީ  14  ވަޒީފާއަދާކުރާ މާޙައުލުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   8.5

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

 . ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޢައިރު ސުލޫކީ ޢަމަލެއްތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި    އެކުންފުނީގެވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  ގެ މު ކުންފުނީ   މައްސަލަ ރައްދުވި 8.6

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެންވާކަމަށާއި މިއިން ގަވާއިދުތަކާއި ނުވަތަ އުސޫލުތަކާއި  

ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފު  ޢަމަލަކީ  އެ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފަކު  ކަމެއްކަމަށް  ވަކިކުރެވިދާނެ   

ޚިލާފަށް    13އެއްބަސްވުމުގެ   ާޤނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމަށާއި  މާއްދާގައި  ވަނަ 



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

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:  
 

 

ވަޒީފާގެ   ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށްވެސް  ވަޒީފާއިން  އެމުވައްޒަފަކު  ސަބަބުން  ޢަމަލެއްގެ  ކުރާ  މުވައްޒަފަކު 

  މައްސަލަ ރައްދުވި  މިގޮތުން،  ހަމަ   ން އޮންނާނެކަމަށާއި،އަށް ބެލުމުން އެނގެވަނަ މާއްދާ   13އެއްބަސްވުމުގެ  

ހިންގާ   ދަށުން  މާމުޓާގައި   ޕުލްމޭންކުންފުނީގެ  މުވައްޒަފަކުވެސް    މޯލްޑިވްސް  ކޮންމެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަޙުލާީޤ މިންގަނޑުތައް ކަނެކްޓާރސް ހޭންޑްބުކް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ކަނެކްޓާރސް  

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާލައިއިރު، މަސްތުވެގެންވާ ހާލު ވަޒީފާ އަދާކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުންފުނިން    3ހޭންޑްބުކް ގެ  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  މަށްރުއަޅާކަންވެސް މި ޕޮލިސީ އިން އެނގޭކަބާ

ދެމެދު ވެވުނު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަޒީފާއިން    މައްސަލަ ރައްދުވިފަރާތާ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން 8.7

ގުޅިގެން   ވަކިކުރުމާއި  އެކަށީގެންވާ   14މުވައްޒަފަކު  ބަލާއިރު،  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ޙާލަތްތަކެއް   ބާޠިލްކުރެވޭނެ  އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިސް  ގައި   14.5ސަބަބަކާހުރެ 

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި 14.5ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އެގޮތުން އި، ންކޮށްފައިވާކަމާބަޔާ

“As per Section 23 of the Employment Act, where the Employer finds that you have 

engaged in any of the following gross misconduct events (not an exhaustive list), the 

Employer shall have the right to dismiss you and terminate your employment agreement 

immediately and without any prior notice to you and without the employer being liable 

to pay you any salary or other compensation in lieu of notice 

Violation of the employer’s code of conduct 

Any other behavior which the employer deemed to be gross misconduct” 

ވަނަ    3.2އަދި     3.1މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މޯލްޑިވްސް މާމުޓާ ރިޒޯޓުގެ ކަނެކްޓަރސް ހޭންޑްބުކްގެ   8.8

 ؛ނަންބަރުގައި

“Maldivian Law forbids alcohol consumption by Maldivians.  

Any expatriate found serving alcohol to a Maldivian will be dismissed immediately.” 



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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އިރު ދެންނެވުނު ހޭންޑްބުކް ލިބުނުކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 8.9

އޮންނަކަމާއި މުވައްޒަފެއް  ،  އެންގެން  ) ދިވެހި  މާޙައުލުގައި  އަދާކުރާ  ބުއިމަކީ    (ރިޒޯޓުގައިވަޒީފާ  ބަނގުރާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ބުއިމަކީ  ބަނގުރާ  އަދި  މަނާކޮށްފައިވާކަމަށްވާއިރު،  ދަށުން  ސިޔާސަތުތަކުގެ  ކުންފުނީގެ 

ާޤނޫނުލްއުޫޤބާތުން ޖިނާއީ ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއްކަމުގައިވާއިރު، މިއީ ވަޒީފާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އެހެނީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ   . އުޒުރުވެރިވުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެފަރާތުން އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަށް

މާޙައުލުގައި ބަނގުރާ ބުއިމަކީ  ޢައިރު ސުލޫކީ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވަޒީފާގެ 

ރައްދު މައްސަލަ  ޚިލާފުކަމެއްކަން  ަޝރުތަކާ  ޖައުހަރީ  ފަރާތާ  އެއްބަސްވުމުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ވި 

ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ބެލުމުން ބުރަވެވޭތީއާއި 

އަދި ހަމައެހެންމެ، އެ ޢަމަލަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ  

މެ މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ  އެން

  .ކަމެއްކަމަށް ބުރަވެވޭތީއެވެ

ފާހަގަކުރެވުނު  އި 8.10 ބުރެވެވޭހިނދު،  ސްވެ  ބުއިކަމަށް  ބަނގުރާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާގެ  ފަދައިން 

ާޤނުނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ބުއިމަކީ  ބަނގުރާ  މުވައްޒަފަކު  މުވައްޒަފަކު    23މަޙައުލުގައި  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެކަށީގެންވާ ވަކިކުރުމަށް  ބުރަވެވޭތީސަބަބަ  ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން  ، ބެއްކަމުގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    މުގައިވަކިކުރު

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާއިން ޢަދުލުވެރިކަން    ވަކިރުމުގައި   (substantive fairness)މައުޫޟޢީ 

 . ދެކެމެވެ ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް 

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

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް
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، މުކުރެވިފައިވާކަމަށްނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއި  9.1

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ، ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ

 ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.  HC-A/208/2010ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

، ލަކާއެކުއެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުޞީ ، މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު .1

 ؛އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

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

 ؛އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛ުޤކުރުމަށްފަހުތަޙުޤީ އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން  .3

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

، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަން، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، ަޤކަށް ފެނިތަޙުީޤކުރެވޭ  

 ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން.  ވަކިކުރި

 ޕުލްމޭން   ންދާކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގަ   މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި 9.2

މާމުޓާ މައްސަލަތަކުގައި   ގައިމޯލްޑިވްސް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މުވައްޒަފުންނާމެދު  އެހެން  ފިޔަވައި  މިމައްސަލަ 

އެނގޭކަމާއި،  ތަޙުީޤޢަމަލުކުރަމުންދާ   ހުށަހަޅާފައިވާކަން  ލިޔުންތަކެއް  ބޭނުމުގައި  ދެއްކުމުގެ  ފޯމެޓް  ުޤ 

 ންބަރުނޮވެ  6  2021ންބަރު އަދި  ނޮވެ  5،    2021ންބަރު  ނޮވެ  4،    2021  ންބަރުނޮވެ  3އެލިޔުންތަކަކީ  

ގައި އިދާރީ ތަޙުީޤަޤށް ނަގާފައިވާ މީހުންތަކެއްގެ ބަޔާންތަކެއް އަދި އިދާރީ ތަޙުީޤެޤއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ    2021

އެ ބަޔާންތަކާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،އެނގޭކަމާއި  ކަންފަރާތް ސަސްޕެންޑް ކުރުން އިތުރުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެއް

ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރި ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ތާފަރާތް ބަނގުރާ ބުއިމުގެ ތުހުމަ

ގުމަށް ވަކި އުޞޫލެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަކަށް  ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ބަޔާން ނެ

ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވެއެވެ. ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ރައްދުވި    2021ނޮވެންބަރު    12  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ދުވަހު 

ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިދާރީ ފްރޯޑް ކޭސް އެއްގެ ތަޙުީޤުޤ ބަޔާންތަކެއް މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިމައްސަލައިގެ 



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް
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ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2022ޖޫން    30ހެޅިނަމަވެސް  ގައި ހުށަ   2022ޖޫން    29އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ ފަހުން  

ލިޔުންތައް  އެ  ނުބެލެވޭތީ  ކަމަށް  ލިޔުންތަކެއް  ގުޅުންހުރި  މަޢުޫޟއާ  އެލިޔުންތައް  ޓްރައިބިއުނަލުން 

 . ބަލައިނުގަންނަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވެއެވެ

މައްސަލަ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން    އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ތުހުމަތުކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެންމަ 9.3

ފުޓޭޖް ނެގުމަށްފަހު އެކަންތައްތަކުގެ   ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  އި،މުވައްޒަފުންގެ ބަޔާންތައްނަގަމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  

  މައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ބައްދަލުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ތުހުމަތު ކުރާ ޢަމަލަކީ

ހެޅި ފަރާތަށް އެކަމާ ގުޅިގެން  ށަފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ ޢަމަލެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހު  އެ

މައްސަލަ  ފުރުަޞތުދީފައިވާކަން އެންގެންއޮންނައިރު،    ދުވަހުގެ  2ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  

ސޮއިކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް   ކިޔައިހުށަހެޅި ފަރަތުން އެލިޔުމުގައި ހުރި ކަންތައްތައް  

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުީޞލަކާއެކު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދީ 

ނަމަވެސް، މައްސަލަ  ފަރާތަށް ދީފައިވާ ލިޔުމުގައި، އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

ވަޒީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަލީގައި  ތަޙުީޤުޤގެ  ކުރި  ފަރާތުން  ނިންމުމަށް ރައްދުވި  ވަކިކުރުމުގެ  ފާއިން 

މައްސަލަ   ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،  ޔައުމިއްޔާއެއް  ނުވަތަ  ރިޕޯޓެއް  ތަޙުީޤުޤ  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ  ވާިޞލުވިގޮތް 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

(procedural fairness) ަނުވެވެއެވެ.ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރ  

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު .10 ނުކުތާތަކަށް  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު 

މަގާމަށް    ،ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށްވާތީ އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ  އެދިފައިވާ މޭރުމުން  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ، އަނބުރާ ރުޖޫއަކޮށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅިނަމަވެސް

ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި ކަމަށް   (procedural fairness)ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

25 ގެ  22 ޞަފްޙާ      
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Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

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

 އެފަރާތަށް އަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނަގައިދޭންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  

މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން   އެގޮތުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި 10.1

ޤާއިމުނުވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްކަމާއި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަވެފައި 

ވަޒީ މުވައްޒަފަކު  އެ  ބާވަތަށާއި،  މައްސަލައިގެ  ވާންވާނީ،  ބަދަލު  ނަގައިދެވޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ނުވާނަމަ  ފާއިން 

ބަދަލެއްކަމަށް  ޢަދުލުވެރި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  މައްޗަށް  މިންވަރެއްގެ  އޮތް  ޤާއިމުވެފައި  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ 

ބަދަލަކަށްކަމާއި،   ކަނޑައަޅާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  މިންވަރެއްގެ  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

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

ގެއްލުން   ލިބުނު  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ބޭނުމަކީ  ނަގައިދިނުމުގެ  ބަދަލު  މި 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެނގެން  ަޤިޟއްޔާއި  HC-A/142/2013ފޫބައްދައިދިނުންކަން  ން 

އޮންނަކަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ނަގައިދެވޭ ބަދަލުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްކަށް 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަން އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 އަދި  ؛މުރުވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އު .1

 އަދި  ؛އަދި އެ މަާޤމުގެ ޒިންމާތައް ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މުވައްޒަފު ހުރި މަާޤމު .2

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާ .3

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ މުއްދަތު .4

 އަދި  ؛ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާާޤބެހޭ ރެކޯޑުވަޒީފާއިން   .5

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ   .6

 މިންވަރު. 

ހަމައަށް ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރި 10.2

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ 



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

25 ގެ  23 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:  
 

 

ފަރާތު ރެކޯޑާއި،  ހުށަހެޅި  އަޚްލާާޤބެހޭ  ާޤއިމުކޮށްފައިވާ  ގެ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން 

ށް ބަލައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އެފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  މިންވަރަ

ގެ  USD3,500ލިބެމުންދިޔަ   ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ  ފަސްސަތޭކަ  )އެކެއް(    01ނިސްބަތުން،    )ތިންހާސް 

ނުމަށް ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމުގައި  މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ ފައިސާއަކީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގަދި

 ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

25 ގެ  24 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ބެލި    ންނާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު  ދެންފަހެ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 

ސ. ހިތަދޫ / ރަބީޢީމަންޒިލް، ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،    ވެރިޔާގެމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި، ހެކި

ޝިފާޒު )އިބްރާހީމް  ނަންބަ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  އައިލެންޑްސް  ޕް   (A301924ރު:  ދިވެހި  ރިސްޓީން 

ގަމުން އަންނަ ޕުލްމޭން މޯލްޑިވްސް މާމުއްޓާގައި ވަޒީފާ  ގެ ދަށުން ހިންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  )މޯލްޑިވްސް(އިންވެސްޓްމަންޓް  

ވަކިކޮށްފައިވާތީ ވަޒީފާއިން  އެ   އާއިއަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުމަޢުޫޟއީ    ވަކިކުރުމުގައި  އަދި  ވެރިކަމާއި 

ޤާއިމްކޮށްފައިނުވާތީޢަދުލު  ގަވާއިދާއި   ،ވެރިކަން  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އިބްރާހީމް ޝިފާޒު 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  މައްސަލައިގައި  މި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް 

ނެތްކަމަށް ާޤއިމުކޮށްދީފަ ތަނެއް  ބަލާނެ  މީހެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ިޝފާޒަކީ  އިބްރާހީމް  އިނުވާތީ، 

ވަކިކުރުމުގެ   ވަޒީފާއިން  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާ  ޝިފާޒުގެ  އިބްރާހީމް  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، 

ބަދަލާ ގެއްލުމުގެ  އެންމެހައި  ލިބުނު  މުސާސަބަބުން  އެދި  އި  ނަގައިދިނުމަށް  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ޢިނާޔަތްތަކާއެކު  ރައާއި 

ިޝފާޒު   އިންވެސްޓްމަންޓް  ޕްއިބްރާހީމް  އައިލެންޑްސް  ލިމިޓެޑަ  )މޯލްޑިވްސް(ރިސްޓީން  ރައްދުވާގޮތަށް  ޕްރައިވެޓް  ށް 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،

ވަނަ މާއްދާގެ    23  )ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ެގ 2/ 2008ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ  ަވޒާީފިއްނ  އިބްރާހީމް ިޝފާޒު  

ޢަދުުލެވިރަކްނ  އެފަރާތް  ދަށުން   ަމުއޟީޫޢ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ   (substantive fairness)ަވޒާީފިއްނ 

 ކަނޑައަޅައި، ަވޒާީފައްށ ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކާރެނ ަހަމެއްއ ނެތަްކަމްށ  އިބްރާހީމް ިޝފާޒު ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހަކަމްށާވީތ  

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ   ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ނަމަވެސް  

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

ރިސްޓީން އައިލެންޑްސް  ޕްއިބްރާހީމް ޝިފާޒު    ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  ރިޢާޔަތްކޮށްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް    87ާޤނޫނު( ގެ  

 އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަގައި  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  )މޯލްޑިވްސް(އިންވެސްޓްމަންޓް  



 

 

 ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
   VTR/2022/93މައްސަލަ ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހުއިބްރާހީމް ޝިފާޒު  ރައްދުވާގޮތަށް

                                             

 

25 ގެ  25 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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USD3,500  )ުޑޮލަރ އެމެރިކާ  ފަސްސަތޭކަ  ނިސްބަތުން،    )ތިންހާސް  ފައިސާ   01ގެ  މަސްދުވަހުގެ  )އެކެއް( 

 ، ކަނޑައަޅައިނަގައިދިނުމަށް 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    30( އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  2022ސެޕްޓެންބަރު    26މިއަދު )ިމ ަފިއާސ،  

ހުށަހެޅި   ބަންދުނޫން  އިބްރާހީމް ޝިފާޒަށް  މައްސަލަ  ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ދުވަހުގެ   3ދިނުމަށްފަހު،  )ތިނެއް( 

އެންގުމަށް ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ރައްދުވި    ،ތެރޭގައި  އައިލެންޑްސް  ރިސްޕް މައްސަލަ  ޓީން 

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކޮށްގެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )މޯލްޑިވްސް(އިންވެސްޓްމަންޓް 

 1444 ޞަފަރު 30

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 26

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެވަޒީފާއާބެހޭ 
 
 
 
 


