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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/107 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019 މޭ 28 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 މާރިޗު 18 ނިމުނު ތާރީޚު: މައްސަލަ  

 ( ހުޅުދޫ/ ސ.   ބުލްބުލާގެ) ޒްލީންޢަމުޙައްމަދު   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A161563: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަލައަކީ ނަންބަރު:    ޒީްލްނަޢމަުޙްއމުަދ  ،  ބްުލބާުލެގ،  ުހޅޫުދސ.    ،މި  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A161563) ،30    ުދަނިކޮށް  ލިމިޓެޑްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންއިން ފެށިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން    2014ނޮވެންބަރ ،

ގުޅިގެން   މައްސަލައަކާ  ބަލަމުންދާ  ސަސްޕެންޑްކުރުމަށްފަހު،  2019ޖެނުއަރީ    24ކުންފުނިން  ވަޒީފާއިން    24  ގައި 

ގައި އަލުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އެންގުމުން، އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުމެ ވަޒީފާގެ    2019ފެބުރުވަރީ  

ވަނަ    34.8ގެ    2015ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  

ގެ  މާއްދާގެ   ނަންބަ  1)ހ(  ދަށުންވަނަ  ކުންފުންޏަށް ރުގެ  ބަހައްޓައިފިނަމަ  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  ކުންފުނީގެ   ،

  ަޢޒީްލްނ ުމަޙްއމުަދ  ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،    2019ފެބްރުވަރީ    28ގެއްލުންވާނެކަމަށް ފެންނާތިކަމަށް ބުނެ  

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 
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ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ކަނޑައަ  ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރިއިރު ޚިލާފަށްކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ޅައިދިނުމަށާއި، 

ވަޒީފާ   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ސަބަބުން ލިބުނު  އި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ  ށާނަގައިދިނުމަރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާއި ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    2019  މޭ  28އެދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް    ނަގައިދިނުމަށް  ގެއްލުމުގެ ބަދަލު

 .ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ

 

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 

 ރައުޔު   ގެ ނިޒާރު   މިފްރާޒް  هللاޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ުމަޙއްމުަދ ަޢޒީްލްނ    ުހޅޫުދ ބްުލބާުލެގ   ސ. ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތަކުމަގއާިވ   .1

'މައްސަލަ  ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި    މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ  ،(A050650ކާޑު ނަންބަރު:  

ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން 

ފެ ލިމިޓެޑްގޮސްފައިވަނީ  ކޯޕަރޭަޝން  ގޮސްފައިވަނީގައިކަމަށާއި،  ނަކަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތުން  ޑެޕިއުޓީ   އެ 

ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ  ޑިރެކްޓަރގެ މަާޤމުކަމަށާއި، މައްސަލަ  

 ގައިކަމަށާއި،  2014ނޮވެންބަރު  30ތާރީޚަކީ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ

ފަރާތުގެ  ފަރާތް   ރައްދުވި  އަދާކުރަމުންމައްސަލަ  ފެށިގެން   2019ޖެނުއަރީ    24ށް  ދަނިކޮ  ވަޒީފާ   އިން 

ގުޅިގެން  ސަސްޕެންަޝން މައްސަލައަކާ  ބަލަމުންދާ  މުއްދަތުގައި  ހުރި  ސަސްޕެންަޝންގައި  ކުރިކަމަށާއި،  ޑް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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މީދޫ ބްރާންޗަށް ޙާިޟރުވުމަށް ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ސ. ހުޅު 2019ފެބުރުވަރީ  11ސުވާލުކުރުމަށް 

ބްރާންޗަށް  ހުޅުމީދޫ  ސ.  އެދުވަހު  ގުޅިގެން  ދާންޖެހުމާ  މާލެ  ކުއްލިގޮތަކަށް  ނަމަވެސް  އެންގުނުކަމަށާއި، 

ހެޑް   އެންގުމުން،  ބަޔާންދޭން  ހާޒިރުވެ  އޮފީހަށް  ހެޑް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެންގުމުން،  ބަޔާންދިނުމަށް 

ންދީފައިވާނެކަމަށާއި، ބަޔާން ނުގުނީ ސިދާ ކޮން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސާފުކޮށްދީފައިނުވާ  އޮފީހަށް ޙާިޟރުވެ ބަޔާ

  24ގެ ނިޔަލަށް ސަސްޕެންަޝންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް،    20219ފެބުރުވަރީ    22  ކަމަށާއި،

، އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް ނުކުމެ  އިން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން  2019ފެބުރުވަރީ  

  2015ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  

، ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1)ހ( ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ    34.8ގެ  

ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވާނެކަމަށް ފެންނާތިކަމަށް ބުނެ، ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ 

ލަ ރައްދުވި  ގެއްލުމަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމެއް ނެތި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ގެއްލުން ލިބޭނީ މައްސަ 

ފިޔަވާޅެއް   އިޞްލާޙީ  އެއްވެސް  ކުރިން  ދިނުމެއްނެތި،  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބުންކަން  ޢަމަލެއްގެ  ކޮން  ފަރާތުގެ 

 2019ރުވަރީ  ފެބު  28އެޅުމަކާނުލައި، ނޯޓިހެއްދިނުމެއް ނެތި، އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި، ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް  

އި ކަމަށް  ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން  ނަޒަރުކުރުމުން ގައި  އަށް  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަވިކޮކށަްފިއަވީނމައް .2 ަވޒާީފއްިނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ުބނަެފިއަވީނ،  އޭެދޮގްތަކަމްށ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ    ސަަލ 

ާޤނޫނާ ވަޒީ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ވަޒީފާއަށް ޚިލާފަށްކަމަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރިއިރު  ފާއިން 

އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާއި ހަމައަށް  

  މުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލު   ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  ނަގައިދިނުމަށްކަން 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 

                                             

 

23 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:  
 

 

ަވޒާީފާއބޭެހ   .3 ަފރުާތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގުޮތން  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނަޒުރުކުރުމްނ،  ްޓަރިއިބުއނަަލށް ުހށަަހޅަާފިއވާ 'ަމްއަސ

ަވޒާީފ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަފާރެތްއކަަމާށިއ، ަމްއސަަލ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގައި  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ  

ވިަކުކެރވަިފިއަވީނ   ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ޖުމްހޫރިުހށެަހިޅ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ާއިއާޤނޫނުއަސާސީ  އްޔާގެދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،

ާޤޫނާނިއ، ދަެފާރުތެގ ެދމުެދަގިއ ވަެފިއާވ ެއްއަބެސުވުމެގ ެއްއވްެސ ާމއާްދައާކިއ ޙިލަާފްށ ނޫނަްކަމާށިއ، ަމްއސަަލ  

ަގާވއާިދ  ަރއުްދިވ ުމަވްއޒުަފްނެގ  ުފރަިހަމ    ަފާރުތެގ  ަކްނަކްނ  ިއުޖރީާޢ  ެއްނމަެހިއ  ަމިތްނ  ެއްއޮގްތާވޮގުތގެ 

ަވަނ ާމއާްދެގ )ށ( ާއ ެއްއގްޮތާވޮގުތގެ ަމިތްނ ަކަމާށއި،    23ުކުރަމށްފުަހަގިއ ަކަމާށިއ، އިަދ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ޫދ ަބއްެއ ަސރަަހއުްދަތަކްށ  ުހުޅީމ  ސ. ެއޮގުތެގ ަމިތން ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރެވަިފިއ ަވީނ  

ުދަމތް  ިޙަބެއއް ަތްނތަަނށް ބްިލުކުރަމާކއި ނަުލިއ ަކަރްންޓެގ    ، ުދަމްތ ގަުޅއިިދުނާމިއިޙީމަޓުރ މުެދެވިރުނޮކށް ްކަރންްޓ  

  ްކ ބަލަަހްއާޓޭކބަލަްތެކއް ްސޮޓ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ ިޒްނާމެގ ދުަށަގިއާވ    ، ިދުނާމިއ

ުކނުްފީނެގ    ، ުލްނ ޭބުރްނ ެއިކަކްނަކުމަގިއ ބުޭންނކުުރާމިއޫޞޭނނިގ ެގނިްދުއާމިއ ުކނުްފީނެގ ހެދަިފިއާވ ުއ  ަފާރްތަތކްަށ

ިދުނާމ ބޭެހޮގުތން    ަވޒާީފަގިއ ުހެރ ައިމއަްލ ަމސަްލަހުތ ިހެމޭނ ިވޔާަފިރ ުކުރަމްށ ަމގުފިަހ ުކުރުމެގ ޮގުތްނ ަކަރްނުޓ

ުކނުްފިންނ ުކިރްނ ަކރްަންޓ ޫދުކިރ ަބެއްއ    ، ާލިއ ހިލަާފްށ ަކަރްންޓ ހުޯދަމްށ އުެދާމިއޫޞުކނުްފީނަގިއ ހެދަިފިއާވ ުއ

ަފާރތަށް    ަފާރްތަތުކގެ ަނުމަގިއ ަރިޖސްްޓީރ ކޮށަްފިއާވ ީމަޓރ ޭބުނން ޮކްށގްެނ ޮއުޅވަާލިއެގން އިަދ ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ

ަކަރްންޓ   އޮޅުވަާލިއ  ައސުްލ  ީމަޓރެގ  ހުޯދްށ ިޙަކަރްންޓ  އިަދ    ުދމްަތ  ުކުރާމިއ  ުކީރެގ  ީމަޓުރއެ  ަމަސްއަކްތ  ެގ 

ުކނުްފީނގެ ަގާވއާިދ ޙިލާފްަށ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތްުނ ފުުރަޞތީުދުނާމިއ،  ނަުދްއަކއި ޭބއުްވަމްށ  ކްަށ ަފިއާސ  ްލަތިބ

ަފާރުތެގ ުހށެަހިޅ  ަކނާޑނުުލަމށް    ަމްއސަަލ  ަކަރންްޓ  ެގަތކްުނ  ަފާރްތަތުކެގ  ާގްތ  ޮއްނަނ  ަމސްލަަހުތ  ައިމއަްލ 

ްށ ެއްނުގާމއި އިަދ ިވޔާަފިރ ޭބންުނަތކަށް ޭބންުނުކަރުމނާްދ ިއާމތްާތަތކަށް ިބޒަްންސ ެކަޓަގީރިއން  ެޓްކީނަޝުންނަނ 

ެގ ާގތް ުގޅްުނޮއްނނަ ަފާރތަްތަކށް ޮޑެމސިްޓްކ  ަކަރްންޓ ިދުނމަށް ަގާވއުިދ ާލިޒމް ުކާރިއުރެވްސ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅަިފާރުތ

ުދަމތް ެދުމްނެގނިްދުއާމިއ ިސާޔީސ ެއިކ ޭބުނނަްތކާަށިއ ެއިކެއކި ިއެވްނޓަްތަކށް ުކނުްފީނގެ  ިޙްކްޓަގީރަގިއ ަކަރްންޓގެ  

ހުށެަހުޅ ުބނެ  ުހިރަކމަށް  ަމްއސަަލަތެކްއ  ެގއްލަިފިއާވަކންފަަދ  ޭނނގި  ީވުނީވއްެއ  ެގްނޮގްސ  ުނ  ޭކބްަލަތއް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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ަމްއސަަލަތަކާކިއ ުގިޅެގްނ ިހނުްގުނ އާިދީރ ތްަހީޤުޤަގިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަމްއަޗށް ތުުހަމުތ ުކެރުވުނ  

މުަލޮކށަްފިއާވޮގުތެގ ަސަބުބން، ެއީއ ުކންފްުނަޏްށ ެގއުްލްނާވޮގތްަށ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅަީފާރުތްނ  ަޢަކްނަކުމަގިއ އަެފާރްތ  

ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ    ހުށެަހިޅަމްއސަަލ  ،  ަކމާަށިއ   މަަދީނ ިމްނަގނުޑްނ ސިާބުތވީާތމުަލަތެކްއަކްނ ަޢޮކށަްފިއާވ  

ުކނުްފީނަގިއ ިއުތަރްށ ބެެހްއުޓަމށް  ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއްމުކެރިވަފިއާވެނަކަމާށިއ،    ީއިއުޖާރއިަދ  ުކުރުމަގިއ މުަޢޟީޫޢ  

ަތެކއް ަވުމނިްދަޔަކްނ ުނވަަތ ވަެފިއާވކްަނ ެފްނަނން ުހިރ  ަވޒީފޭާދ ަފާރަތށް ުނަވތަ ަވޒީފާ އާަދުކާރަތންަށ ެގއުްލްނ 

ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުމަޙއްމުަދ    ޙަާލުތަގިއ،  ަހިއިސްއަޔުތން  ޯނޓެިހްއ  ަޢެގ  ަޢޒީްލްނަފާރުތެގ  އްެއެވްސ  މުަލަތަކީކ 

ަހަމެއްއަކްނ ަވޒާީފއާބޭެހ   ަވިކުކެރވާިދެނ ެއކީަށެގނާްވ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  ަވނަ    23ޤޫާޏުނެގ  ިދުނަމާކނަުލިއ 

ޮއްނާނ  ބުެލުމްނ އެނެގްނ  ައށް  )ށ(  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ާމއާްދެގ  ަވޒާީފިއން  ަފރްާތ  ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ  ފެނަކަ  ީތ، 

ވަނަ ނަންބަރުގެ    1)ހ( ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ    34.8ގެ    2015ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

 ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަމަށް މައްސަލަ ދަށުން

ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ،   .4 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް 

ދެމެދުގައި ވެފައިވާ    ގަވައިދާއި، ދެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ

ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށާއި،   އެއްގޮތަށްކަމަށް  އެއްބަސްވުމާއި  ަވޒާީފިއްނ  ވަޒީފާގެ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަޢމުަލޮކށަްފިއަވީނަވ ލިމިޓެޑްގެ  ިކުރުމަގިއ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ާޤނޫނާއި،  މުވައްޒަފުންގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ގަވައިދާ  

އާއި، ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީ، އެއްގޮތަށްކަމަށް ވާތީ

  ްނ ަކނަޑައަޅއިިދުނަމްށަކއެދިފައިވާ މާލީ އެއްވެސް ބަދަލެއް ނަގައިދެވެން ނެތްކަމަށް    ން މައްސަލަ ހުސަހެޅި ފަރާތު

   ފަާހަގުކެރެވެއެވ.     ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  

 އިން، ކުގެ ތެރެލިޔެކިޔުންތަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް .5

 އެނގޭކަމާއި، އެ  ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން)ތިނެއް(    3  ލިޔެކިޔުންތަކުން ބައެއް ނުފެންނަގޮތަށް ކެނޑުމަށްފަހު

މި)ތިނެއް(    3 ލިމިޓެޑް ސ.  ލިޔުމަކީ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ތަޙްީޤަޤށް  އިދާރީ  ގުޅިގެން  ހުޅުމީދޫ   މައްސަލައާ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 

                                             

 

23 ގެ 6    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:  
 

 

ޑް ހެހުޅުމީދޫ ބްރާންޗުން    ސ.ގައި    2019ރީ  ވަރުފެބު  3މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ ބަޔާނާއި  )ދެއެއް(    2ބްރާންޗްގެ  

ލިޔުމުގައިވެސް ނުފެންނަ  )ތިނެއް(    3ފޮނުވާފައިވާ ފެކްސް މެސެޖްކަމާއި، އެ  އޮފީހުގެ ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓްއަށް  

ބަޔާންތައް ކަނޑާފައިވަނީ  ސޮއިކޮށްފައިވާ   ގޮތަށް  މެސެޖްގައި  ފެކްސް  ފަރާތާއި  އިތުރުން    ދިން  ފަރާތުގެ 

އެ   އެނގޭކަމާއި،  ނަންތައްކަން  ފަރާތްތަކުގެ  އެހެނިހެން  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ލިޔުން  )ތިނެއް(    3އެބަޔާންތަކުގައި 

އެގޮތަށް ނުފެންނަގޮތަށް ކެނޑުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ 

އެ   ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެދުމުން  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ލިމިޓެޑްއިން  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

   ގޮތަށް ކަނޑާފައި ހުށަހުޅުމަށް ހުއްދަދިނުމުންކަން އެނގެއެވެ.ލިޔުންތަކުގެ ނުފެންނަ 

ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި،   .6 ފައިޞަލާއަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  މައްސަލަ    ޢަޒްލީންމުޙައްމަދު  ހުށަހެޅިފައިމިވާ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ   ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ 

އޮވެ ސަބަބެއް  އަދި ، އެކަށީގެންވާ  ފުރިހަމަކޮށްފައިތޯއާއި  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ 

ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރާ  ، ތަށް އެ ފަރާތުން އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްއެދިފައިވާގޮ   ޢަޒްލީންމުހައްމަދު  

ނަގައިދޭންޖެހޭތޯ އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ފަރާތުން  ދުވަހާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އާއި 

ނަގައިދެވިދާނެތޯ ބަދަލު  ގު  ، ބަލަންޖެހޭހިނދު  އެދިފައިވާފަދައިން  މައްސަލައާ  ގެ  ޢަޒްލީން މުޙައްމަދު  ޅިގެން  މި 

ފަރާތުންަފާރުތްނާނިއ   ކޯޕަރޭަޝންގެ  ފެނަކަ  ރައްދުވި  ހުށަހަޅާފައިވާ     މައްސަލަ  ވާހަކަތަކާއި  ދައްކާފައިވާ 

 ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަސަބ  .6.1 ެއަކީށެގްނވާ  ަވިކުކރޭެވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަނނަްބުރ  ުމަވްއޒަަފުކ  ާޤޫނނު  އެޮވެގްނަކަމްށ    2/ 2008ެބްއ 

)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ަގިއ ަބޔްާނޮކށަްފިއ ޮއްނަނަކާމއި، ެއ ސަަބަބކީ ެއަކީށެގްނވާ ަސބެަބްއަކމްަށ ނެުފްނނަ  

،  ަވަނ ާމއާްދިއްނ ުމަވްއޒަަފަކްށ ިލބިދަީފިއާވިއުރ  28ޙަާލުތތުަކަގިއ ަޝުކާވ އުފުުލުމެގ ަޙްއުޤ ެއ ާޤޫނުނެގ  

ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަސަބަބީކ ެއކީަށެގްނާވ ަސބެަބްއކްަނ ާސިބުތކޮށިްދުނަމީކ ަވޒާީފ ދޭ ަފާރުތެގ  ެއ  

ާޤޫނުނެގ   ެއ  ޮއްނަނަކާމިއ،   27ިޒްނާމެއްއަކްނ  ަބާޔްނޮކށަްފިއ  ާމއާްދަގިއ    ޢަޒްލީން މުޙައްމަދު    ަވަނ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 

                                             

 

23 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:  
 

 

ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން  

 ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ 

ުމަވްއ .6.2 ަމްއސަަލެއްއަގިއ،  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ަވޒާީފިއްނ  ޒުަފ 

ުޢްނުޞެރްއ   ެދ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސބެަބްއ  ެއކީަށެގްނާވ  ނަުވަތ  ިންނުމަމުކްނޯތ  ޢަދުުލެވިރ 

ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ަމުއޟީޫޢ  ެއީއ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ،  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ،  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ 

ަހިއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަނނަްބުރ  ބުެލްނަކްނ،   HC-A/134/2011ާއއި    HC-A/24/2010ޯކުޓެގ 

ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ   ުމަވްއޒުަފްނ  ެއނޭގަކާމިއ، މޮިގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ،  ަޤިޟްއާޔިއްނ 

ަވޒާީފ ޭދ ަފާރަތުކްނ ޚާިޔުރުކާރ ައާސަސީކ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ 

ަބކްަށުވުމެގ އުިތުރްނ އެ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދުށން ފުރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުޢްނުޞުރަތްއ  ަސަބ

ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ އެނޭގަކާމިއ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  

ިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކ

ދްެނެނުވުނ   ިއްސެވ  ިންނަމވަާފިއާވ  ަހިއޯކުޓން  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ުފރަިހަމުކުރްނކްަނ،  ިއުޖާރައުތަތްއ 

ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ އެ ކުޯޓން ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބަވުތގެ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކން ެއނެގން އްޮނަނަކްނ  

 ެވެއެވ.ފަާހަގުކެރ

އަދާކުރަމުން .6.3 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑްގެ    މައްސަލަ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ޑެޕިއުޓީ ގޮސްފައިވަނީ 

ސަތޭކަ ފަސް  ހާސް    ހަދިރ. )-/10,500ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުކަމާއި، އެ މަާޤމުގެ މުސާރައަކީ މަހަކު  

)ސާޅީސް   %40ރުފިޔާ( ކަމާއި، އެ މަާޤމުގެ ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު މުސާރައިގެ  

ގޮތުގައިޙާއަދި    އިންސައްތަ( އެލަވަންސްގެ  މުސާރައިގެ  ިޟރީ  އިންސައްތަ(  %20  މަހަކު   )ވިހި 

ނަންބަރު   ފަރާތުގެ  ރައްދި  މައްސަލަ  މުގައި ލިޔު  FNK-A/MISC/2016/3473ލިބިދެވޭކަމުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 
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ެފަނކަ ޯކަޕރަޭޝްނ ިލިމެޓްޑެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ   ަވޒާީފއްިނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ   .6.4

ުކނުްފީނެގ ވަޒާީފަގިއ    ަވނަ ަނނަްބުރެގ ަދުށްނ ުމަވްއޒުަފ  1ެގ )ހ( ގެ  ަވނަ ާމއާްދ  34.8ގެ    2015

ެފްނާނތީ   އިން    2019ެފުބުރަވީރ    28ިއުތަރށް ބަަހއަްޓއިިފަނަމ، ުކނުްފްނަޏްށ ެގއުްލްނ ލިބާިދެނަކަމށް 

ަފރަާތެފިށެގްނަކަމށް   އެ  ަވކޮިކްށ  ަންނަބުރ  ަވޒާީފިއން  ިލިމެޓްޑގެ  ކަޯޕޭރަޝްނ  ފަެނަކ  ދަީފިއާވ  ށް 

FNK/A/TER/2019/97 (28    2019ެފުބުރަވީރ )   ' ަވިކުކިރަވީޒ ިލުޔްނ' ާފިއްނ  ަކުމެގ    ަގިއ   

 ަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ނީ،މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ބުނެފައިވަ .6.5

ުނކްޮށ ްކަރންްޓ ޙުިދމްަތ  ސ. ުހުޅމޫީދ ަބެއްއ ަސރަަހއުްދަތކްަށ ީމަޓުރ މުެދެވިރވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  

ުގަޅއިިދުނާމިއ، ަބެއއް ަތނަްތންަށ ބްިލުކުރަމާކިއ ނަުލިއ ަކަރންްޓެގ ޙުިދމްަތ ިދުނާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  

ފާަރްތަތކްަށ   ބަލަަހްއާޓ  ްސޮޓްކ  ޭކބްަލަތެކްއ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  މްައސަަލ  ަދުށަގިއާވ  ިޒްނާމެގ  ަފާރުތެގ 

ެގ ހެދަިފިއާވ ުއޞުޫލްނ ޭބުރްނ ެއިކަކްނަކުމަގިއ ޭބުންނުކުރާމިއ، ުކނުްފީނގެ  ޭނނިގ ެގނިްދުއާމިއ ުކނުްފީނ

ަވޒާީފަގިއ ުހެރ ައިމއަްލ ަމސަްލަހުތ ިހެމޭނ ިވޔާަފިރ ުކުރަމށް ަމގުފިަހ ުކުރުމެގ ޮގުތްނ ަކަރނުްޓ ިދުނާމ  

ހުޯދަމްށ އުެދާމިއ ަކަރްނޓް  ުކނުްފީނަގިއ ހެދަިފިއާވ ުއޞާޫލިއ ހިލަާފްށ  ުކިރން  ބޭެހޮގުތން  ުކނުްފިނން   ،

ަކަރްންޓ ޫދުކިރ ަބެއްއ ަފާރތަްތކެުގ ަނުމަގިއ ަރިޖްސްޓީރ ކޮށަްފިއާވ ީމަޓރ ބުޭންނ ކްޮށެގްނ ޮއުޅވަާލިއެގްނ  

އިަދ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ަކަރްންޓ ީމަޓރެގ ައސުްލ އުޮޅވަާލިއ ަކަރްންޓ ޙުިދމްަތ ހުޯދށް ަމަސްއަކތް  

ެގ ބްިލަތކްަށ ަފިއާސ ނަުދްއަކއި ޭބްއުވަމށް ުކނުްފީނެގ ަގާވއިދާ ޙިލަާފްށ  ުކުރާމިއ އިަދ ެއ ީމަޓުރެގ ުކީރ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ުފުރަޞތީުދުނާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ައިމއަްލ ަމސްލަަހުތ ޮއްނަނ  

ޔާަފިރ ބުޭންނަތކަށް  ާގްތ ަފާރތަްތުކެގ ގަެތުކްނ ަކަރންްޓ ަކނޑާނުުލަމްށ ެޓްކީނަޝުނނަްންށ ެއްނުގާމއި އިަދ ިވ

ޭބުންނުކަރުމނާްދ ިއމާާތތަްތކްަށ ިބްޒަންސ ކަެޓަގީރިއްނ ަކަރްނޓް ިދުނަމށް ަގާވއުިދ ާލިޒްމ ުކރިާއުރެވްސ  

ަކަރްނޓެްގ ޙުިދަމތް   ްކްޓަގީރަގިއ  ަފާރްތަތކްަށ ޑެޮމްސިޓްކ  ުގުޅްނޮއްނަނ  ާގްތ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅަިފާރުތެގ 

ުނނަްތކާަށިއ ެއިކެއކި ިއެވންްޓަތކްަށ ކުނުްފީނެގ ޭކބަލަްތްއ ެގްނޮގްސ  ެދުމްނެގނިްދުއާމިއ ިސާޔީސ ެއިކ ޭބ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 
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ީވުނީވެއްއ ޭނނިގ ެގއްލަިފިއާވަކންފަަދ ަމްއސަަލަތެކްއ ުހިރަކަމށް ުބެނ ހުށެަހުޅުނ ަމްއސަަލަތަކކިާއ ުގިޅެގްނ  

 ަކނަްކުމަގިއ އަެފާރތް  ިހްނުގުނ އާިދީރ ތްަހީޤުޤަގިއ، މްައސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ަމްއޗްަށ ތުުހަމތު ުކެރުވުނ

ަޢމުަލޮކށަްފިއާވޮގުތެގ ަސބުަބްނ، ެއީއ ުކނުްފްނަޏށް ެގއުްލްނާވގަޮތށް ަމްއސަަލ ހުށެަހޅަީފާރުތން ޮކށަްފިއާވ  

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.   ަޢމުަލަތެކްއަކްނ މަަދީނ ިމްނަގނުޑްނ ާސބުިތާވީތަކމްަށ

މައްސަލަ    މި .6.6 ގުޅިގެން  ކުރެވުނު  މައްސަލައާ  މައްޗަށް  ހުށަހެޅިފަރާތުގެ  މައްސަލަ  ރައްދުވިފަރާތުން 

ގުޅިގެން އެކުލަވާލެވުނު    ތަހުީޤީޤ  ގެން އިދާރީ ތަޙްީޤެޤއްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެޅިތުހުމަތުތާކާ ގު

ރިޕޯޓް  'ތަހުީޤގީ(  2019ެފުބުރަވީރ    06)  FNK-C(C1)/R/2019/08ނަންބަރު    ' ހުލާސާ 

އެހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި،   ރިއާޔަތްކޮށް  މައްޗަށް  ނުކުތާތަކުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އެރިޕޯރޓުގައި  

ފަރާތް މަާޤމްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮށްފައިވާ އަމަލުތަކަކީ ކުންފުންޏަށް އެ މުވައްޒަފު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

ފަރާތާމެދު    ވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފެންނާކަމަށް  އިތުރަށް ވަޒީފާގައި ބަހައްޓައިފިނަމަ ގެއްލުން ލިބިދާނެ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުން ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓްއިން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފިޔަވަޅު އަޅަން ފެންނަކަމުގައި

އިދާރީ ތަހްީޤަޤށް ގައި    2019ފެބުރުވަރީ    02އްޒަފެއް  ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗުގެ މުވަ   މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސ.  މި .6.7

  2019ޖެނުއަރީ    11  އެ ފަރާތަކީ  ބަޔާންދީފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެބަޔާނުގައި ހުރިކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި

ބްރާންޗް ހިންގުމާ ހެޑް އޮފީހުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމާއި،   އެދުވަހުން ފެށިގެން ވަގުތީގޮތުން  

ރަށުގެ ބޯޅަ ފަނޑަށް   އެ  ޢަޒްލީންބްރާންޗުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު    އެއެނގިގެން    އެފަރާތަށް

ކަރަންޓް ލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަށް ނެގުމަށްފަހު، ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދުނުއިރު  

ރަކީ ހުޅުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ފަށުގައި ހުރި  އެތަނަށް ކަރަންޓް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅިފައިވާ މީޓަ 

"ހުޅުދޫ ކޯނަރ ޕާރކް" އަށް މިބްރާންޗުން މީގެ ކުރިން ކަރަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ މީޓަރެއްކަން އެނގުމުން، އެ  

 އާއި ހުޅުދޫ ކައުންސިލް އަދާރާއަށް މި ބްރާންޗުންޢަޒްލީން މީޓަރަށް ކަރަންޓް ދޫނުކުރެވޭނެކަން މުޙައްމަދު  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 
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ރ. )އަށް 8,048/36އަންގާފައިވާނެކަމާއި، އެ މީޓަރަކީ އެތަނުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަރަންޓް ބިލްތަކަށްވާ  

އައުޓް ސްޓޭޑިންގ ބެލެންސް ނުދައްކާ ހުރި މީޓަރެއްކަމާއި    ހާސް ސާޅީސް އަށެއް ރުފިޔާ ތިރީސްހައެއް ލާރި(

ދައްކާ އޮތްކަމަށް ަޤބޫލް ކުރެވެނީ އެ މީޓަރުން ޚިދުމަތް ނުމީޓަރުގައިވާ އައުޓް ސްޓޭޑިންގ ބެލެންސް  އެ  

 އާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށްވާތީއާއި، އަޅުގަނޑު އެތަށްޢަޒްލީންއޭރު ހޯދަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ މުޙައްމަދު  

ފަހަރަކު "ހުޅުދޫ ކޯނަރ ޕާރކް" ގެ ކަރަންޓް ބިލް ދައްކާފައި ނެތުމުން ކަރަންޓް ކަނޑާލަންވީ ތަންތަނުގެ 

ގޮތުގައި މި ތަންވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލުމުގެ ލިސްޓެއް މި ބްރާންޗުގެ ޓެކްނީަޝން އަތަށް 

މުޙައްމަދު   ކަނޑާނުލު  ޢަޒްލީން ދިނުމުން،  ކަރަންޓް  އަންގާފައިވާކަމާއި،އެތަނުގައި   ބްރާންޗުގެ  އެ   މަށް 

  ގެނެވިފައިނުވާކަން   ބްރާންޗަށް  މި  ކޭބަލްތައް  އެ  ދީފައިވާއިރު  އިވެންޓްތަކަށް  ސަރުކާރު   ނުކޮށް  ބިލް  ކޭބަލްތައް

 މަސްފެކްޓްރީ  މިފްކޯ  ކޭބަލްތާކާއި،  ގެންދެވިފައިވާ  ކަންކަމަށް  އެކި  ދަނޑުގެ  ބޯޅަ  ހުޅުދޫ  މިގޮތަށް  އެނގޭކަމާއި،

  އަށް   ހުޅުމީދޫ  އިބްރާހީމް   ފާތުމަތު  މެޑަމް  ކޭބަލްތަކާއި،  ގެންދެވުނު  މިއްޔާތަށްރަސް  އޮތް  ކުރުމަށް  އިފްތިރާހު

  ވީނުވީއެއް   ކޭބަލްތައް ވެސް   ބައެއް  ހޯދި  ނަމުގައި  ބްރާންޗުގެ  އެ  ރަސްމިއްޔާތަށް  ބޭއްވުނު  އިރު  ދަތުރުކުރި

 އެނގެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ގެއްލިފައިވާކަން އެ ބްރާންޗުން ނޭނގި

ސ. މި   .6.8 ގުޅިގެން  ބަޔާންދީފައިވާކަން    މައްސަލައާ  ތަހްީޤަޤށް  އިދާރީ  މުވައްޒަފެއް  ބްރާންޗްގެ  ހުޅުމީދޫ 

ބްރާންޗްގެ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުން އަންގާ   އެގަކޮށްފައިވާގޮތުން  ބަޔާނުގައި ފާހަ   އެނގޭކަމާއި އެ

އެ މުވައްޒަފެއްކަމާއި،  ގެންދާ  ކުރަމުން  ފަރާތަށްކޮންމެ މަސައްކަތެއް  ބްރާންޗްގެ އޮފީސް އެއެނގިގެން     

މީޓަރެއް   ބެލުމަށްޓަކައި  މިންވަރު  ކަރަންޓް  އޮފީހުގައިވެސް  ހުންނަ  ޕްލާންޓް  ފެން  އިތުރުން  އިމާރާތުގެ 

އި ނުވާކަމާއި، އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެން މި ރަށުގެ މަދު ބަނދަރަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށްފަހު ކަރަންޓް  ހަރުކޮށްފަ

ބިލްތައް މި ރަށުގައި ހުންނަ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ލޭންޑް ބިލްޑިނގ އެންޑް މިނިސްޕަލް ސާރވިސް  

އެފަ ކަރަންޓަކީ  އެ  ބުނެފައިވަނީ  އެފަރާތުން  ފޮނުވުމުން  ސެކްަޝން  ދީފައިވާ  ހުޅުމީދޫ  އެދިގެން  ރާތުން 

ކަރަންޓެއްކަމަށް ނުވާތީ ބިލްތަކާއި ޙަވާލުނުވާނެކަމަށް އަންގާފައިވާތީ، މިކަން ހިނގާދިޔަ ހޯދުމަށްޓަކައި މި 

މުވައްޒަފުން   އެ  ސުވާލުކުރުމުން  މުވައްޒަފުންނާ  ކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތް  ގުޅުމުގެ  ކަރަންޓް  ބްރާންޗުން 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 

                                             

 

23 ގެ  11   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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  ޢަޒްލީން ޓް ދީފައިވަނީ މި ބްރާންޗުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު  ބުނެފައިވަނީ އެ ތަނަށް ކަރަން

އެންގުމާއި ގުޅިގެން ދިވެފައިވާ ކަރަންޓެއްކަމަށާއި، މިބްރާންޗިން ބަނދަރަށް ދީފައިވާ ކަރަންޓަށް ފައިސާ  

ހު ސާރވިސް  މިނިސްޕަލް  އެންޑް  ބިލްޑިންގް  ލޭންޑް  މިނިސްޓްރީގެ  ހައުސިން  ދަނީ  ޅުމީދޫ  ދައްކަމުން 

 ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ސެކްަޝނުންކަން އެނގޭ

ގައި އިދާރީ ތަޙްީޤަޤށް   2019ފެބްރުއަރީ    12މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ބަޔާން    މި .6.9

އެބަޔާނުގައި އެނގޭކަމާއި،  އެއްވެސް    ވާގޮތުން ސ.  ނަގާފައިވާކަން  ދަނޑުގެ  ބޯޅާ  މަސައްކަތެއް  ހުޅުދޫ 

ނީގެ  ހުޅުދޫ ސަލްމް ކޮމްޕެ  ޅަދަނޑަށް އެ މަސައްކަތް ނަގާފައިވާ ސ.ނަގައިގެން ކޮށްފައި ނުވާނެކަމާއި، ބޯ

ވެރިފަރާތް ކަމުގައިވާ ސަބީނާ ަޝރީފްގެ ބަދަލުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާނެކަމާއި، އެއީ އަޅުގަނޑާއި ދެމެދު އޮންނަ  

ހުޅުދޫގެ ކޯނާރ ޕާކުގެ ކަރަންޓް    ، ސ.ކަމާއިފަރާތެއް ކަމުގައިވާތީގާތްކަމާއެކު އޭނާއަކީ މާލެގައި ދިރިއުޅޭ  

ބޭނުންކޮށްފައި ނުފޫޒު  އަޅުގަނޑު  ކަނޑާލުމަށް  ކަރަންޓް  ނުދައްކައިގެން  ސ.  ފީ  ހުޅުދޫ   ނުވާނެކަމާއި 

ިިތަދޫގައި ސަރުކާރުގެ ހިންގާފައިވާ މަްޝރޫޢުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް    ބްރާންޗުގެ އެކްސްކަވޭޓަރ ސ.ހ

ލުކުރެވިފައިވަނީ މި ކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ޙުސައިން ހަމީޒު ފޯނުން ގުޅައިގެން ހުއްދަ ދެއްވައި އަދި ޙަވާ

ހެޑުއޮފީހުގެ އައްވަލް ކިޔާ މުވައްޒަފު ސޮއިކޮށް ފޮނުވާފައިވާ މެމޯއަކާއި ގުޅިގެންކަމާއި، މި އެކްސްކަވޭޓަރ  

ސ. ކުރަމުން  ދޫކުރެވިފައިވަނީ  މަސައްކަތް  އެ  ނަރުދަމާ  ހިތަދޫގައި  ހުޅުމީދޫ  ފަރާތެއްކަމާއި،  ގެންދިޔަ   

ކަރަންޓް  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ކުންފުނީގެ  އެ  ކުރިއިރު  މަސައްކަތް  ޤާއިމްކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ނިޒާމުގެ 

މީޓަރކާއި ނުލައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިންކަން ނޭނގޭކަމާއި، ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އެއްވެސް  

ހުޅުމީދޫގައި    ވެސް ކަރަންޓް މީޓަރކާއި ނުލައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދީފައެއް ނުވާނެކަމާއި، ސ.  ށްއިވެންޓަކަ

އެމް.އާރު.ޑީ.ސީއިން ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތަށް ކުންފުނީގެ ޓްރެކްޓަރެއްގެ ފަހަތުގައި ސިމެންތި އަދި  

ދޫކޮށްދފައިވާކަ ނުލައި  އަނގަކާއި  އެއްވެސް  އުފުލުމަށް  ފޮޓްބޯޅަ ހިލަވެލި  ހުޅުމީދޫ  ނޭނގޭކަމާއި،  މެއް 

ދަނޑުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުންފުނިން އަޅާފައިވާ ކަރަންޓް ކޭބަލްތައް ހަމައަށް ނެތްކަން ނުވަތަ މަދުކަން  

ކު  2019ފެބްރުއަރީ    04ނޭނގޭކަމާއި،   ދުވަހު  އައުމަށް ވަނަ  ތަހުީޤަޤށް  ގެންދިޔަ  ރިއަށް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 

                                             

 

23 ގެ  12   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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އެދުވަހު  އަންގާފައިނުވީ އެހެން  ނަމަވެސް  އިތުރުން  އިބްރާހީމް ސަޢީދުގެ  ބްރާންޗުގެ  ނަންބަރުން ހުޅުމީދޫ 

ދެވިފައެއް   ޖަވާބު  ފޯނަށް  ވަގުތުތަކަށްވާތީ  އުޅޭ  މަސައްކަތެއްގައި  އެނގޭކަމާއި،  ހުރިކަން  ގުޅާފައި 

 ނުވާނެކަމަށެވެ. 

)އާރތް / ގދ. ތިނަދޫ( ޒާހީ ރަީޝދު  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޙާިޟރުކުރެވުނު   .6.10

އަދާކުރަމުން ބުނީ މައްސަލަ    ހެކިބަސް(  A317102)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު  

ހުށަހެޅި ބަޔާންދީފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ  ތަހްީޤަޤށް  ފަރާތަށް    ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި   ހުށަހެޅިފަރާތް 

ހަދާފައިނުވާކަމާއި ދެކޮޅު  ދިނުމަށް  ހުށަހެޅި ބަޔާން  މައްސަލަ  ސޮއިކޮށްފައިވަނީ      ބަޔާނުގައި  ފަރާތުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ތުހަމަތު   ހެކިވެރިޔާގެ ކުރިމަތީ އެއް ހާޟިރެއްގައިކަމާއި،

ކުރެވުނީ  ތުހުމަތު  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  އެ  އެގޮތުން  ދެވުނުކަމާއި،  ކިޔައި  ފަރާތަށް  އެ   ކުރެވޭކަންތައްތައް 

ކުންފުނީގެ ބައެއް ކަހަލަ ތަކެތި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ނާންގާ ބޭނުންކުރުމާއި ކުންފުނީގެ ތެޔޮމަދުވުމާއި  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އްކަމަށް އެކަހަލަ ކަންތައްތަ

ފުސާގެ / ށ.  )ބަނަޙުސައިން ރަީޝދު  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރެވުނު   .6.11

ނަންބަރު   ކާޑް  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ބުނީ (  A263918ގޮއިދޫ(  އަދާކުރަމުން  ހެކިބަސް 

މިމައްސަލައިގެ ތަހްީޤަޤށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތާ ސުވާލުކުރެވިފައިވާކަމާއި، ހަދާންވާގޮތުގައި އެކަންކަމަކީ  

  ހިސާބުގެ މައްސަލައަކާ އަދި މީގެ އިތުރުން ތަނުގެ ވެހިކަލްތައް   އެ ބްރާންޗްގެ ތެލުގެ މައްސަލަތަކަކާއި، ތެލުގެ 

ވެސް ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ހުއްދަނެތި، ބައެއް ކުންފުނިތަކަކަށް އަގަކާނުލައި ދޫކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ  

މަސައްކަތުން އޮފީހުގެ  ޖެހުމަށްފަހުގަ  ފިންގަރ  ހާިޟރުވެ  މުވައްޒަފުން  މައްސަލަތަކާއި  ދުރުވެ އަހްލާީޤ   

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރުމާ އެކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްކަމަށާއި، އަދި ކަރަންޓް ބިލްތަކެއް ނުދައްކާ ހުރި ގެ އެ  

ނުގެންދިޔަ   ކުރިއަށް  އެކަން  ނުފޫޒުން  އެފަރާތުގެ  ލިސްޓުގަ  ދާ  ކަނޑާލަން  ކަރަންޓް  ނުފޫޒުން  ފަރާތުގެ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 

                                             

 

23 ގެ  13   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

ކުރެވިފައިވޭތޯ ސުވާލު  ގޮތުން  ގުޅޭ  އެހުމުންމައްސަލައަކާއި  ގުޅިގެންވެސް      މައްސަިަލއަކާ  އެކަހަލަ 

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޔާންކޮށްސުވާލުކުރެވުނުކަމަށް ބަ

)ހިރުގަސްދޮށުގެ /     އިބްރާހީމް ސަޢީދުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޙާިޟރުކުރެވުނު   .6.12

ނަންބަރު   ކާޑް  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  މީދޫ(  ހެކިބަސްއަދާކުރަމުން    (A268633ސ. 

ގާތްގުޅުމެއް    ފަރާތާއެ    ޢަޒްލީން، މުޙައްމަދު  މުން ކަރަންޓް ކަނޑާލަން ފޮނުވު  ' ހުޅުދޫ ކޯނާ ޕާރކް'ބުނެފައިވަނީ  

ބޭނު ކަރަންޓް  އެތަނު  އޭރު  ފަރާތަކުން  ދިޔައިކަމާއި،  އޮންނަ  ހަމަޖައްސާނަމޭ  'ންކުރަމުން  ކަންތައް  ބިލް 

ކަރަންޓް ނުކެނޑި އޮތީ މުޙައްމަދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނިކަމަށާއި،    'ކަރަންޓް ނުކަނޑާ ބަހައްޓާށޭ

ސ.އެންގުމުންކަމަށާއި  ޢަޒްލީން ހުށަހެޅި  ،  މައްސަލަ  ބްރާންޗްގައި  އެހެން   ހުޅުމީދޫ  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ 

ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާގެ ސަމާލުކަމަށް   ރިއެއް ހުންނަ ކަމާއި، މިކަންތައް ހިނގިގޮތް ސ. ވެ

 ސްފައިވާިެނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގެނެ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފަގިއ   .6.13

ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރަތށް ޮބޑިެތ ެގއުްލނަްތެކއް ިލބާިދެނަކމްަށ ެއަކީށެގްނވާ    ، އުިތަރށް ބަަހްއަޓއިިފަނަމަފާރްތ  

ުބނަެފިއާވިއުރ،   ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  މްައސަަލ  ޤަބުޫލުކެރޭވީތަކަމށް  ަފާރަތްށ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަހަމަތުކްނ 

ތެރޭގައި މާޙައުލުގެ  އެ އޮފީސް  މައްސަލާގައި  އެ  ބެލުމަށްފަހު  މައްސަލައެއް  ގުޅިގެން  ކަމަކާ  ހިނގާ   

މުވައްޒަފާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްސަލާގައި އިދާރީ އަދި މަދަނީ މިންގަނޑުން އެކުށެއް ސާބިތުވާކަމަށް 

ކޮށަްފިއާވ ަކަމްށ  'ުކެށްއ  ފެނިއްޖެނަމަ، ލަސް ކުރުމަކާ ނުލައި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅޭނެކަން އެނގޭކަމާއި،

ާސިބުތުވން' ާމަނކޮށަްފިއ ެއަވނީ ަމްއސަލުަހށެަހިޅ ަފާރްތ ިޖނީާޢ ުކެށްއ ުކިރަކން ުނވަަތ ޫންނކްަނ ާސިބުތުވން  

ިމްނަގަނުޑ   ޮބަޑށުްބަރެވވޭ  ުމރަާދީކ  ބުަހގެ  ުބެނވޭ  ާސބުިތުވޭމ  ކެުށްއުކިރަކން  ަމަޙއުްލަގއ  ޫންނަކާމިއ، މި 

(balance of probabilities )  ިމަނަވަރްށ  ަމ ެއަކށޭނެ  ެއުޅަމްށ  ޢިދާރިީފަޔަވެޅްއ  ިމްނަގނުޑްނ  ަދީނ 

ިމ ަކާމިއ،  ާސިބުތުވްނ  ުކށް  ަމްއަޗްށ  މައްޗަށް ހުށަހެޅި   މައްސަލަ ަމްއސަަލއަިގިއ    ުމަވްއޒުަފެގ  ފަރާތުގެ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 

                                             

 

23 ގެ  14   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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  އިބްރާހީމް   ހެކިބސްއަދާކުރި  ގުޅިގެން  މި މައްސަލައާ  ،ތުހުމަތުކުރާ އަމަލުތައް ސާބިތުވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު

'ހުޅުދޫ ކޯނާ ޕާރކް' ކަރަންޓް ކަނޑާލަން ފޮނުވުމުން، މުޙައްމަދު    ރިއާޔަތްކުރާއިރު،  ހެކިބަހަށް  ސައީދުގެ

ޢަޒްލީން އެ ފަރާތާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތަކުން އޭރު އެތަނު ކަރަންޓް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔައިކަމާއި،  

ކަރަންޓް ނުކަނޑާ ބަހައްޓާށޭ' މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނިކަމަށާއި،   'ބިލް ކަންތައް ހަމަޖައްސާނަމޭ

  މިމައްސަލައާ   އަދިކަރަންޓް ނުކެނޑި އޮތީ މުޙައްމަދު ޢަޒްލީންގެ އެންގުމަށްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  

ފަރާތުން  މައްސަލަ  ގުޅިގެން ނަންބަރ   ބަރާންޗްގެ   ހުޅުދޫ.ސ  ހުށަހަޅާފައިވާ   ރައްދުވި 

FNK/S.HUM/FM/2019/155  ްހުޅުދޫ   .ސ  ދީފައިވާ   ކަރަންޓް  އެ ބްރާންޗުން  އިންފެކްސް މެސެޖ  

  އެ ބްރާންޗްގެ  ފޮނުވުމުން  ކަޑަން  ކަރަންޓް  ނުދައްކައިގެން  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ބިލަށް  ކަރަންޓް  ގެ  ކޯނާޕާކް

  ނުކެޑިވާކަން   ކަރަންޓް  ކޯނާޕާރކް  އަންގަވައިގެން  އަޒްލީން  މުޙައްމަދު  ޑިރެކްޓަރ  ޑެޕިއުޓީ

ރ. )އަށް ހާސް ސާޅީސް އަށެއް  8,048/36  ދައްކަންޖެހޭ  މަސްދުވަހަށް  4  އެބިލަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި

  ފެކްސް   މި  އަދި   ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި   އެމެސެޖުގައި  ނުދައްކާކަން  އަދިވެސް   ރުފިޔާ ތިރީސް ހައެއް ލާރި(

  މައްސަލަ   ވާކަން އެނގޭތީ،ނުހިސްޓްރީން ވެސް އެ ބިލަށް ފައިސާ ދައްކާފައި  ބިލް   ފޮނުވާފައިވާ  މެސެޖާއިއެކު

ސާބިތުވާކަމަށް  މިންގަނޑުން މަދަނީ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ނަހަމަގޮތުގައި ނުފޫޒު މަާޤމުގެ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

 .  ބުރަވެއެވެ

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްއިން ޙުސައިން މުފީދު ވަޒީ .7

 ؛ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު

ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   .7.1

ވަކިކުރުން" މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ދެ ަޝރުޠެއް  

 HC-A/208/2010އަދި    HC-A/24/2010ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ހައިކޯޓުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވެސް  އެނޫން  އަދި  ަޤިޟއްޔާ 

( 2( މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ އެކަށީގެން ނުވުން އަދި )1ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި، އެ ދެ ަޝރުޠަކީ )



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 

                                             

 

23 ގެ  15   ޞަފްޙާ   
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ހަމަތަކަށް އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ދޭ  ވަޒީފާގައި  ވަޒީފާ  ކަމެއްކަމަށް  ކުރެވޭނެ  ބަލާއިރު،   

 ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ާޤނޫނު   ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   .7.2

 ، ލައި ވަކިކުރުން"ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނު  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު  

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

(procedural fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ މައުޫޟޢީ   (substantive fairness)އަދި 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި ދި، ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި  ވަކިކުރެވޭ  ނޯޓިސް  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ނުމެއް 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  އެ      (procedural fairness)ޙާލަތުގައި،  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާނުވާނަމަ 

 (unfair dismissal)މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުން ބެލެވޭނީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  

 އިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ

އާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ    (substantive fairness)އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން   .7.3

 ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/88/2014ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

  ... ަވޒީފާަގއި އިތުރަށް  މު"  ަވޒީފާވައްޒަފަކު  ފަރާތަށް ނުަވތަ  ަވޒީފާދޭ  ގެއްލުންތަކެއް  ބެހެއްޓުމުން  ތަނަށް  އަދާކުރާ 

އަޚްލާޤު ރަނަގޅު ނޫންކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން  ލިބިދާނެކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ބަލާ، އެމުަވއްޒަފެއްެގ މަސައްކަތުެގ

ަވޒީފާދޭ ާވސިލުުވމަށް  އެނިންމުމަށް  ތަޠްބީޤު ނިންމުމުަގއި،  ހަމައެއްކަމަށް ފަރާތުން  އެކަށީެގްނާވ  ހަމައަކީ  ކުރި 

ފެންނަ ފެނުމެއްެގ މައްޗަށް އެކަނި މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިނުކުރެޭވނެކަމަށް،  ާވންޖެހޭނެކަމަށާއި، ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހަމަ

ނަްނބަރު   ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބަޔާންކޮށްފައިާވކަ  HC-A/24/2010ހައިކޯޓުެގ  ކަނޑައަޅައި  އެނެގން ޤަޟިއްޔާގައި   ން 

 އޮންނަކަމާއި، 

ދެަވނަ ޝަރުޠުކަމަށްާވ، "އެމުވައްޒަފަކު  ަވނަ މާއްދާ ެގ )ހ( ެގ ދަށުން ފުރިހަމަާވްނޖެހޭ   23އަދި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  

" ެވސް ބަލާއިރު، ކުރެޭވނޭކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެުނން ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގންާވ ހަމަތަކަށް

އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެުނނު ހަމައަކީެވސް  ފުރިހަމަާވނީ އެމުވައްޒަފަކު ަވޒީފާގައި

 ހަމައަކަށް ެވެގންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނޭގކަމާއި، ... " އެކަށީެގންާވ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 

                                             

 

23 ގެ  16   ޞަފްޙާ   
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 ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 

ާޤނޫނުގެ   .7.4 ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ވަނަ   23ނޯޓިހެއް 

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

ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  އެ  ނިންމާފައިވާ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ           ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން 

2014/SC-A/27  ުމަސްޢޫދ ކޯޕަރޭަޝން   )އިސްމާޢީލް  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ވ. 

ރިޕޯޓުގެ   ނިމުނުގޮތުގެ  ަޝރީޢަތް  ަޤިޟއްޔާގެ  ނުކުތާގައި   33އަދި    32ލިމިޓެޑް(  ވަނަ 

 ، ންކުރެވިފައިވަނީބަޔާ

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ގައި    23'ނޯޓިސްނުދީ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  

ބުނެފައިާވ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާޅަތެއްަގއެެވ.  

 އެއީ: 

(i) ުޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުން.ފާޅުކަންބޮޑ  

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

އަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ދިނުމެއްެނތި    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ނޯޓިސް  މުަވއްޒަފަކު  އަމަލެއްެގ ސަބަބުން  އެ 

އިދާެނއެެވ.  ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހިނަގ  23ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވީނ   23ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

ކަމަށް ާވނަމައެެވ. އެ އަމަލީ   (gross misconduct)މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  

މުަވ ދިުނމެއްނެތި  އަލަމެއްކަމަށް ނޯޓިސް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ  ަވކިކުރުން  ަވޒީފާއިން  އްޒަފަކު 

ބެލެޭވީނ، މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮްނނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންަވރުެގ  

ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ 1ލޫކީ އަމަލަކީ )ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވނަމައެެވ. މުވައްޒަފުެގ ޣައިރުސު ( ދެ 

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި 2އެއްބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، ުނަވތަ )

ދުަގއި އޮންަނންޖެހޭ  ދެމެދުަގއި އޮްނނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުަގއި ހިމެނޭ އޮްނމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެ

( އެ ކަމަކީ އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް  3އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ުނަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، އެ އަމަލަކީ 

 ސް ދިުނމެއްެނތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެިވދާެނއެެވ.'ނޯޓި

 މި ޢިބާރަތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަވެއެވެ. 

ިއްސެވ   .7.5 ައމުަލަތަކކީ  ސިާބުތވާ  މްައަޗްށ  ުހށެަހޅަިފާރުތެގ  ޤިަޟްއާޔަގިއ  ަމްއސަަލ  ބާަޔްނުކެރުވުނ 

ިދުނަމށް   ޚުިދމްަތަތއް  ުކނުްފީނގެ  ައމެަލްއޯތ ނަަޒުރކާުރިއުރ،  ަޣިއުރސޫުލީކ  ާފުޅަކނޮްބޑު  ފަާހަގޮކށަްފިއާވ 

ަކެމްއ   ުހރިހާ  ުކަރްނޖޭެހ  ބެލެެހްއޓަުމްށަޓަކިއ  ެއްނމުެފރަިހަމޮގުތަގިއ  ިނާޒްމ  ާޤިއްމުކެރވަިފިއާވ 

  ަފާރުތގެ ަވޒާީފެގ ިޒްނާމެއްއަކްނ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ   ީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަކނަޑެއޅަިފިއާވ ުއސުޫލން ުކުރަމ

މަަދނީ   ަމްއޗްަށ  ުހށެަހޅަިފާރުތެގ  މްައސަަލ  އްޮނާނީތާއއި،  ެއނެގްނ  ބުަލމްުނ  ބާަޔަނށް  ަވޒާީފ  ަފާރުތެގ 

ިއ ުހެރ ަމާޤުމެގ  ަގެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓޑެްގ ިއުތާބުރުކެރޭވ ަމާޤުމ  ީކމަަލަޢިމްނަގނުޑްނ ާސބުިތވަެފިއާވ  

މުަލަތެކްއަކން ެއނެގްނ  ަޢިޒްނާމައށް އްިހމުާލެވ ަމާޤުމެގ ނޫުފުޒ ނަަހަމޮގުތަގއި ޭބންުނޮކށްފިައާވަކްނ ެއނގޭ  

ަވޒީފޭާދ ަފާރާތިއ ުމަވްއޒާަފިއ ެދެމުދަގިއ ޮއްނަނ ަވޒާީފެގ ުގުޅުމަގިއ ިހެމޭނ   މުަލަތަކީކަޢ  ޮއްނާނީތ، ެއ

ސަިފަކމްަށާވ ަމިއަގނުޑ  ައާމންާތެތިރަކން    ޮއްނެމ  އަދި  ިއތާުބުރ  ޮއނަްންނޖޭެހ  ެދމުެދަގިއ  ަފާރުތގެ  ެދ 

  ުބަރެވޭވީތ،   ަޢމެަލްއަކުމަގިއ  ީކ ާފުޅަކނޮްބޑު ަޣިއުރސޫުލީކމަަލަޢ  އެެހްނަކުމްނ ެއާމިއ،  މެަލްއަކަޢެގއްލޭފަަދ  

ާޤޫނުނެގ   ާމްއ  23ަވޒާީފާއބޭެހ  ވިަކޮކށަްފިއަވީނ އެ  ަވޒާީފިއން  ާމއާްދެގ ަދުށން  ާދަގިއ ބާަޔްނުކާރ   ަވނަ 

ހަާލެތްއ މުެދެވިރެވެގްނަކަމްށ ބަުރެވޭވީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅަިފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ަމުއޫޟީއ  

 އުަދެވިރަކްނ ާޤިއްމޮކށަްފިއަކަމށް ެދެކެމެވ. 

އި އިޖުރަޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްއިން ޙުސައިން މުފީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގަ .8

 ؛ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު

ނަންބަރު  ދިވެހި  .8.1 ހައިކޯޓުގެ  ނަންބަރު    ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ރާއްޖޭގެ   2008/2ާޤނޫނު 

މި މާއްދާގެ ދަށުން    ،ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން"   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  
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 procedural)ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

fairness)  ްޢަދުލުވެރިކަނ މައުޟޫޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި    (substantive fairness)  އަދި 

  އިން ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި ވަޒީފާ،  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި

(procedural fairness)  ދޭ ާޤ ވަޒީފާ  ކަނޑައެޅޭނީ،  ޙާލަތުތަކުގައި  ޢާއްމު  އިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، 

 ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:

ހާ ތަފުީޞލަކާއެކު، މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރި .1

 ؛އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

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

 ؛މަށްފަހުއެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

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

މުވައްޒަފަކު   އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ 

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިސްވެބަޔާންކޮ ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  އިޖުރާއަތުތައް ށްނޯޓިހެއް  ފައިވާ 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ށް  ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަ  (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ 

ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތެއްގައި  އެފަދަ   unfair)  ބެލެވޭނެކަމާއި 

dismissal)    ްކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަނ ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލެވޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  އެއްގެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 

                                             

 

23 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:  
 

 

ޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކޮށްފައިވޭތޯ ވަޒަންކުރުމަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އި  .8.2

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމި މައްސަލައިގެ ވާިޤޢާތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  

މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަހުީޤުޤކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުަޞތު ދީފައިވީނަމަވެސް  

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރޭެވ ަސބެަބްއެގ ގުޮތަގއި އެ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވިކުކަރން ިންނީމ ަވކި  

ުށްނަކަމްށ ަބާޔނޮްކށަްފިއ ޮއުތަމީކ ަވޒާީފިއން ަވކުިކިރ ަސަބުބ  ާޤޫނެންއެގ ުނަވަތ ަގާވއެިދްއެގ ާމއާްދެއްއެގ ަދ

ަބާޔްނކޮށިްދުންނަކުމަގިއ ނެުފްނނަަކާމިއ، މި ޮގތްަށ ަބާޔްނުކުރުމގެ ބަދުަލަގިއ ަވޒާީފިއން ަވިކުކެރވުުނ ަސބުަބ  

ަވޒާީފިއން    ަފރްާތަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ތުަފޞީީލ ޮގެތްއަގއި ުމަވްއޒުަފްނަނށް ައްނަގްނާވެނަކމްަށ ުބރެަވޭވީތ،  

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ެވޭވތީ، ަވިކުކިރ ަސަބބު ައްނގަާފިއާވަކމްަށ ުބަރުނ

 އަޅަން ޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. ދުލުވެރިކަން ާޤއިމްނުކޮށްކަން ކަނޑަޢައިޖުރާއީ  

 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުނުވާނަމަ،   .9

އެ މުވައްޒަފަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްކަމާއި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ ނަގައިދެވޭ  

މައްސަލަ ވާންވާނީ،  ޢަދުލުވެރިކަން  ބަދަލު  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ބާވަތަށާއި،  އިގެ 

ޤާއިމުވެފައި އޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ މިންވަރެއްގެ  

ކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް މިއީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދަބެއް  މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ ބަދަލަކަށް

ވަޒީފާއިން   ބޭނުމަކީ  ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ  މި  ޚިލާފަށް،  އެއާ  ނޫންކަމާއި،  ބަދަލެއް  ގޮތުން ނަގައިދެވޭ  ދިނުމުގެ 

ހައިކޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފޫބައްދައިދިނުންކަން  ގެއްލުން  ލިބުނު  މުވައްޒަފަށް  ސަބަބުން  ނަންބަރު  ވަކިކުރުމުގެ  ޓުގެ 

2013/HC-A/142    ާހުށަހެޅިފައިމިވ އެހެންކަމުން،  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އޮންނަކަށް  އެނގެން  ަޤިޟއްޔާއިން 

މައްސަލައިގައިވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެކެވެ. އެގޮތުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ގޮތުގައި ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ކަންކަން  ފަރާތަށް  އަންނަނިވި  ބަލާއިރު  ހިސާބުކުރުމަށް  މިންވަރު  ނަގައިދޭނެ   

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 

                                             

 

23 ގެ  20   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

ޢަދުލުވެރިކަން   .9.1 އިޖުރާއީ  ާޤއިމުވެފައި،  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

އަން  ކަނޑައެޅުމުގައި  މިންވަރު  ބަދަލުގެ  ނަގައިދެވޭ  ޙާލަތުގައި  ކަންތައްކަށް ޤާއިމުނުވާ  ނަނިވި 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޮންނަކަން   HC-A/142/2013ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަން  އެނގެން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އުމުރު .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  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާާޤބެހޭ ރެކޯޑު .5

  ާޤއިމުކޮށްފައިވާ   ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން .6

 . މިންވަރު

އިޖުރާއީ   އޮވެމެ،  ާޤއިމުވެފައި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

ވޭ ބަދަލުގެ ޢަދަދު، މައްސަލަތަކުގައި  ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމައަށް ާޤއިމުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ ނަގައިދެ 

ޢަދަދަށްވުރެ   ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ނަގައިދޭ  ޙާލަތުގައި  ނުވާ  ާޤއިމުވެފައި  އަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ 

)އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު    SC-A/27/2014ކުޑަވާންޖެހޭނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ   އިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް(ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަ

 ވަނަ ނަންބަރުން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   45ޚުލާާޞގެ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 

                                             

 

23 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:  
 

 

ވަކިކުރުމުގައި  .9.2 ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނުކުތާތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާ    (procedural fairness)މައްސަލަ 

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

ރިޢާޔަތްކޮށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި  

ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއް ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  

ބުތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް މިންވަރަށާއި، މައްސަލަ  ވަކިކުރުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަ

އަސާސީ  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އުމުރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު  

)ތިނެއް(    03ބަތުން،  ނިްޞ  ރ. )ބާރަ ހާސް ރުފިޔާ( ގެ-/10,500ލިބެމުންދިޔަ  މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

މުސާރައަށްވާ   )-/31,500މަސްދުވަހަށްވާ  ރުފިޔާރ.  ހާސް  އެއް  ފަރާތަށް (  ތިރީސް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ގެއްލުމުގެ ބަދަދުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށް ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 
 

  ަމޖިލުީހަގއި   ަމްއސަަލބިެލ  ިލެޔިކުޔނަްތކާަށިއ  ހުށެަހިޅ  ަފރުާތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފރުާތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ެދނަްފެހ

  ޢަޒްލީން މުޙައްމަދު    ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ، ބިެލިއުރ  ރާިޢަޔްތޮކްށ   ަމްއަޗްށ   ެގ ާކއި ެހިކްނެގ ެހިކބުަހވަާހަކަތ  ެދްއިކ   ދަެފާރުތްނ

ޖެނުއަރީ    24ކުންފުނިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން    ،ދަނިކޮށް  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ލިމިޓެޑްގައި  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ

ގައި އަލުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އެންގުމުން،   2019ފެބުރުވަރީ    24  ގައި ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކުރުމަށްފަހު،  2019

ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުމެ ވަޒީފާ 

، ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1)ހ( ގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ    34.8ގެ    2015މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

ގައި ވަޒީފާއިން   2019ފެބްރުވަރީ    28  އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވާނެކަމަށް ފެންނާތިކަމަށް ބުނެ 

ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ  ަޢޒީްލްނުމަޙްއމުަދ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 

                                             

 

23 ގެ  22   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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އިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާ

އި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ށާނަގައިދިނުމަފެށިގެން ވަޒީފާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާއި ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  

  2019  މޭ  28  ގޮތަށް  އެދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާ  ނަގައިދިނުމަށް  ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު

 ،މައްސަލައިގައި މި ޅިހުށަހެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި

ވަނަ މާއްދާއާ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު    ވަޒީފާއިން  ުމަޙްއމުަދ ައޒީްހްނ 

ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ގޮތުގެމަތިން  އޮ އެއްގޮތްވާ  ސަބަބުތަކެއް  ބުނެ،އެކަށީގެންވާ  އެކަން   ވެގެންކަމަށް 

  މައުޫޟޢީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައިވަޒީފާއިން    ުމަޙްއމުަދ އަޒީްހްނ  ،ތީމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން އެހެންނަމަވެސް  ކަނޑައަޅައި،    ވިފައިވާކަމަށްޤާއިމުކުރެ  (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން 

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ެފަނަކ  ޤިާއުމުކެރވަިފިއ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ާވަކްނ 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން    ުމަޙްއމަދު އަޒީްހްންށ ާސބުިތކްޮށ ެދވަިފިއުނާވތީ،  ަޑ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓ

   ާޤިއުމުނކްޮށަކަމށް ަކނަޑައަޅއި،  (procedural fairness) ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ

ާޤނޫނު ނަންބަރު   ފިައުނާވީތ، ްށާޤިއުމޮކ   (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން  

ގެ    2008/2 ާޤނޫނު(  ރިޢާޔަތްކޮށް،    87)ވަޒީފާއާބެހޭ  އަށް  )ށ(  މާއްދާގެ  ައޒީްހްނވަނަ  ގެއްލުމުގެ    އަށްުމަޙްއމުަދ 

ލިބެމުންދިޔަ  އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު    ުމަޙްއމުަދ ައޒީްހްނ  ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި

ރ. -/31,500  އަސާސީ މުސާރައަށްވާ)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ    3  ނިްޞބަތުން،  ރ. )ބާރަ ހާސް ރުފިޔާ( ގެ-/10,500

 ކަނޑައަޅައި، ދޭންޖެހޭކަމަށް އަށް ުމަޙްއމުަދ ައޒީްހްނފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން ( ރުފިޔާ ހާސްއެއް ތިރީސް )
 

ުމަޙްއމުަދ  )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  14( އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 2021މާރިޗު  18މި ފައިސާ މިއަދު )

ބަންދުނޫން  ައޒީްހްނ ރަސްމީ  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ދިނުމަށްފަހު،  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ތެރޭ  05އަށް  ދުވަހުގެ   ގައި )ފަހެއް( 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަންގައި،  

 އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/107މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަ ހުމުޙައްމަދު ޢަޒްލީން 
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 ނިންމީ   ބަލައި   މައްސަލަ  މި   
 
 
 

 ނިޒާރު   މިފްރާޒް  هللاޢަބްދު   
 މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  

 


