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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/160 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019 ޖުލައި 16 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ޗުމާރި 09 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( މީރުވާދީ / ނ. މިލަދޫްޝކަ ) މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A044590: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 

 ލާސާ: އިގެ ޚުމައްސަލަ 

:  ނަންބަރު   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި( )މިލަދޫ  .ނ  /  ކަސްމީރުވާދީ)  މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު  މައްސަލައަކީ،  މި

A044590)  ަޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި  ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ލިމިޓެޑްގައި  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކ

 ވަޒީފާއިން   އާ ޚީލާފަށް  2015ން ލިމިޓެޑްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  ާޤނޫނުއަސާސީއާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝ

އަބޫބަކުރު  ތީ،އިވާވަކިކޮށްފަ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އްޖޭގެ  ރާދިވެހި  ނިންމުމަކީ  މިނިން  ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  މުޙައްމަދު 

 ނިންމުމެއްކަމަށް   ޚިލާފު  ވާއިދާގަ   މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކައި  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ   އަސާސީއާއި،ާޤނޫނު

  ގެ އަބޫބަކުރު  މުޙައްމަދު  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،

 މެނުވީ  މަތީން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ  23  ނުވަތަ  މާއްދާ   ވަނަ  21  ާޤނޫނުގެ  އެ  ވާކަމަށާއި  ދާއިމީވެފައި  ވަޒީފާ

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު  VTR/2019/160މައްސަލަ 
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  ނުވާކަމަށް   ލިބިގެން  ލިމިޓެޑަށް  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ބާރު  ވަކިކުރުމުގެ   ވަޒީފާއިން  އަބޫބަކުރު  މުޙައްމަދު 

  އިރެއްގައި   އެއްވެސްރާތަކީ  އެ ފަ   ދިއަ   ނުވާކަމަށާއި  މެދުކެނޑިފައި  ވަޒީފާ  ގެއަބޫބަކުރު  މުޙައްމަދު  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،

  ރުމަށް ވަކިކު   ވަޒީފާއިން   އަބޫބަކުރު   މުޙައްމަދު  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ނުބެލުމަށް  މީހެއްކަމަށް  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން

 ލިބެންޖެހޭ   ހަމައަށް  ތާރީޚާ  މާ ނިން  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ބުނެފައިވާ  ނިންމާފައިވާކަމަށް

  ފެނަކަ އި،  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭއާއި،  ާޤނޫނުއަސާސީ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެރާއްޖޭގެ  ދިވެހި  ލިބިދިނުމަށާއި،  ނާޔަތްތަށްޢި  މުސާރައާއި

  ގެއްލުމުގެ   ލިބުނު  ސަބަބުން  ނިންމުމުގެ  މަށްރުވަކިކު   ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ޤަވާއިދާ  މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕަރޭަޝންކޯ

 16  ރައްދުވާގޮތަށް  މައްޗަށް  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ފަރާތުން  ގެއަބޫބަކުރު  މުޙައްމަދު  އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލު

 . މައްސަލައެކެވެ   ބެލިފައިވާ  ހުށަހެޅުމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި   2019ޖުލައި 

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 
 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ  هللاޢަބްދު އާމިނަތު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި( )މިލަދޫ  .ނ  /  ކަސްމީރުވާދީ)  މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

ފޯމު' ގައި  ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  އިބިއުނަލަށް  ފާއާބެހޭ ޓްރަވަޒީ  (A044590:  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން 

 ގެ ނ.  (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:    ގޮސްފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ،އެއްގެ މަޤާމުކަމަށާއި  ' ވައިޒަރސުޕަ'މިލަދޫ ބްރާންޗްގެ  

ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    ގައި   2015ޕްރީލް  އެ  05ފަރާތް ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ  

ފަސް  ހާސް    ރ. )ތިން-/3,570މުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  ވަކިކުރެވުނު އިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤ

ހަތްދިހަ   އެލަވަންސް،  ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއިރުފިޔާ(  ސަތޭކަ   ތިރީސް)  30%މުސާރައިގެ    ގޮތުގައިގެ  ސަރވިސް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު  VTR/2019/160މައްސަލަ 
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  2019ޕްރީލް  އެ  17ޅި ފަރާތް  ކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، އިސްވެބަޔާން  އިންސައްތަ(

 ގައި ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،  

މައްސަލަ    ގައި ބުނާ ފަދަ އެއްވެސް އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ކުރިން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނުނުފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމު

ގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ އެކަށީގެން ނުވާކަމަށް ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު ތަށް އަޅާފައިނުވާތީއާއިހުށަހެޅި ފަރާ

  ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ތަންދޭތޯގައި އަންގާފައިނުވާތީއާއި، އެއްވެސް އިރެއް

އާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން  އިނުވާތީހަދައި ތަހުލީލެއް ކޮށްފަ   އްވެސް މެޑިކަލް ޓެސްޓެއްނުވަތަ ނުދޭތޯ ބެލުމަށް އެ

  ވަނަ މާއްދާއާ   23އާއި  ވަނަ މާއްދާ  21( ގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު)  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ނިންމި ނިންމުމަކީ  

އަސާސެއް    ޖެހޭ ާޤނޫނީވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން   ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމުގެ ލިޔުމުގައި  ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމަށް ވާތީއާއި،

ވަނަ މާއްދާއާއި    21، އެ އެންގުމަކީ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ނުވާތީ   އޮތްކަމަށް ބާޔާންކޮށްފައި

ނަންބަރުގެ )ވ(  ވަނަ    3ވަނަ ބާބުގެ    5  ވާއިދުގެ ގަ ނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ހިންގާ  ފެވަނަ މާއްދާއާއި    23

  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ  ޢަމަލަކަށްވާތީ  ޚިލާފު އިޖުރާއަތާ    ވާގައި

އާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ    2015  އާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންގެ ހިންގާ ގަވާއިދުާޤނޫނުއަސާސީ

ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާކޮށްފައިވަނީ  ނިންމުމަކަށް ވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކި ވަނަ   14ބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް   43ގެ  ާޤނޫނުއަސާސީ   ގެރިއްޔާޖުމްހޫރާއްޖޭގެ  ދިވެހިވާތީއާއި،  ކަމަށްމާއްދާގެ ރޫޙާ ޚިލާފަށް  

ވަނަ މާއްދާގެ    37ވަނަ މާއްދާއާއި    20ސީގެ  އަސާާޤނޫނު  ޢަދުލުވެރިކަމާއިއެކު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމެއްނެތި އަދި

ތަކުން އެފަރާތް މަޙުރޫމުވާގޮތަށް އެފަރާތް )ހ( ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްުޤ

 ޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަ

ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، މައްސަ .2

ވާއިދާ  ގަ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ    އާއިާޤނޫނުއަސާސީ  ޔާގެރިއްޖުމްހޫ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
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އިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ދާއިމީވެފައި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މެނުވީ މައްސަލަ    23ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  21ާޤނޫނުގެ ވާކަމަށާއި ވަޒީފާއާބެހޭ  

ވަކިކު ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ބާރު  ހުށަހެޅި  ރައްދުވިރުމުގެ  ނުވާކަމަށް    ފަރާތަށް  މައްސަލަ  ލިބިގެން 

ފާ މެދުކެނޑިފައިނުވާކަމަށާއި އަދި އެއްވެސް އިރެއްގައި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީ 

މައްސަލަ  ކަމަށް ނުބެލުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ފަރާތެއް   ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ  ކީތަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ފަރާތް   ތާރީހުށަހެޅި  ބުނެފައިވާ  ނިންމާފައިވާކަމަށް  ވަކިކުރިކަމަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަޒީފާއިން  ފެށިގެން  ޚުން 

ނިންމާ މައްސަލަ  ތާރީޚާޓްރައިބިއުނަލުން  މުސާރައާއި      ލިބެންޖެހޭ  ލިޢިހަމައަށް  ބިދިނުމަށާއި، ނާޔަތްތަށް 

ކޯާޤނޫނުއަސާސީ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެރާއްޖޭގެ  ދިވެހި  ފެނަކަ  އަދި  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ލިމިޓެޑްގެ  އާއި  ޕަރޭަޝން 

ބަދަލު  ގަގެ  މުވައްޒަފުން ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ނިންމުމުގެ  ވަކިކުރިކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ވާއިދާ 

 ވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ށްކަން އިސްނަގައިދިނުމަ

'މައްސަލަ ގައި ހުށަހެޅި    2019  ސެޕްޓެންބަރު  17ން  . މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތ2.1ު

 މެދުކެނޑިފައިނުވާކަމަށާއި އަދި އެއްވެސް  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޖަވާބު' ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ 

މައްސަލަ އިރެއްގައި އެ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެކަމަށާއި،  

ރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނ. މިލަދޫ  ށަހެޅި ފަހު

ނުވަތަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުން އެ   ޕަވައިޒަރ / ޔޫޓިލިޓީ ސަރވިސް، ސްވަރޭޖް''ސްބްރާންޗުގެ  

އެ ދިނުމަށް  ހަމަޖައްސައި  ވަޒީފާއެއް  އެހެން  ރޭންކެއްގެ  އެއް  ހުށަހެޅި  ދިފައިވާއިރުމަާޤމާ  މައްސަލަ   ،

މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ  ވެސް    ފަރާތުން  ފޯމުގައި    ވަޒީފާ   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަހުށަހަޅާ 

  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އިރެއްގައި  އެއްވެސް އަދި  މެދުކެނޑިފައިނުވާކަމަށާއި

ޢާޔަތް މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މިކަމަށް ރި އެދިފައިވާތީ،  ށްދިނުމަށްރުކޮއަމު  ނުބެލުމަށް  ފަރާތެއްކަމަށް

 ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު  VTR/2019/160މައްސަލަ 
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ވަޒީފާއާބެހޭ   .3 ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

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

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ، އެއްވެސް ާޤނޫނީ އަދި އުޫޞލީ މާއްދާއަކާއި ޚިލާފަށް 

  2015އިދު  ނޫންކަމަށާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާ 

)ވ( ގެ   ގެ  )ރިޓަޔަރ ކުރުން(  ވަނަ މާއްދާ  3ގެ ދަށުން އެބާބުގެ  ންޓް ގަވާއިދު(  )ރިޓަޔަރމަ  5ގެ ޗެޕްޓަރ  

ރިޓަޔަރމެންޓް )  5ގެ ޗެޕްޓަރ    2015ފުންގެ ގަވާއިދު  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަދަށުންކަމަށާއި،  

)ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ގެ  ޕެކޭޖް(  މަންޓް)ރިޓަޔަރ ވަނަ މާއްދާ    5ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން އެބާބުގެ  

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ހިސާބު ކުރެވި މައް  ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާ އެ

  2019 މޭ 18ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ އިން  FNK-PV/MI/2019/0669  ފަރާތުގެ ނަންބަރު މައްސަލަ ރައްދުވި

ފަރާތުގެ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މޯލްޑިވްސްގެ  ގައި  އޮފް   ންޓަށް އެކައު  7730000036545  ނަންބަރުބޭންކް 

ފައިސާ   މި، ލާރި( ޖަމާކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި  ހަތެއްރުފިޔާ އައްޑިހަ  ފަނަރަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ  ރ. )15,300/87

(  އަށެއް)  08  )އެކެއް( މަހާއި،  1  އަހަރާއި)ހަތަރެއް(    4ދުމަތް ކުރި މުއްދަތު ކަމުގައިވާ  ޙިހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ،  

ހަތް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ހަތާވީސް  ރ. )7,327/87ވަންސްގެ ގޮތުގައި  ންޓް އެލަރިޓަޔަރމަ  ދުވަސްކަމަށް ބަލައިގެން

 ފަސް ހާސް ތިންރ. )-/5,355މަހުގެ ނޯޓިސް މުއްދަތަށްވާ  )އެކެއް(    1  އާއި،(  ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތެއް ލާރީ

)ބާވީސް( ދުވަހުގެ   22ބާކީ އޮތް    އި، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ނުނަގާއާރުފިޔާ(    ސާސް ފަހެއްސަތޭކަ ފަން

 މަށާއި، ހިމަނައިގެން ކަ ރުފިޔާ(   ސަތޭކަ އަށާރަދެ ހާސް ހަ ރ. )-/2,618މުއްދަތަށްވާ 

ފޯމުގެ   ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ނުކުތާތަކަކީ   7.2.9އިން    7.1މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އަށް 

ލިމިޓެޑްގެ    މައްސަލަ ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތަށް  ގަވާއިދުގައި  ހުށަހެޅި  މުވައްޒަފުންގެ 

ަޤތެއްނެތް  މާއްދާތައް އޮޅޭފަދަ ގޮތަކަށް ތަރުޖަމާކޮށް ލިޔެފައިވާ ޙަީޤ  ލިޔެފައިވާ މާއްދާތަކުގެ ރޫޙާ ޚިލާފަށް އަދި އެ 

ވަޒީފާއިން  ވަނަ  21  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވާހަކަތަކެއްކަމަށާއި، ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  މާއްދާގެ   

 55ށަހެޅި ފަރާތުގެ އުމުރުން  އެ ސަބަބަކީ މައްސަލަ ހު ،އިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށާއިވަކިކޮށްފަ
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  ދޭންޖެހޭ   ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  22  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ށާއިމަތިވެފައިވާތީކައަހަރަށްވުރެ މަ)ފަންސާސް ފަހެއް(  

މުއްދަތަށްވާ މުސާރައާއި    ގެނޯޓިސް  ފަދައިން  މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާވަނަ    25ާޤނޫނުގެ    ޓިސްގެ ބަދަލުގައި އެނޯ

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ  މަ  ،ނާޔަތްތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާނެކަމަށާއިޢިއެހެނިހެން  

ފޯމުގެ   ާޤނޫނު  7.2.7ހުށަހަޅާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  މާއްދާއާ   14ގެ  ގައި    ވަނަ 

މާއްދާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ    ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ އެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެނުކުތާއަށް ޖަވާބުދާރީވާން    ،މަލުކުރާނެ ގޮތްތަށްކަމަށްވާތީވެޢަބޭަޝން މުއްދަތުގައި  ޕްރޮ

 ،ފަރާތުން ނުދެކޭކަމަށާއި  ޖެހޭނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  މެދު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހިންގާފައިވާ ތަހުީޤުޤގައާއި    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ

   ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި އީލުވެރިކަމާއި އިޖުރާާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދު 

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ބުނެފައިވަނީ،  އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު    2008/2  ާޤނޫނު ނަންބަރު

އެއްބަސްވުމާއި    2015 ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ފަރާތުން  އާއި  ވަޒީފާދިން  އެއްގޮތަށް 

ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެންކަމަށްވާތީވެ، މައްސަ

އަލުން   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނެތްކަމަށް  ނަގައިދެވެން  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  މާލީ  ވަޒީފާ  އަނބުރާ  ފަދަ 

 ހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. ރަންޖެޔާދަކު ޢި

ޢަދުލުވެރި   .5 މައްސަލާގައި،  މިވާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅިފައި  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި،  ނިންމުމަކަށް 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަށީ  ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ވަޒީފާއިން  ގެންވާ  މުވައްޒަފަކު 

ޢަ  މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  އޮވެ،  ވަކިކުރުމުގައި  ދުލުވެރިކަން  ސަބަބެއް  މުވައްޒަފަކު  ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު، 

ތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ  ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި
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  ހުށަހެޅި   އްސަލަމަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން  ،  އާއިޓިދާނެތޯއެފަރާތް އަލުން ވަޒީފާގައި ބެހެއް

  ޓްރައިބިއުނަލުން   ވަޒީފާއާބެހޭ   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ބުނެފައިވާ   ނިންމާފައިވާކަމަށް  ވަކިކުރިކަމަށް   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް

އެފަރާތުން    ނަގައިދެވިދާނެތޯއާއި،  ޢިނާޔަތްތަށް  މުސާރައާއި   ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ތާރީޚާ  ނިންމާ   މައްސަލަ

 ބަލަންޖެހޭ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ބަދަލެއް ނަގައިދެވިދާނެތޯއެދިފައިވާފަދަ 

  ަވޒާީފއާބެހޭ )   2/ 2008  ަނނަްބުރ  ާޤޫނުނ  ޮއެވގްެނަކަމްށ  ަސބެަބްއ  ެއަކީށެގްނާވ  ަވިކުކެރޭވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .6

 އުފުުލުމގެ   ަޝުކާވ  ޙަާލުތަގިއ  ނެުފްނަނ  ސަަބެބްއަކމްަށ  ެއކީަށެގްނާވ  ަސބަަބީކ  ެއ  ، ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ  ަގިއ(  ާޤޫނުނ

  ޮއެވެގްނ  ަސަބެބްއ   އަެކީށެގްނާވ   ، ިލބިދަީފިއާވިއުރ  ުމަވްއޒަަފކްަށ  ެއ   ާމއާްދިއްނ  ަވަނ  28  ާޤޫނުނެގ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ަޙްއުޤ

  27  ާޤޫނުނެގ  ެއ  ގުޮތަގިއ  ިޒްނާމެއްއެގ  ަފާރެތްއެގ  ަވޒީފޭާދ  ާސބުިތޮކށިްދުނަމީކ   ަވިކުކިރކްަނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ

  ަވޒާީފިއްނ  ެހިޅ ަފާރްތަމްއސަަލ ުހަށ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ  ޅަިފިއާވހުށަަހ  ، ޮއުތުމްނ  ަކނަޑައޅަާފިއ  ާމއާްދިއްނ  ަވަނ

  ޒްިނާމެއްއަކްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ   ަމްއސަަލ  ިމ   ަމީކސިާބުތކޮށްދުިނ  ޮއެވެގްނަކްނ   ސަަބެބްއ   އަެކީށެގްނާވ   ަވިކޮކށަްފިއަވީނ

 . ޮއެވެއެވ  ެއނެގްނ

  ޢަދުުލެވރި   ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ  ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .7

  ެއީއ  ، ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ  ްއުޞެރުއްނ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ   ަސަބެބްއ   ެއަކީށގްެނާވ  ުނަވަތ   ިންނުމަމުކްނޯތ

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

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

  ޭދ  ަވޒާީފ  ުރަމްށވިަކުކ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ  ، ޢަދުުލެވިރަކަމީކ  ަމުއޟީޫޢ  ިމޮގުތްނ  ، ިއެއނޭގަކާމ  ަޤިޟްއާޔިއްނ

  ަސބަަބަކްށުވުމެގ   ޢަދުުލެވިރ  ފަަދ  ުހއަްދުކާރ   ަވކުިކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ   ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ިޚާޔުރުކާރ   ަފާރަތުކްނ

  ބުެލްނަކްނ  ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުއްނުސުރަތްއ  ެއންމަެހިއ  ްނޖޭެހުފރަިހަމުކަރ  ަދުށްނ  ައާސެސއެްގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ  ިއުތުރްނ

  ިންނުމަމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރމްަށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަފުަކ  ، ާޤިއުމުކުރަމީކ  ޢަދުުލވިެރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ، ެއނޭގަކާމިއ

  ، ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ  ަތްއިއުޖާރައުތ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު  VTR/2019/160މައްސަލަ 
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  ިމާބަވުތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކޓްުނ  ެއ   ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނިއ  ެދްނެނުވުނ  ިއްސެވ  ިންނމަވަާފިއާވ  ަހިއޯކުޓްނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ

 . ޮއެވެއެވ  ެއނެގްނ   ަމްއސަަލަތުކްނ  އެެހްނ

           އަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ   ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ .8

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

  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ހިޭހނުދ، ބަަލްނެޖ

  ކްަނަކްނ  އްަނަނިނިވ  ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ   ވަާހަކަތކްަށ   ެދްއިކ   ދަެފާރުތްނ   ަމޖިލުީހަގިއ  ބިެލ  ަމްއސަަލ  ، ިލެޔިކުޔްނަތކާަށިއ

 .ފަާހަގުކެރެވެއެވ

  2015ެއްޕރްީލ    05ާރްތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފ އާަދުކަރްނ ަފށަާފިއަވީނ  ަފުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ   .8.1

ޫޔޓިިލީޓްސ ަސރިވަސްސ / ްސަވޭރްޖ  ަގިއ ަކާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އާަދުކަރުމްނ ޮގސަްފިއަވީނ  

ްސަޕަވިއަޒެރއެްގ ިލިމެޓެފަނ  ްނަމާޤުމަކ  ިޑާޕްޓަމންްޓެގ  ޯކަޕޭރަޝްނ  ަންނަބުރ  ަކ  ްޑެގ 

FNK/A/JA/2015/1025   (05  ަވޒާީފެގ  2015  ޮއްކޓަޫބުރ' )ިއްނ އެނެގްނ އްޮނަނަކން  ްއަބްސުވްނެއ '

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

  އާަދުކަރުމނިްދޔަ   ަމާޤުމަގިއ  ްއެގޕަަވިއަޒެރުސ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމއްސަަލ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .8.2

ެފަނކަ ޯކޕޭަރަޝްނެގ    ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒީފިާއްނ  ، ިއާވަކާމިއށަްފަވިކޮކ  ަގިއ  2019 ްޕރްީލެއ  17  ަވޒާީފިއްނ

ަގއި  ( ވ )   ާމއާްދެގ ަވަނ  3 ެގ ( ަގާވއުިދ  ިރޓަަޔރަމްންޓ )  5 ެޗޕަްޓރ  ެގ  2015 ަގާވއުިދ ުމަވްއޒުަފްނެގ

ަވަނ ާމއްދެާގ ަދުށން    25ވަަނ ާބުބގެ    4  ބޭެހ ާޤޫނުނެގ ަވޒާީފާއ   ، ޮކްށިއން ުމސުްކިޅާފަވީޒާވޮގުތެގ ަމތްިނ  

  ަނނަްބުރ  ިލިމެޓްޑެގ   ކަޯޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ   ަކމްަށުހިދުނަމށަްފ  ާއިއ ިޢާނަޔތަްތްއ ްސެގ ުމއަްދތްަށވާ ުމާސަރިޓޯނ

FNK/A/TER/2019/174   (17  2019  ްޕރްީލެއ ' )ެއނެގްނ  ިއްނ'  ިލުޔްނ  ަކުމެގ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފއްިނ  

 . ޮއެވެއެވ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު  VTR/2019/160މައްސަލަ 
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ަގއި ުހށަހަޅަާފިއާވ 'ިއސްލީާހ ިފަޔަވުޅ ައޅާ ޯފރުމ'    2019ޮއްކޫޓަބުރ    27ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ   .8.3

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަމސްައަކުތ ގީަޑަގިއ ޭބ އަަދ   2017ޫޖން    20ަގިއ   ބަހްުނ ވަާހަކ  ަގއި  ބީ 

ަގާވއުިދ ުމަވްއޒުަފްނެގ  ޯކަޕޭރޝްަނެގ  ެފަނަކ  ަދުށން    14ެގ  ަދްއކަާފިއާވީތ  ެގ  )ރ(  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

   ްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ައނަގބުަހްނ ަނޭސޙަތްދަީފިއާވަކ 

(  2017ޭމ    17)   FNK/N.MIL/VA/2017/003ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ ަންނަބުރ   .8.4

ިލުޔ'ައނަގބުަހ ަނޭޞަޙތް'  ެދޭވ  ްޓެރިއން  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ްޕޮރގާްރެމްއަގިއ    ންިނގ ުމން 

ހުޯދެމްއެނިތ   ުހއަްދ  އޮފުީހެގ  ަވުގުތ  ިޑުއީޓގެ  ަރްސީމ  ަގިއ    2017ޭމ    15އިަދ    14ަބިއެވިރުވަމްށ 

 ނުުކުރަމށިާއ އެފަަދ  ތީ، އެފަަދ ަކްނަކްނ ަތުކާރުރިއްނީޖުނެގިއްނ ޭބުރަގއި ިގަނ ވުަގުތަތެކއް ހަޭދޮކށަްފިއާވ

މި  ަކްނަކ ފަާހުކެރޭވކާަމިއ،  ަނޭޞަޙތެްތިރވަެފިއާވަކްނ  ހުޯދަމްށ  ުހއްދަ  ަމްޝަވާރޮކްށ  ެވިރްނާނއި  ުމަގިއ 

   ކޮށަްފިއާވަކްނ ފާހަަގުކެރެވެއެވ.   ިލުޔުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ ޮސިއ

  ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އި ލިޔުމުގަ  ރިކަމުގެވަކިކު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .8.5

  މައްދާގެ   ވަނަ  3  ގެ(  ގަވާއިދު  ރިޓަޔަރމަންޓް)  5  ޗެޕްޓަރ  ގަވާއިދުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( އަކީ އެ ގަވާއިދަށް    3ނަމަވެސް    ،ކަމަށާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމަށް  ދަށުން  ގެ(  ވ)

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފައިވާ އިޞްލާޙަކަށްވާތީ އެ އިޞްލާޙު ގެނައިކަން  ވަނަ އަހަރު ގެނެވި   2017

ތުތައް އެކަށައެޅުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ  އައިޖުރާގައި ބަޔާންކުރާ  (  ވ)  މާއްދާގެ  އެ  ، އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި

ހިންގާފައިނު  ހުށަހަޅި ތަޙްީޤެޤއް  އެއްވެސް  ކުރުމަށް  ވަޒަން  ހާލަތު  ސިއްޙީ  މި   ،ވާކަމަށާއިފަރާތުގެ 

ނުވާކަމަށާއި  ބަލާފައި  ކީކޭތޯ  ބުނަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރައްދުވި   ،މައްސަލާގައި    މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް   43ާޤނޫނު އަސާސީގެ    ފަރާތުގެ އެ ނިންމުމަކީ

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

  55  ުމުރްނުއ  ައބަޫބުކުރެގ  ުމަޙްއމުަދ  މިލޫަދ،   . ނ   /   ަކްޝީމުރވީަދ'   ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ .8.6

  ްޕރްީލ ެއ  16)   ' ިރޕްޯޓ  ެއެސްސަމްންޓ   ހޭެދ  ބަަލިއ   ެފްނަވުރ   ަމަސްއަކުތެގ  ުމަވްއޒުަފެގ  އަަހުރވަެފިއާވީތެވ، 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
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  ުކުރަމްށ  ަޓަޔރ ިރ   ްނުމަވްއޒުަފ  ވަެފިއާވ  އަހުަރ)ަފްނާސްސ ފެަހއް(    55  ިރޕޯޓީަކ  ެއ   ބުެލުމްނ  ައްށ (  2019

  ކުނުްފީނެގ  އަބަުބުކުރ  ުމަޙްއމުަދ  ުސޕަަވިއަޒރ   ްބާރްންޗެގ   މިލޫަދ   . ނ   ެފުނމްުނ،   ެމޭންޖަމްނޓްަށ   ުކނުްފީނެގ

   ަކާމިއ،   ިރޯޕެޓްއ   ހޭެދ  ބުެލަމްށ  ެފްނަވުރ  ަމަސްއަކުތެގ  ަފާރުތެގ  ެއ  ްނުކިރ  ުކުރުމެގ  ިރަޓަޔރ   ަވޒާީފިއްނ

 ؛ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރުތްނ  ބާަލިއުރ  ްށކްަނކަަމ  ފަާހަގޮކށަްފިއާވ  ިރޯޕުޓަގިއ

 ަރނަގުޅަކްނ  ާޙޟުިރުވުމަގިއ  ަގިޑައްށ  ަރްސީމ  އޮފުީހެގ .1

 .  ހަޭދުކުރްނ  ަވުގުތ   ިގަނ  ޭބރަުގިއ  އޮފުީހްނ  ހަޭދުނކްޮށ  ަވުގުތ  އޮފުީހަގިއ   ައުއަމށްފުަހ  ިޑުއީޓައްށ  .2

  ުކެރވަިފިއާވ   ަހވުާލ  ަކްނަކްނ   ެއްނމަެހިއ   ަސއުިޓުގ  ޕާްލންްޓ  ަނރަުދާމ  ައބަޫބުކަރީކ   ުމަޙްއމުަދ .3

  ބެލެެހްއުޓމްަށ   ަކްނަކްނ   ުފްނެގުމަވްއަޒ  ުކާރ   ިޑުއީޓ  ހަވުާލުކެރވަިފިއާވ  ޭއާނާއިއ   ުމަވްއޒަަފަކްށާވިއުރ، 

 . ެއަކީށެގްނުނާވަކްނ

  ަވަރކްަށ   ެއްއެވްސ  ނާުދަކާމިއ  ހަަދުމްނ  ަގާވއުިދްނ   ޯރްސަޓރ   ިޑއީުޓ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ުކާރ   ިޑުއީޓ .4

  އެެފްނވުަރ  އިަދ  އަެކީށެގްނުނާވަކާމިއ   ަމްސއިޫލްއަޔުތ  ސްޕަަވިއަޒރެއްއެގ  ްނެގުމަވްއޒުަފ  ުކާރ   ިޑުއީޓ

 . ެންތަކްނ   ކިބިައަގިއ  ެގުހށެަހިޅ ަފާރުތަމްއސަަލ  

ބާަޔްނޮކށަްފިއާވކަން    ަފުރާވުކަޑޮކށަްފިއާވަކްނ  އާަދުކުރުމަގިއ  ަމްސއިޫލްއަޔުތ  ުސަޕަވިއަޒެރްއެގ .5

 ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ، 

(  ަގާވއުިދ  ރަިޓަޔރަމްންޓ )   5  ެޗްޕަޓރ   ަގާވއުިދެގ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ރާިޢަޔްތކްޮށ  ަމްށަކަކްނ  ިއްސވެފަާހަގުކިރ

  ިރަޓޔަރުކެރވާިދނެ   ަވޒާީފިއްނ  ުކނުްފީނެގ  ައބަޫބުކުރ   ުމަޙްއމުަދ  ަދުށްނ  ެގ (  ވ )   ަމއާްދެގ  ަވަނ  3  ެގ

 .  ފަާހަގެވެއެވ  ށަްފިއާވަކްންނޮކ ަބާޔ  ިރޯޕުޓަގިއ  ަކަމްށަފިއާވެފިނ  ެމޭންޖަމްނަޓްށ   ުކނުްފީނެގ  ުމަވްއޒެަފްއަކުމަގިއ

ވަެފިއާވ    ަގިއ   2017ަބުރ  ެސޕެްޓްނ   11ުދިވ ަފާރތާ ެދމުެދ،  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރާތއި ަމއްސަަލ ަރްއ .8.7

 ވަަނ ާމއާްދ )ަވޒާީފިއން ުމްސުކޅި ުކުރްނ( ަގިއ   20ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ  
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ަވިކކެުރވޭނެެއެވ.  ން  ތީން ުމވްައަޒުފ ަވީޒފާއިން ުމްސކިުޅޮކްށ ަވީޒފިާއކުންފުނީގެ ުމވްައަޒފުންެގ ަގވިާއުދގިައާވ ޮގުތެގ ަމ.  20.1' 

 ެގ ަމތީން ުމވްައަޒަފްށ ިރަޓޔަރމަންޓް ެޕކްޭޖ ެދވޭނެެއެވ.'އިަދ ުމވްައަޒފުންެގ ަގވާއުިދގިައާވ ޮގުތ

 ާވކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ިމ ިޢާބަރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއ

  5  ެޗޕަްޓރ   ަގާވއުިދެގ  ުމަވްއޒުަފްނެގަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލމެިޓޑެްގ  ެފ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ .8.8
 ، ަގިއ)ރަިޓަޔރ ުކުރން(    ާމއާްދ  ަވަނ  3  ެގ(  ަގާވއުިދ  ިރަޓަޔރަމންްޓ) 

  އަހަރާއި   65  ައހަރިާއ  18  ޢުމުރުން  ގެންގުޅޭނީ  ަވީޒާފގިައ  ލިިމެޓްޑެގ  ޯކޕޭަރޝަން  ފެނަަކ  ޮގތުން  ުއޫސލްެއެގ  ޢާނުްމ  ( ހ ) '   

  .ުމަވްއަޒފުންނެެވ  ދެމުެދެގ

 .   ކެުރވޭނެެއެވ   ިރަޓޔަރ   މްުސކިުޅޮކްށ  ަވީޒފާއިން  ހަަމވުމުން  ައހުަރ  65  އުމުރުން  ޮގތުން  ުއޫސލްެއެގ  ޢާނުްމ  ( ށ )   

 ، ކަަމށަްބލިައ  ހުނުަރވިެރ  ިއކާަމ  ޤިާބުލ  ަމސްައަކުތެގ  އީެމހުންެގ  ، ީމހުން  ޮކްށފިައާވ  ަމސްައަކްތ  ގިނުަދަވުހ  ކުންފުނީގިައ  ( ނ) 

  ކުންފުނިން   ިވަޔްސެވްސ  ީވކުަމގިައ  ައހުަރ  65  އުުމރުން  ުމވްައަޒފުން  ބޭނުން  ކޮނެްމހެން  ކުންފުންަޏްށ  ތެރެއިން  އީެމހުންެގ

  ުތން ިމޮގ.  ލިިބގެންވެެއެވ  ައްށ  ޑެިރްކޓަރ   މެނޭޖިންގ   އްިޚިތޔުާރ  ަލްސކުރުުމެގ  ކުރުން  ިރަޓޔަރ   ްށަވކިމުއަްދަތަކ  ކަނޑައާަޅ

  ަލްސކެުރޭވ  ކުރުން  ިރަޓޔަރ   ކަނޑައަޅާނީ  ކުރާނުޭދަވހްެއ  ރަިޓޔަރ   ދެން  ުމވްައަޒފުން  ަލސްކެުރޭވ  ކުރުން   ިރަޓޔަރ 

   . ތާރަީޚަކެށެވ  އަްބްސާވެއ  ެދފާަރްތ  ދްެއކަުމްށަފުހ  ާވަހަކ  ކުންފުންޏިާއ  ުމވްައަޒފިާއ

  ިޑާޕޓްމަންޓުން  ިރޯސަސްސ  ހިއުމަން  ކުރިން  ަމސުްދަވްސ  3  ކުރަނެްޖހޭނެކަން  ިރަޓޔަރ   ުމވްައަޒުފ  ައހުަރފޭުރ  65  ޢުމުރުން  ( ރ ) 

  ކުރަން  ިރަޓޔަރ   ުމަވްއަޒުފ  ިވަޔްސެވްސ  ކުަމގިައ  ނުދިން  ނޯިޓސްއްެއ  ިއތުުރ  ައިދ.  އެންޭގެނެއެވ  ޔުމުންިލ  އުެމވްައަޒަފްށ

  ނުަވަތ .  ކެުރވޭނެެއެވ  ރ ިރަޓަޔ  މުވްައަޒުފ  ފިެށގެން  ުދަވހުން  ިލޔުުމގިައާވ  އަންާގ  ިޑާޕޓްމަންޓުން   ިރޯސަސްސ  ހިއުމަން

  . ނެުޖހޭނެެއެވ  ނިކުންނާަކްށ   ަވީޒފަާއްށ  އޭނާ

  ިރޯސސްަސ  ހިއުމަން  ިލޔުމުން   ަތްފީސލޮުކްށ   ެއކަން  ާޙަލތްެއގިައ  ބޭނުންވެއެްޖ  ޫދޮކްށލަން   ަވީޒާފ   އަމްިއަލަޔްށ   ުމވްައަޒަފުކ  ( ބ ) 

 ުމަވްއަޒފެއްނަމަ   ދިެމހިުރ  ޚިދަުމުތަގިއ  ގިނުަދަވުހ  ައހަަރްށވެުރ  15  ކުންފުނީގިައ  އޭނަާއީކ  ، ހަުށހެޅުމުން  ިޑާޕޓްމަންަޓްށ

 . ދާނެެއެވކެުރިވ  ަޓޔަރ ިރ  އޭނަާއްށ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
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.  ާފްސކެުރވުނެެވ  އުނިކުރަުމްށ(  ޅ )   މާއާްދެގ  ވަނަ  3  ެގ  ެޗޕްޓަރ   ިރަޓޔަރްމަންްޓ  ަޤވާއުިދެގ  ުމަވްއަޒފުންެގ  ، ިއތުރުން  ީމެގ

  ކުރަިއށް   ަމސްައަކްތ  ގެނައުުމެގ  ބަަދުލ  ެޖޭހ  ގެންނަން  ަދްށަޤވިާއ  ެބޭހ  ުމވްައަޒފުންނާ  ގިުޅގެން  މިނިންމުންަތކިާއ  ، އިަދ

   . އެދެެމެވ  ދްެއވުން  ފޮންުއވިައ  ުހަށހެޅްުއވަުމށް   ޯބަޑްށ  ދްެއވިައ  ގެންޮގްސ

  ަވީޒާފެގ  ުމވްައަޒަފީކ  ެއ  ކުރުމުން  ދާިރާސ  ިލޔުންތްައ  ުހަށހާަޅ  އިެދ  ކުރަުމްށ  ިރަޓޔަރ   ަދށުން  ެގ(  ބ )   މާއާްދެގ  ިމ  ( ޅ ) 

  ކުންފުނީެގ  ކަަމްށ  ުމވްައަޒފްެއ  ހިުރ  ޞްިއަޙތްެއަގއި   ފަަދ  ކެުރޭވ  އާަދ  ބާަރބަަރްށ  ތްައ  ވާޖުިބ  ަތކިައ  ުތަމްސޫޢލްިއަޔ

  ނަަމެވްސ.  ނޯންނާނެެއެވ  ފުުރަޞތްެއ  ކުރުުމެގ  ިރަޓޔަރ   ުމވްައަޒަފުކ  ެއ  ، ނިއްޖެނަަމެފ  ިޑާޕޓްމަންަޓްށ  ިރޯސަސްސ  ހިއުމަން

  . ްށެލވިދާނެެއެވޮކޫދ   ަވީޒާފ  ބޭނުންވާނަަމ  ޫދޮކްށލަން  ަވީޒާފ

  މުެދ އޭނާއިާއ  ދާިރާސކުރަުމްށަފުހ  ިޑާޕޓްމަންޓުން  ިރޯސަސްސ  ހިއުމަން  ިލޔުން  ުހަށހޭެޅ  އިެދ  ކުރަުމްށ  ިރޓަޔަރ   ިމޮގަތްށ  ( ކ ) 

   .ދޭންވާނެެއެވ  އޭނަާއްށ  ިލޔުމުން  ނިންމުމްެއ  ނިނާްމ

 . ކެުރވިދާނެެއެވ  ޔަރ ަޓިރ  އިެދގެން  ުމވްައަޒފުންނަްށ  ެވފިައާވ  ައހުަރ  55  އުމުރުން  ( އ ) 

  އޭނާ  ިލޔުުމގިައ  ހަުށހާަޅ  ިޑާޕޓްމަންަޓްށ  ިރޯސަސްސ  ހިއުމަން  ުމވްައަޒފުން  ބޭނުންާވ  ކުރަން  ިރޓަޔަރ   ިމޮގަތްށ.  1

  . އޮންނަންވާނެެއެވ  ޮކށްފިައ  ަބޔާން  ިލެޔ   ކަަމްށ   ކުރަުމްށ  ިރަޓޔަރ   ބޭނުންވަނީ

  ކުރުުމެގ  ިރަޓޔަރ   އީެމހުންނަްށ   ެބލުމްަށަފުހ  ުހަށހެޅުންތްައ   ޭޅެހހަުށ  ިމޮގަތްށ  ިޑޕާޓްމަންޓުން   ިރޯސަސްސ  ހިއުމަން.  2

  ަބޔާންކެުރިވފިައ  ކަނޑައިެޅ  ތާރީޚްެއ  ަވިކ   ކުރާނޭ   ިރަޓޔަރ   ލިޔުުމގިައ  ހަުށހާަޅ  ުމވްައަޒުފ  އިަދ.  ދޭންވާނެެއެވ  ފުުރަސުތ

 ިމޮގަތށް .  އަންގަންވާނެެއެވ  ްށއުެމވްައަޒަފ  ިލޔަުމކުން  ެއކަން  ކަނޑައެޅަުމްށަފުހ  ތާރީޚްެއ  ކުންފުނިން  ނުވާނަަމ

 . ނޯިޓސަްއަކެށެވ  ެދޭވ  ކުރަުމްށ  ިރަޓޔަރ   ަވީޒފާއިން  ހަަމާވޮގަތްށ  ަމްސ  3  ނީވާންާވ  ތާރްީޚ  ކަނޑައާަޅ  ކުންފުނިން

  ިރަޓޔަމެންްޓ   ކުންފުނީެގ   ޮކްށ   ިރާޢަޔްތ  ްށުހަށހެޅަުމ  ުމވްައަޒފުންެގ  އޭެދ  ކުރަުމްށ  ިރޓަޔަރ   ެވގެން  ައހުަރ  55  އުމުރުން.  3

   . ލިިބގެންވެެއެވ  ކުންފުންަޏްށ   އްިޚިތޔުާރ  ޮކށްދިނުުމެގ  ިރަޓޔަރ   އްެއޮގަތްށ  ެޕކޭޖިާއ

  ކުރަުމްށ  ިރަޓޔަރ   ުމވްައަޒފުން  ެވފިައާވ  ައހުަރ  55  އުމުރުން  ތެރެއިން  ުމވްައަޒފުންެގ  އާަދކުރްައާވ  ަވީޒާފ  ންފުނީގިައުކ  ( ވ ) 

  ކުރުުމެގ  ިރަޓޔަރ   ަބލިައ  ފެންވަަރްށ  ަމަސްއަކުތެގ  ްއަޒުފެގވަ އުެމ  ހިނދްެއގިައ  ފެނިއެްޖ  މެނޭޖްމަންަޓްށ  ކުންފުނީެގ

  ިރަޓޔަރމެންްޓ   ުމވްައަޒފުންނަްށެވްސ  ކެުރޭވ  ިރަޓޔަރ   ުއޫޞލުން  ދެންނެިވ  ިމ  ައިދ.  ލިިބގެންވެެއެވ  ކުންފުންަޏްށ  އްިޚިތޔުާރ

  ަމްސ  01  ުމވްައަޒަފްށ   ކެުރޭވ  ޔަރ ަޓިރ  ކުރިން   ކުރުުމެގ  ިރަޓޔަރ   އިަދ.  ލިބެިދވޭނެެއެވ  އިނާަޔްތތްައ  އްެއޮގަތްށ  ެޕކޭޖިާއ

  ކުންފުނިން   ނުަވަތ   ުމވްައަޒފްެއ  އޭެދ  ަވިކވަުމްށ   ަވީޒފާއިން  ން ަދުށ  ެޕކްޭޖެގ  ިރަޓޔަރމެންްޓ.  ެދވޭނެެއެވ  ނޯިޓްސ  ުދަވުހެގ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
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  ކުންފުނިން   އުެމވްައަޒަފަކްށ  ގުނާނީ  ުމްއަދުތ  ިޚދަުމުތެގ  ުމވްައަޒފުންެގ  ަވިކކެުރޭވ  ަވީޒފާއިން  ބޭނުންެވގެން  ިރަޓޔަރކުރަން

  ކުންފުނިތުަކެގ  ުޔިޓލީިޓްޒ   ، އެްދވިއިރު އެުފ  ކުންފުނިތްައ  ުޔޓިިލީޓްޒ   ސުަރކާރުން.  ންނެެވެފިށެގ  ތާރީޚުން  ދްެއިވ  ަވީޒާފ

  ުގަނމުނާްދނީ   ތާރުީޚ  ދްެއިވ  ަވީޒާފ  ުމަވްއަޒފުންގެ   އިައ  އާަދކުރަމުން  ަވީޒާފ  ްސެޓްލޯކގިައ  ބަަދުލކެުރވުނު  ަދަށްށ

  ކުންފުނީެގ  ސަބަަބާކހެުރ  އްެއެވްސ  އިަދ .  ެފިށގެންނެެވ  ތާރީޚުން  އާަދކުރަންެފިށ  ަވީޒާފ   ިއޯކަގްސެޓްލ  އުެމވްައަޒެފްއ

  މުއަްދުތ  ޚިދަުމުތެގ  ފާަރތްެއެގ  ެއ  ހަމަޖްައސިައފިނަަމ  ަވީޒާފ  ައލުން   ކުންފުނިން  ފާަރްތަތަކްށ  ަވިކެވފިައާވ  ަވީޒފާއިން

  ' . ނެެވގެންެފިށ  ތާރީޚުން  ަވީޒފާދިން  ެއ  ަފހުން  އޭނަާއްށ  ގުނާނީ

 .  ފަާހަގުކެރެވެއެވ  ަކްނަބާޔްނވަެފިއާވ  މިފަަދިއްނ

  ެޗްޕަޓރ   ަގާވއުިދގެ  ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅޮކްށ، ެފނަަކ ޯކަޕރަޭޝްނެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ .8.9

ަދުށްނ ޭދްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ    ިރަޓަޔރެމންްޓ ެޕޭކޖް( ެގ)   ާމއާްދ  ަވަނ  5  ެގ (  ަގާވއުިދ  ިރަޓަޔރަމންްޓ)   5

ަމށް ަމްއސަަލ  ަކވަިފިއާވާވޮގަތްށ ިހާސުބ ުކެރިވ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ެދަފިއާސ ެއ ާމއާްދަގިއ ުބނަެފިއ

  ެޗްޕަޓރ   ަގާވއުިދެގ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ިލމެިޓްޑެގ  ޯކަޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފއާިވިއުރ، 

 ، ަގިއ   ެގ )ހ(   ( ަމްނޓް ެޕޭކްޖިރޓަަޔރ )   ާމއާްދ  ަވަނ  5  ެގ (  ަގާވއުިދ  ިރޓަަޔރަމްންޓ )   5

 ެކެވ. ިރަޓޔަރމެންްޓ ޕެކްޭޖގިައ ހިމެނެނީ އަންނަނިިވ ޢިނާަޔްތަތ' 

 ުޤެވ ނުނާާގ ޮއތްނަަމ، ައހީަރޗްުއޓީން ބޭނުންނުޮކށް ަބީކ ހުރިދަުވަހްށ ުމސާރައިން ެޖޭހ ޢަދުަދ. ައހުަރ ޗްުއީޓ ޙްައ .1

ިއ ހަމަައްށ، ިރަޓޔަރ  ރުާދަވާހފެނަަކ ޯކޕޭަރޝަން ލިިމެޓްޑގިައ ަވީޒާފ އާަދކުރަން ެފިށ ުދަވހުން ެފިށގެން ިރަޓޔަރ ުކ .2

 ައްށ ެޖޭހ މިންވުަރ.   50ކުރާއުިރ ުމވްައަޒުފެގ ުމސަާރިއެގ % 

 ުރިފޔާ ލޭިބ ުމވްައަޒަފކުނަަމ:   4500ުމސަާރ    ، ުދަވުހ ަމސްައަކްތ ޮކްށފިައާވ    10  ަމހިާއ  5ައހަރިާއ    20ިމާސަލަކްށ  

6.16{ =365  /50 .× 4500} 

7462.08 ({ =10( + )5  × 12  /365( + )20  × 365}) 

45،966.41  =.087462  ×6.16' 

 

އެލަަވްންސ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ުހށަަހޅަާފިއާވ ިރަޓަޔރެމންްޓ  ިމ ިޢާބަރުތން ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ،  

ަފާރަތްށ  ިލުޔުމަގިއ ރ. -/5,355  )ެއެކްއ( މުަހެގ ނިޯޓްސެގ ަފިއާސެގ ޮގުތަގިއ   1، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
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ސަ) ތިން  ހާސް  ފަ ފަސް  ފަންސާސް  ެއ،  ރުފިޔާ(  ހެއްތޭކަ  ޮގުތަގިއ  ިރަޓަޔރެމްނޓް  ަލަވްންސެގ 

ުޗްއީޓެގ ުމއަްދުތެގ    އިަދ(  އަށްޑިހަ ހަތެއް ލާރީހަތް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ހަތާވީސް ރުފިޔާ  ރ. )7,327/87

  ަރއުްދވި   ަމްއސަަލ  ަކާމިއ، ޭދްނޖޭެހރުފިޔާ(    ދެ ހާސް ހަ ސަތޭކަ އަށާރަރ. )-/2,618ަފިއާސެގ ޮގުތަގިއ  

ަނނަްބުރ  ' 2019ޭމ    FNK-PV/MI/2019/0669    (14  ަފާރުތެގ  ަވުއޗަރ (  ިއން    ' ޭޕަމްނޓް 

ރުފިޔާ އައްޑިހަ ފަނަރަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ  ރ. )15,300/87ެގ ުޖމަްލައްށާވ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ަފިއާސ

ަމްއސަަލ    ާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ެއަކުއނަްޓށް ަޖާމޮކށަްފިއާވަކްނ ެއެގްނ ޮއްނަނަކ  ލާރި(  ހަތެއް

ަގިއ    2019  ޭމ  14  ، ަގިއ ަކަމްށ ާވިއުރ  2019ްލ  ްޕީރެއ  17ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  

ަފާރުތެގ ެއަކުއންޓްަށ ަޖާމކޮށަްފިއުވުމްނ  ަފިއާސ  ިރަޓަޔރަމްންޓ    ވިަކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ   ުމަވްއޒުަފ  ، އެ 

  މަުވްއޒަަފްށ  ިޢާނަޔތަްތްއ  ުމާސަރާއިއ  ެއްނމާެހ   ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ަގާވއުިދަގިއ  ަކަމްށ  ުކީރނޭްދްނޖޭެހ

 . ފަާހަގުކެރެވެއެވ  ަވިކުކރިފުަހްނަކްނ  ަވޒާީފިއްނ  ިލބަިފިއަވީނ  ަނަމެވްސިލބަިފިއީވ
 

އަދުުލެވިރަކްނ  ިމ .9 ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ           ަމްއސަަލިއަގިއ 

(substantive fairness ( ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  އިަދ   )procedural fairnessާޤިއުމުކެރިވ   ަފިއޭވތޯ ( 

 ؛ަނަޒުރުކާރިއުރ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި   28)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ   2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  .9.1

އަދާކުރާ މީހާ، އެަވޒީފާެގ ޮގތުން  ަވޒީފާެގ ަވުގތީ މުއްދަތުަގއި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމުން، ުނަވތަ އެ ަވޒީފާއެއް'

ދުަވސްއައުމުން، ަވޒީފާއިން ަވކިކޮށްފިނަމަ، އެކަމުެގ ޝަކުާވ، މި މާއްދާެގ   ރަންޖެހޭމުސްކުޅި ކު އިސްތިޢުފާ ދޭންޖެހޭ ުނަވތަ  

 '.ޮގތުެގމަތިން ކުރުމުެގ ޙައްޤެއް އެމުަވއްޒަފަކަށް ލިބިެގެނއް ނުެވއެެވ ގައިާވ )ހ(

 

ފަދައިން   ވަކިކުރުމަބަޔާންކޮށްފައިމި  މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ވަޒީފާއާބެހޭ  އޮތުމުން،  ކީ 

މުވައްޒަފަކު   ދަށުން  ޢަދުުލެވިރ  ާޤނޫނުގެ  ފަަދ  ުހއަްދުކާރ  ަވިކުކުރަމށް  ްއަކުމަގިއ  ަސަބެބަވޒާީފިއްނ 

 ަވނަ ާމއްދަާގިއ،    4ަވޒާިފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ    ަނަމެވްސްނއެެހ.  ުބަރެވެއެވ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
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ދިނު)ހ(  ' އިތު މު ަވޒީފާ  އުޖޫރަ  އެޅުމުަގޔާއި،  ކަނޑަ  އުޖޫރަ  ތަމްރީނު ދި ކުރުމު  ރުަގޔާއި،  ަވޒީފާެގ ނުަގޔާއި،  މުަގޔާއި، 

އަދާކުރުމުަގއި ދިމާާވ    ފާޒީަވ  ފއިން ަވކިކުރުމުަގޔާއި،ފާަވޒީތް ކަނޑައެޅުމުަގޔާއި،  ެނޮގއަދާކުރާ  ޝަރްޠުތަކާއި ަވޒީފާ

ެގްނޭގސިސްބަތަށް، ދީނަށް،  ކުލަޔަށް، އިޖްތިމާޢީ ނި  ، ށްހެނިހެން ކަންކަމުގައި، މީހުްނެގ ަނސްލައެ   ޅޭ ޔާސީޮގތުން 

ޖި ޕާޓީއަށް،  ސިޔާސީ  ނިސްބަތްާވ  ނުަވތަ  ކައިެވން ޚިޔާލުތަކަށް،  އަ  ީނގެ ސަށް،  އާއިލާގައި   ކުރާ ދާނިސްބަތަށް، 

  ބަލައި، މަސައްކަތްކުރާ  ކަމަށް ރިނުކުޅެދުންތެރި  ނުަވތަ ހު  މުރަށް،އުޮގތުން    ވާ ނުޤާނޫާނއި ޚިލާފުމި  ކަށް،  ތަޒިންމާ

 . ކުން ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެެވއްެވސް ޮގތައެ ެގ މެދުަގއި ން ހަމަހަމަ މީހު

... 

މަސައްކަތާ މިނޫްނެވ  އަދި  ތަޖުރިބާއާ  ރާއި،ނަހު  ފެންވަރާއި،  ލީމީތަޢު  ާވން ބޭނު  އަދާކުރުމަށް  ަވޒީފާއެއް(  ނ) ސް 

 ' ދާެގ )ހ( އިން ހުރަހެއްާނޅައެެވ.އް މާ މި ންކަންތައްތަކުެގ މައްޗަށްބެލު ސީދާގުޅުންހުރި

 

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގައި ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ާޤނޫނެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ  ،  ިއުރމިފަަދިއްނ ަބާޔްނޮކށަްފިއާވ

ފަރާތްތަށް މުސްކުޅި ކުރަންޖެހޭ އުމުރު ނުވަތަ މުސްކުޅި ކުރެވިދާނެ އުމުރު އަދި މުސްކުޅި ކުރުމުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިއިޖުރާއަތުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ   ަވީޒުމަވްއޒަަފވާހަލަތުގައި،  ނު  ކަނޑައަޅައި  ާފިއްނ  ުކ 

ސަަބަބކީ ުމަވްއޒަފުަކ ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅުކުރމްަށ ޢަދުަލެވިރ   މްުސުކިޅ ުކާރ  ުއުމުރ ުނވަަތ  ާރުމްސުކިޅުކ

ުނަވަތ  ާޤނޫނު    އެގޮތުން ބަލާއިރުާވްނޖޭެހެނަކމަުގިއ ެދެކެމެވ.     ުއުމެރްއަކުމަގިއެއކީަށެގްނވާ    ަސަބެބއް 

ގެ  )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  2007/5ނަންބަރު   ާޤނޫނު(  އުމުރުން    49  މާއްދާގައި،    65ވަނަ 

ވަޒީފާއިން   މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ވުމުން  އަހަރު  ފަހެއް(  )ފަސްދޮޅަސް 

އުމުރުން   އަދި  ވަޒީފާއިން    55ވަކިކުރެވޭކަމާއި،  ވުމުން  އަހަރު  ފަހެއް(  މުސްކުޅިކޮށް  )ފަންސާސް 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

އަސާސީ    ގައި  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންަޝނާބެހޭ ާޤނޫނު(  2009/8ާޤނޫނު ނަންބަރު    އާއި،ގަކުރެވޭތީފާހަ

)ފަސްދޮޅަސް    65  ތީ،)ފަސް ދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  65ޕެންަޝން ލިބޭ އުމުރަކީ  

ކަމުގައި  ފަހެ އުމުރެއް  އެކަށީގެންވާ  މުސްކުޅިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އަހަރަކީ    ދެކެމެވެ. އް( 

ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ )ށ( ގައި    ދާގެވަނަ މާއް  4ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު  VTR/2019/160މައްސަލަ 

                                             

 

25 ގެ  16   ޞަފްޙާ   
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ސައްކަތާ ސީދާގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި، ހުނަރާއި، ތަޖުރިބާއާ އަދި މިނޫންވެސް މަ

އިން ހުރަސްއަޅާކަމެއް ނޫންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިއޮތްއިރު، މައްޗަށްބެލުން ބެލުމަކީ އެ މާއްދާގެ )ހ(  

ޢައްޔަން ދޭފަރާވަޒީފާ ވާޒީފާއަށް  މުވައްޒަފުން  މަްޤތްތަކުން  މައިގަނޑު  އައްޔަކުރުމުގެ  ކުރެވޭ  ންސަދަކީ 

 65  ކަމުގައި ވީހިނދު،ހަމައަށް އެ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އަދާކުރުން  ޔަތުތައް ފުރިމަާޤމުގެ މަސްޢޫލިއް

ފުން އުމުރުން މުވައްޒަ  މުވައްޒަފުންނަށް، އެ  އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރުނުވާ  

އަދާނުކުރެވު  ޒިންމާތައް  ވަޒީފާގެ  ސަބަބުން  މަސައްކަތަދުވަސްވުމުގެ    ، ވޭނަމަކުރެކުޑަފަރުވާ    ށްމާއި 

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ އެ   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  19އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މުވައްޒަފުގެ ޢުމުރަށާއި، މަސައްކަތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްވުރެ    21ާޤނުނުގެ  

އެންމެ ފައިދާހުރި    ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް  މަކީސްކުޅި ކުރު ވަޒީފާއިން މުާޤބިލްކަމަށް ބަލާ އެ މުވައްޒަފު  

ވަޒީފާއިން މުސްގޮތްކަމަށް   ޙާލަތެއްގައި  މުވައްޒަފަކު  ޅިކޮށް ވަޒީފާއިން  ކުދެކޭތީ، އެފަދަ  ވަކިކުރުމަކީ، 

ބަށްޓަކައި  މި ސަބަ ނަމަވެސް  ބެލެވިދާނެކަމާއި،  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްއޮތް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ކަމުގައި  

އެފަދަ   ޙަީޤަޤތުގައިވެސް  ކުރުމުގައި  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  މެދުވެރިވެފައިވޭތޯއާއި، މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތެއް 

އަދި އެއީ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައެޅިގެން ބޭއިންސާފުން ވަޒީފާއިން  އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ހެޔޮނިޔަތުގައި ތޯއާއި،  

އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ނިންމި ވަތަ ނޫންތޯއާއި،  އްތޯ ނުވަކިކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާކަމެ 

ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާ އެކަން ކަށަވަރު  އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން    ލުރިކަން އަދި ނިންމުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދު

 މުގައި ދެކެމެވެ. ކުރަންޖެހޭނެކަ

  ޭދ ަވޒާީފ  ަވކުިކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ ުމަވްއޒުަފްނ ، ޢަދުުލެވިރަކަމީކ ަމުއޟީޫޢ ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ ފަަދިއްނ .9.2

  ދުުލެވރި ަޢ  ފަަދ  ުހއަްދުކާރ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ައާސސީަކ  ިޚާޔުރުކާރ  ަފާރަތުކްނ

  ަތްއުޢްނުޞުރ ެއްނމަެހިއ ފުރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ ޚާިޔުރުކާރ ެއ  އުިތުރްނ ަސަބަބކްަށުވުމެގ

         ާއިއ  HC-A/24/2010  ަންނަބުރ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ބުެލްނަކްނ   ަފިއޭވޯތުފރަިހަމެވ

2011/HC-A/134  އަހަރުނުވާ    65ެއޮގތްުނ    ެއނޭގަކާމިއ،   ަޤިޟްއޔިާއްނ ފަހެއް(  )ފަސްދޮޅަސް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
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ދުވަސްވެފައިވާ ކުރުމުގައި    މުވައްޒަފުން  އުމުރުން  މުސްކުޅި  ޢަދަލުވެރިކަން ވަޒީފާއިން  މައުޫޟޢީ 

ބެލެވޭނީ،  ާޤ މުވައްޒަފު  އިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  ވުއެ  ދުވަސް  ވަޒީފާގެ  އުމުރުން  ސަބަބުން  މުގެ 

ވަޒީފާދޭފަރާތުން  ،  އެ ސަބަބަށްޓަކައި  ތީވޭކުޑަކުރެ   ފަރުވާ  މަސައްކަތައް  އަދާނުކުރެވުމާއިމަސްއޫލިއްތުތައް  

 . ވެކަމުގައި ދެކެމެއިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ވާނަމަހެޔޮނިޔަތުގައި ނިންމާފަ

 ޗެޕްޓަރ  ގަވާއިދުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ގައި،މި މައްސަލައިހުށަހެޅިފައިވާ   .9.3

 55  އުމުރުން  ތެރެއިން   މުވައްޒަފުންގެ  އަދާކުރާ   ވަޒީފާ  ކުންފުނީގައި  ގައި(  ވ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  3  ގެ  5

  ފެނިއްޖެ   މެނޭޖްމަންޓަށް  ކުންފުނީގެ  މަށްކުރު   ރިޓަޔަރ  މުވައްޒަފުން  ވެފައިވާ  އަހަރު(  ފަހެއް  ފަންސާސް)

 ކުންފުންޏަށް  އިޚްތިޔާރު  ކުރުމުގެ  ރިޓަޔަރ  ބަލައި  ފެންވަރަށް  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުގެ  އެ   ހިނދެއްގައި

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު    ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  ގަކުރެވުނުހަ ވެފާއިސް  ،މާއިލިބިގެންވާކަ 

އެސެސްމެންޓެ ހުށަހެޅި، ބަލައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް  ހަދާފައިވާނެކަމަށް   އް 

  މުވައްޒަފުގެ   އަހަރުވެފައިވާތީވެ،  55  އުމުރުން   އަބޫބަކުރުގެ  މުޙައްމަދު  މިލަދޫ،.  ނ/    ކަޝްމީރުވަދީ'

ފަރާތުން  '  ރިޕޯޓް  އެސެސްމަންޓް  ހެދޭ  ބަލައި  ފެންވަރު   މަސައްކަތުގެ ހުށަހެޅި    ށްޑިއުޓީއަމައްސަލަ 

މައްސަލަ  ކަމަށާއި،  ހޭދަކުރާ  ވަގުތު  ގިނަ  ބޭރުގައި  އޮފީހުން  ހޭދަނުކޮށް  ވަގުތު  އޮފީހުގައި  އައުމަށްފަހު

ފަރާތަކީ   ކުރެވިފައިވާ   ހަވާލު   ކަންކަން  އެންމެހައި  ސައިޓުގު   ޕްލާންޓް  ނަރުދަމާ   ހުށަހެޅި 

 ބެލެހެއްޓުމަށް  ކަންކަން  ފުންގެމުވައްޒަ   ކުރާ  ޑިއުޓީ  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  އޭނާއާއި  މުވައްޒަފަކަށްވާއިރު،

  ނުދާކަމާއި   ހަދަމުން   ގަވާއިދުން  ރޯސްޓަރ  ޑިއުޓީ  މުވައްޒަފުންގެ  ކުރާ  ޑިއުޓީމާއި،  އެކަށީގެންނުވާކަ

  އެކަށީގެންނުވާކަމާއި  މަސްއޫލިއްޔަތު ސްޕަވައިޒަރއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކުރާ ޑިއުޓީ ވަރަކަށް އްވެސްއެ

 މަސްއޫލިއްޔަތު  ސުޕަވައިޒަރެއްގެމާއި،  ނެތްކަ   ކިބައިގައި  ފަރާތުގެ  ޅިހުށަހެ  މައްސަލަ   އެފެންވަރު  އަދި

ވަނަ އަހަރުގައި މައްސަލަ   2017ނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައިވީ  މަށްފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަ  އަދާކުރުމުގައި

  ހަޅާފައިވާ ވާކަން ސާބީޠުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ހުށަ  ފަރާތަށް އަނގަބަހުން ނަޭޞޙަތްދެވިފައިޅިހުށަހެ

ދިނުމުގެ   ސާބިޠުކޮށް  ކަންތައްތަތައް  ހުރި  ރިޕޯޓުގައި  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  އިތުރުން،  ލިޔުންތަކުގެ 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބޭ ރިޕޯޓްގައި  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ނެތަތީ،  ހުށަހަޅާފައި  ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ނުމަށް 

މެދުވެރިވެފައިވާކަން   ވެސް  ޙަީޤަޤތުގައި  ފަރާތަށް ކަންތައްތައް  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ބުރަނުވެއެވެ.  ވާކަމަށްސާބިޠުކޮށްދެވިފައި

ރި .9.4 ކަންތައްތަތަކަށް  ވަޒީފާއިން  ޢާޔަތްކޮށް،  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މުސްކުޅި  މައްސަލަ 

، ނުވާކަން އެނގެން އޮތަތީއާއި  )ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރު  65  އުމުރުން   ފަރާތަށްއިރު އެ  ކުރެވުނު

މުސްކުޅިކުރެވުނު   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ފާރަތުގެ    ހުރި  އިރުގައިމައްސަލަ  ޙާލައެ  ތުގެ ިޞއްޙީ 

ވަޒީފާގެ  ނުވަތަ    ވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް އަދާނުކުރެވޭކަންނުވަތަ އެނޫން ވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ  ސަބަބުން  

ނުވަތަ ކުޑަކުރާކަން  ފަރުވާ  އަދާކުރުމުގައި  ތަ  ޒިންމާ  އަޚްލާީޤ    ބާވާންޖެހޭމުވައްޒަފުން  މަސައްކަތުގެ 

ވަޒީފާއިން    ނުވާތީދެވިފައި  ކޮށްޠުސާބި  ތަބާނުވާކަން  ތަކަށްޑުގަނމިން ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ހުއްދަކުރާދަފަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް   2008/2ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 (substantive fairness) ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  ވަޒީފައިން ވަކިކުރުމުގައި   ،އޮވެމެ

 ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް ބުރަނުވެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން  .9.5 މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން            މުވައްޒަފަކު 

(substantive fairness)  ަޢަދުލު ާޤއިމުކޮށްފ އިޖުރާޢީ               ވެރިކަން އިނުވާނަމަ 

(procedural fairness)    ެހައިކޯޓުގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުޖެހޭނޭކަމުގައި  ބަލަން  ާޤއިމުކުރެވިފައިވެތޯ 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު  HC-A/209/2010ނަންބަރު   ފަރާތް   ،ަޤިޟއްޔާގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އި ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ޢަދުލުވެރިކަން ވަޒީފާއިން             ޖުރާޢީ 

(procedural fairness)  .ެާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކޮށް ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވ 

ިނ  ، އެެހްނަނަމެވްސ ޢަދުުލެވިރ  އިަދ  ިއްސެވަބާޔނުްކެރވަިފިއާވ  ިއްނސުާފެވިރ  ާވސުިލުވުމަގިއ  ްނުމަމަކށް 

ނަަޒުރުކުރްނ  ާޤިއުމޮކށްފިައޭވޯތ ޚާުލާސޮކށް ަނަމެވްސ    (procedural fairness)ިއުޖރީާޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  

ުބަރެވވިޭހނުދ ފަާހަގުކެރުވނުފަަދިއްނ    ، މިުހްނުމަކުމަގިއ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއްސެވ   ، ާޤިއމުުކުރަމީކިއުޖާރީއ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު  VTR/2019/160މައްސަލަ 

                                             

 

25 ގެ  19   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

ބަަލްނ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ިންނުމަމަކށް  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ  ާވޒާީފިއްނ  ބުެލްނަތއް  ުމަވްއޒަަފުކ  ޖޭެހ 

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ    ަންނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ، ބުެލުމަގިއ 

2010/HC-A/24  2011  ާއިއ/HC-A/134  ަވޒާީފިއން   ުމަވްއޒަަފުކ  ެއނޭގަކާމިއ،   ަޤިޟްއާޔއްިނ  

  ޢަދުުލެވިރަކން   ިއުޖާރީއ  ޙަާލުތަގިއ   ުމްސުކިޅކާުރ  ުކިރްނ   ިދުއުމެގ  ުއުމރްަށ   ުކަރްނޖޭެހ  ުމްސުކިޅ

 ަކނަޑެއޭޅނީ،   ޙަާލުތަގިއ  ާޢްނމު   ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކުމަގިއ

  ކަޮބިއކްަނ  ުއޞުޫލަތަކީކ   ިއުޖރަާއުތަތާކިއ   ަޢމުަލުކާރެނ  ުކުރުމަގިއ  ުމްސުކިޅ   ަވޒަީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ .1

 އިަދ  ައްނގަާފއުިވާމިއ،   ްށުމަވްއޒަަފ  ުކިރއާާލ

  ެއ  ހަަދިއ،   ެއެސްސެމްނެޓްއ  ބަަލިއ   ެފްނަވުރ  ަމަސްއަކުތެގ  ުކުރަމްށުމްސުކިޅ  ުމަވްއޒުަފ .2

 އިަދ   ހުޯދަމށްފުަހަގިއަކާމިއ،   ބެަހްއ  ުމަވއްޒުަފެގ  ުގޭޅޮގތްުނ  ެއެސްސެމްނާޓ

  ުމަވްއޒަަފުކ  ަދުށްނ  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ުމްސުކިޅުކުރަމީކ  ަވިކުކރެެވީނ،   ަވޒާީފިއްނ  ުމްސުކިޅޮކްށ .3

  ުމްސުކިޅކްޮށެގްނ  ުވާމެއުކ،   ބަަލިއެގނަްކަމްށ  ަސަބެބްއަކަމްށ  ެއަކީށެގްނާވ  ަދަވިކުކެރވަޭފ  ަވޒާީފިއްނ

  ޭދްނޖެހޭ   ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ  22  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ުކިރްނ،   ެގަވިކުކުރުމ  ުމަވްއޒުަފ  ަވިކުކެރޭވ

  ބަދުަލަގިއ  ނިޯޓސިްދުނުމެގ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ  25  ާޤޫނނެުގ  ެއ  ުނަވަތ  ޯނިޓްސ

 އިަދ  ދަިފިއާވަނަމަކާމިއ، ަފިއާސ

  ިޢނަާޔްތ  ާޙްއަޞ  ަކނަޑެއޅަިފިއާވ  ިދުނމްަށ   ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ަވިކކެުރޭވ  ަވޒާީފިއްނ   ުމްސުކިޅޮކްށ .4

 . ެދެކެމެވ   ެއނގަިފިއާވަނަމަކަމްށ   ުމަވްއޒުަފްނންަށ  ަކނަޑެއޅި،   ުކިރްނ  ިމްނަގނޑަުތްއ  ިލބެިދޭވެނޮގާތިއ

 

 ޢިނާޔަތް   ޙާއްޞަ   ކަނޑައެޅިފައިވާ   ދިނުމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުރެވޭވަކި  ވަޒީފާއިން  މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  .9.6

  ޢަމަލުކުރާނެ   ކުރުމުގައި  މުސްކުޅި  ވަޒީފައިން   މުވައްޒަފުންކާއި،  މިންގަނޑުތަ  ލިބިދެވޭނެގޮތާއި

ގަވާއިދުގައި    ކޮބައިކަން  އުޞޫލުތަކަކީ   އިޖުރާއަތުތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ  ކޯޕަރޭަޝންގެ  ފެނަކަ 

ދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ   މައްސަލަ ރައްއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމާވާކަން އެނގެންއޮތްކައިބަޔާންކޮށްފަ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު  VTR/2019/160މައްސަލަ 

                                             

 

25 ގެ  20   ޞަފްޙާ   
 

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

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

 

ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް ވީހިނދު،    2019އެޕްރީލް    17އިން ފެށިގެން    2015އެޕްރީލް    26އަދާކޮށްފައިވަނީ  

ވާ  ްށމުއަްދަތ  ެގނިޯޓްސެގ  ުހ)އެެކްއ( ަމސުްދަވ  1  ޭދްނޖޭެހ   ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ   22  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ

ެއ   ވަޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލަކާމިއ،  ދަީފިއާވ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ  25  ާޤޫނުނެގ  ަފިއާސ 

  ބުެލަމްށ   ެފްނަވުރ   ަމަސްއކުަތެގ  ަފާރުތެގ  ހުށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުކިރްނ  ަވިކުރުމެގ

ަވާރިއ ާޤބުިލަކން ެނުތުމެގ  ަމަސއަްކްތަތުކެގ ެފްނ ، ްނޮއްތަނަމެވްސެއނެގ ަހނދަާފިއާވަކްނ ެއެސްސެމްނެޓްއ

  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ަސަބުބްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ފާަރާތިއ ެއަކްނަކާމިއ ގިުޅެގްނ ވަާހކަަދްއަކިއ

ޢަދުލުވެރިކަން    ަވިކުކުރުމަގިއ  އްިނަވޒާީފ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ، ނަެތީތ  ހޯދަާފިއ  ބެަހްއ އިޖުރާޢީ 

(procedural fairness) ުެވ. ާވަކުމަގިއ ުބަރުނެވެއޮކށަްފޤާއިމ   

ަވިކުކުރުމަގއި ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ    ުމްސުކިޅކްޮށ  ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއވާ ފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒީފިާއްނ .10

 (procedural fairness)  ީއ ޢަދުުލެވިރަކްނއިަދ ިއުޖާރ  (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ  

ަވިކުކެރވަިފިއާވ ަވޒާީފިއްނ  ަވިކުކިރުކުރެމްއެގ    ީތ، ާޤިއުމުކުރެމްއެނިތ  ަވޒާީފިއން  ަސަބެބްއނިެތ  ެއަކށެީގްނާވ  ެއީއ 

 ެދެކެމެވ. ެއއެްގ ޮގުތަގިއ ަކނަޑައަޅްނޖޭެހަކމަުގިއ    (unfair dismissal)ައނެްފައރ ިޑްސިމސްަލ    ، ޮގުތަގިއ

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ  ނުވަތަ  އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް    އެދިފައިވާ ފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ލަމައްސަ  .11

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚުން   ،އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްއަކަށް  ގޮތުން އެ މަާޤމާ އެއް ރޭންކެއްގެ އެހެން ވަޒީފާ

ތާރީ ރުޖޫޢަކުރާ  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ޢިނާޔަތްތައް ފެށިގެން  މުސާރައާއި  ޙައްުޤވާ  އެފަރާތަށް  ނިޔަލަށް  ޚުގެ 

  ، ނަޒަރުކުރާއިރު  ނަގައިދެވިދާނެތޯ

އެކަށީގެންވާ  ،މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުންވަނަ   29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  .11.1

 ޙައްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ާޤނޫނީ

 ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/555/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު  VTR/2019/160މައްސަލަ 
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ާވނީ އެމުވައްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރު ހުރި ަވޒީފާގައި އަލުން " ... އަމުރެއްެނރުމުގައި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަން

 ... " ، އޭނާއާ އެކަށީެގްނާވ ަވޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއިބެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އެަވޒީފާއާުގޅޭ ނުަވތަ އެނޫންެވސް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި   ،ންއޮތަތީއާއިމި ޢިބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެ

 procedural)އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

fairness)   ީ2008/2މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރ    ،ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

 އެއް   ގޮތުން  ޢިނާޔަތުގެ  މުސާރައާއި  ވަޒީފާއާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ  ފަރާތް

  ޙާލެއްގައި   އެއްވެސް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީއަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އެފަރާތް  މަޤާމަކަށް    ރޭންކެއްގެ 

 ތާރީޚުން   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން

  ފަރާތް   ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ހަމައަށް،  ތާރީޚާ  ހަމަޖެހޭ އަލުން  ކަންތައްތައް ވަޒީފާގެ ރާތުގެފަ އެ  ފެށިގެން،

  ކަމުގައި   ނަގައިދިނުން  ފައިސާ  ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ  މުސާރައާއި  މަޤާމުގެ  އަދާކުރި   ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން

 . ދެކެމެވެ

ހުށަހެއެހެންނަމަވެސް،   .11.2 މައްސަލަ  ފަދައިން  ވަކިވެފައިޅި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން    ވާ ފަރާތަކީ 

ނުޙައްުޤ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ހިނދު،ފާރާތެއްނޫންކަމުގައި މި މައްސަލަގެތެރެއިން ކަނޑައެޅިގެން ދާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެއް ލިބުމުގެ ފުރުަޞތު ނަފީކުރުމުގެ މަްޤަޞދުގައި،   (unjust enrichmentމަންފާ )

ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން، އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ ކަންތައްތައް އަލުން ހަމަޖެހޭ ތާރީޚާ ވަކިވަޒީފާއިން  ފަރާތް  

ހުރިނަމަ އެ ފަރާތަށް ޙައްުޤވާނޭ އުޖޫރައަށްވާ ޖުމުލައިގެ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި  ،ހަމައަށް

ވަކިކުރެވުނު ތެރެއިން ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ާޤނޫނުގެ  އާބެ ވަޒީފާ  އިރު  ،  ވަނަ   25ހޭ 

ދަށުން   ަފާރަތްށ  މާއްދާގެ  ުހށެަހިޅ  ދަިފިއާވ    މަސުްދވުަހެގ)ެއެކއް(    1ަމްއސަަލ  ޮގުތަގިއ  ޯނިޓްސެގ 

ރެމްންޓ އެލަަވްންސެގ  ިރަޓަޔ  ާއިއ،   ރުފިޔާ(  ފަސް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ފަންސާސް ފަހެއްރ. )-/5,355



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
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  ާއިއ،(  ތޭކަ ހަތާވީސް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތެއް ލާރީތިން ސަހަތް ހާސް  ރ. )7,327/87ޮގުތަގިއ ދަީފިއވާ  

 )ބ( ަގިއ ަވަނ ާމއާްދެގ    41ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުާވ އަހަރީ ޗުއްޓީެގ  ދަށުން  މާއްދާެގ ަވނަ  39މި މާއްދާެގ )ނ( ގައިާވ ޙާލަތުަގއި މެުނީވ، މި ޤާޫނނުެގ  ' 

 ދީެގން ުނާވެނއެެވ.'  ފަރާތުން އެއްެވސް ފައިސާއެއް، ަވޒީފާދޭ ބަދަލުގައި،

ބޭނުން ނުކޮށް   ދުވަސްތައް  އަހަރީ ޗުއްޓީގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމި ޢިބާރަތުން ބާޔަންކޮށްފައިވާތީ،  

 ވެ. އުނިކުރަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެރުފިޔާ(   ދެ ހާސް ހަ ސަތޭކަ އަށާރަރ. )-/2,618އޮތުމުން ދީފައިވާ 

ލިމިޓެޑްގެ  ާޤނޫނުއަސާސީ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެރާއްޖޭގެ  ދިވެހި  .12 ކޮޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  އަދި  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ  އާއި 

ބަދަލު  ގަ މުވައްޒަފުންގެ   ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ނިންމުމުގެ  ވަކިކުރިކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ވާއިދާ 

 ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މިށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައި ވީނަމަވެސް،  ނަގައިދިނުމަ

  ތެރެއިން   މައްސަލައިގެ  މި  ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު،  ހެއްކެއް   އެއްވެސް  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ވެފައިވާކަން  ގެއްލުމެއް

  ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުޖާޢަކޮށް،  އަނބުރާ   ވަޒީފާއަށް  ޔަދި  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  ފަރާތް  ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހަމައަށް، ތާރީޚާ ހަމަޖެހޭ އަލުން ކަންތައްތައް ވަޒީފާގެ ފަރާތުގެ އެ ފެށިގެން، ތާރީޚުން

  މައްސަލައިގައި   މި  ނަގައިދީފައިވާތީ،   ފައިސާ  ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ  މުސާރައާއި  މަާޤމުގެ  އަދާކުރި   ވަކިކުރިއިރު   ވަޒީފާއިން 

 ނިންމަން  މައްސަލަ  މި  ކަނޑައަޅައި  ނެތްކަމަށް  ނަގައިދެވޭނެތަނެއް  އްބަދަލެ  އިތުރު  ށްފަރާތަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

 . ފެނެއެވެ
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 
 

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

  ކޯޕަރޭަޝން   ފެނަކަ  މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ، ބިެލިއުރ  ްށ ރާިޢަޔްތޮކ   މްައަޗްށ   ެގ ވަާހަކަތުކ  ެދްއިކ   ދަެފާރުތްނ

،  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ،  ާޤނޫނުއަސާސީއާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ،  ދަނިކޮށް  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ލިމިޓެޑްގައި

 މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު ،  ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ންވަޒީފާއި  ޚީލާފަށް  އާ  2015  ގަވާއިދު  ހިންގާ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ

  ފެނަކަ  ާޤނޫނާއި ވަޒީފާއާބެހޭ، ާޤނޫނުއަސާސީއާއި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިންމުމަކީ  ނިންމި ވަކިކުރަން ވަޒީފާއިން

  2/ 2008  ނަންބަރު  ނުާޤނޫ،  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި  ނިންމުމެއްކަމަށް  ޚިލާފު  ގަވާއިދާ  މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން

  ވަނަ   21  ާޤނޫނުގެ  އެ  ވާކަމަށާއި  ދާއިމީވެފައި  ވަޒީފާ  ގެމުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ (  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)

  ފެނަކަ   ބާރު  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު  މެނުވީ  މަތީން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ  23  ނުވަތަ  މާއްދާ

  މެދުކެނޑިފައި   ވަޒީފާ  ގެ އަބޫބަކުރުމުޙައްމަދު  ،  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި  ނުވާކަމަށް  ލިބިގެން  ލިމިޓެޑަށް  ރޭަޝންކޯޕަ

، އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި  ނުބެލުމަށް  މީހެއްކަމަށް  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  އިރެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ  އެ  އަދި  ނުވާކަމަށާއި

އަބޫބަކުރު    ވަޒީފާއާބެހޭ   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ބުނެފައިވާ  ނިންމާފައިވާކަމަށް  ވަކިކުރިކަމަށް  އިންވަޒީފާ   މުޙައްމަދު 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ،  ލިބިދިނުމަށާއި  ޢިނާޔަތްތަށް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ   ހަމައަށް  ތާރީޚާ  ނިންމާ  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލުން

 ޚިލާފަށް   ޤަވާއިދާ  މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން   ކަފެނަ ،  ނޫނާއިާޤ  ވަޒީފާއާބެހޭ،  ާޤނޫނުއަސާސީއާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 ކޯޕަރޭަޝން   ފެނަކަ   އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ނިންމުމުގެ  ވަކިކުރިކަމަށް  ވަޒީފާއިން

 ، މައްސަލައިގައި މި   ޅިހުށަހެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި 2019 ޖުލައި 16 ގޮތަށް ރައްދުވާ އަށްލިމިޓެޑް

 

 (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   ައބަޫބުކުރ   ުމަޙްއމުަދ

  ކޯޕަރޭަޝން   ފެނަކަ  ،ކަނޑައަޅައި  ޤިާއުމުކެރވަިފިއުނާވަކަމްށ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދި

 2008/2  ނަންބަރު  ނުޤާނޫ  ،ނެތް  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމަކީ   ވަކިކުރި  ައބަޫބުކުރ  ުމަޙްއމުަދ    ވަޒީފާއިން  ގެލިމިޓެޑް



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު  VTR/2019/160މައްސަލަ 

                                             

 

25 ގެ  24   ޞަފްޙާ   
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  އެއް   (unfair dismissal)  ޑިސްމިސަލް  ރއަންފެއަ   ، ޚިލާފު  ހަމަތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)

   ،ކަނޑައަޅައި ކަމުގައި

  ެނިތ   ަސަބބްެއ  ެއަކީށެގްނާވ ،  ަދށްުނ  ެގ (  ހ )   ާމއާްދެގ  ވަަނ  29  ެގ(  ާޤޫނުނ   ވަޒާީފާއބޭޭހ)   2/ 2008  ަނނަްބުރ  ާޤޫނުނ

        ަނނަްބުރ  ަހިއޯކުޓެގ   ިދވިެހާރްއޖެޭގ  ަޙއްލަުތަކށިާއ  ާޤޫނީނ  ިލޭބ   ުމަވްއޒަަފްށ   ސަބުަބްނ   ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ

2016/HC-A/555  ަވޒާީފިއްނ  ައޫބަބުކުރ  ުމަޙްއމުަދ  ފަަދިއްނ  ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ،  ރާިޢަޔްތކްޮށ  ަޤިޟްއާޔައްށ  

  2008/2  ނަންބަރ  ާޤނޫނު،  ާޤިއުމުކެރވަިފިއުނާވީތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  އިަދ  ޢުަދުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ

  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ައޫބަބުކުރ  ުމަޙްއމުަދ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   1  ގެ (  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)

  މުޙައްމަދު   ،  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި  އަނބުރާ  އެފަރާތް  މަާޤމަކަށް  ރޭންކެއްގެ   އެއް  ގޮތުން  ޢިނާޔަތުގެ   މުސާރައާއި  މަާޤމާ

 ، ުނބުެލަމާށިއ   ަފާރތްެއަކުމަގިއ  ަވިކވަެފިއާވ  ަވޒާީފިއްނ  ޙެާލްއގިައ  ެއްއެވްސ  ައީކއަބޫބަކުރު

 

  ާތީރާޚ   ަހަމޖޭެހ  އުަލްނ  ަކްނަތއްތްައ  ަވޒާީފެގ  ަފާރުތެގ  ެއ،  ެފިށެގްނ   ާތީރުޚްނ   ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ   ައބަޫބުކުރ  ުމަޙްއމުަދ

 ޙައްުޤވާނޭ   ފަރާތަށް  އެ  ހުރިނަމަ  އަބޫބަކުރު  މުޙައްމަދު  ވަޒީފާގައި  ރެއްގެޒަވައިސުޕަ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ،  ަހަމައްށ

 (unjust enrichment)   މަންފާ  ނުޙައްުޤ  އަށްއަބޫބަކުރު  މުޙައްމަދު  އެެހްނަނަމެވްސ،  ަކނަޑައޅިައ  ަނަގއިިދުނަމްށ  ާރުއޫޖ

  ތެރެއިން   ޖުމުލައިގެ  އިސާގެފަ   އްވާއުޖޫރައަ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު،  މަްޤަޞދުގައި  ނަފީކުރުމުގެ  ފުރުަޞތު  ލިބުމުގެ  އެއް

ރުފިޔާ  ފަނަރަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ރ. )15,300/87 އިވާދީފަ  އެފާރަތަށް އިރު ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން  އަބޫބަކުރު  މުޙައްމަދު

  އަށް އަބޫބަކުރު  މުޙައްމަދު،  ފަހު  އުނިކުރުންތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ކަނޑައަޅައި  އުނިކުރުމަށް  ލާރި(  ހަތެއްއައްޑިހަ  

  ދޭންޖެހޭ  އަށްއަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު ފަރާތުން ލިމިޓެޑްގެ ޕަރޭަޝންކޯ ފެނަކަ ފައިސާއަކީ ޖުމުލައަށްވާ ޢަދަދުތަކުގެ ޙައްުޤވާ

 ، ކަނޑައަޅައި ފައިސާކަމުގައި

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  އަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު  VTR/2019/160މައްސަލަ 

                                             

 

25 ގެ  25   ޞަފްޙާ   
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 ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ(  ސާދަ)   14  ފެށިގެން  އިން  (2021  މާރިޗު  09)  މިއަދު  ކަންކަން  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ

  ލިޔުމުން   ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން،  ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު   ފުރިހަމައަށް

 .ނިންމައިފީމެވެ  މައްސަލަ  މި   ،އަމުރުކޮށް  އަންގައި   މައްޗަށް  ގެލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ ،  އެންގުމަށް
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