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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/175 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019އޮގަސްޓު  08 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ޖޫން 27 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ލ. ކަލައިދޫ /  ބޯށިމާގެ، އިބްރާހީމް ނަީޞރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A152646)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ލިމިޓެޑް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓް )ކުންފުނި

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަލައަކީ   ނަ މި  ނަންބަރު:    ( ކަަލއޫިދ  ލ.   /   ޯބިށާމެގ) ުރ  ީޞިއްބރީާހްމ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A152646) .ލ ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  މަގާމު    ފެނަކަ  މެނޭޖަރ  ސްޓޭަޝން  ބްރާންޗުގެ    އަދާކުރަމުން ކަލައިދޫ 

އިތުރަށް ވަޒީފާގައި ބަހައްޓައިފިނަމަ، ކުންފުންޏަށް    އިބްރާހީމް ނަީޞރުކުންފުނިން ހިންގި ތަޙްީޤަޤކަށްފަހު،  ، ދަނިކޮށް

ބުނެ   ލިބިދާނެކަމަށް  ނަީޞރު  ގައި    2019މެއި    12ގެއްލުން  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،އިބްރާހީމް  އިބްރާހީމް    ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ    ނަީޞރު އަދާކުރަމުންދިޔަ

ފެނަކަ  ދިނުމަށް  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  އަދި  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އެންމެހައި  ލިބެންވާ  ހަމައަށް  ތާރީޚާ  އިޢާދަކުރި 
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން   މަށް އެދި އިބްރާހީމް ނަީޞރުގެ ފަރާތުންކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްދިނު 

 .ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ 2019 ޓުގަސްއޮ 08ށް ރައްދުވާގޮތަށް ޑަލިމިޓެ

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

  :ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން މައްސަލައިގައި  

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    (ކަލައިދޫ  ލ.  /  ބޯށިމާގެ)ރު  ީޞއިބްރާހީމް ނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1

( މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  A152646ކާޑު ނަންބަރު:  

ނަޒަރުކުރުމުން، ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ކައުންސިލް  ލ.   ފޯމު'  ލ.   ގެ ކަލައިދޫ  ކަލައިދޫގައި   އިދާރާއިން 

ދޫކުރަނީ ވަގުތީ    ޓުރާންޗްއިން ކަރަންބްކަލައިދޫ    ލ.  ގެ އިމާރާތްކުރި ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑު

ކަމަށް ބުނެ، ކުންފުނިން ބަލަންފެށި މައްސަލައެއްގައި ކުންފުނީގެ ތަޙްީޤުޤގައި  ލާފަށްޚިދިނުމާއި ގުޅޭ އުސޫލާ    ޓުކަރަން

އިންކާރުކޮށްފައިވަނިކޮށް، ކުންފުނިން ހިންގި ތަޙްީޤުޤން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ތުހުމަތުތަކަށް

ޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ، ކުންފުންޏަށް  ފަރާތުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްއިރު، އެ ފަރާތް ވަ

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ތަޙްީޤުޤގައި  ހިންގި  ކުންފުނިން  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ވަޒީފާއިން  ބުނެ  ގެއްލުންވެދާނެކަމަށް 

ނެތްއިރު،   ކަމެއް  އެއްވެސް  ކުރެވުނު  ތުހުމަތު  މައްޗަށް  އެއަދި  ފަރާތުގެ  ނެތްއިރު،  ފަރާތުން ސާބިތުވިކަމެއްވެސް 

ގޯހެއް   ހެދުނު  އިހުމާލެއް  ވީ  ތަޙްކުންފުނިން  ވަޒީފާގައި  ހިންގި  ކުންފުނިން  ުޤގައި  ީޤބުނެނުދޭކަމަށާއި، 

ކަމަށާއި، އެކަން    ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގައި އޭރު މަސައްކަތްކުރި ސުޕަވައިޒަރ މޫސާ އިބްރާހީމްއާ ބެހޭގޮތުން

ކޮށްފައިވާކަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާން  މުގައިގެން އޮންނާނެކަ ނ ސް އެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބަޔާނުންވެ

 އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ިއމައް .2 ަވޒާީފ  ުބނަެފިއަވީނ،  އޭެދޮގްތަކަމށް  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ާތީރޚުން    ަދޮކށިްދުނަމާށއި، ާޢސަަލ  ަވިކުކިރ  ަވޒީފިާއްނ 

ުމާސަރާއއި   ެއްނމަެހިއ  ަމްއޗަށް  ިޢެފިށެގްނ  ިލިމެޓްޑެގ  ޯކަޕޭރަޝން  ެފަނކަ  ިދުނަމްށ  ުކިރެއުރން  އިަދ  ާނަޔތަްތްއ 

 ެއެވ. ާފަހަގުކެރެވ  'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުންިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ    އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން

ިލިމެޓޑްގެ    ަމްއސަަލ .3 ޯކަޕޭރަޝން  ެފަނކަ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ޮގތްުނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ 

ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ   ަގިއ  ޯފުމ'  ުހށަަހާޅ  ަޖާވުބ  'ަމއްސަަލިއެގ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ްޓަރިއބުިއނަަލްށ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ 

ަނަޒުރުކުރުމްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގމްައ  ، ަކްނަކަމށް  ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  ަވޒާީފިއްނ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ    ުޖމޫްހިރްއާޔެގ   ސަަލ 

ެއްއަބްސުވުމެގ ެއްއެވްސ ާމއާްދައާކ  ަވޒާީފެގ  ދަެފާރުތެގ ެދމުެދަގިއ ވަެފިއާވ    ، ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނާނިއ  ، ާޤޫނުނައާސީސާއިއ

ޫންނަކމާަށިއ ަރއުްދ  ، ޚިލަާފްށ  ަމްއސަަލ  ަފާރާތމުެދ  ުހށެަހިޅ  ުކނުްފީނގެ    ިވަމްއސަަލ  ަޢމުަލޮކށަްފިއަވީނ  ަފާރުތްނ 

ުފރަިހަމ   ަކނަްތްއަތއް  ެއްނމެހާ  ިއުޖރީާޢ ގޮތްުނ ުފރަިހަމ ުކަރްނޖެހޭ  ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއާިދ ެއްއގޮތާްވ ޮގުތގެ މިަތން 

  ، ުކުރަމށްފުަހަކަމާށިއ

ކަަލއޫިދ ަކުއްނސްިލެގ އާިދާރިއްނ އެ    ލ.   ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ   ްނ، ެއޮގުތ .3.1

ަޤާވއިދު  ިޢަރުށަގިއ   ބެހޭ  ިދުނމާ  ޚްިދމްަތ  "ަކަރްންޓގެ  ކުނުްފީނެގ  ެގްސޓަްހުއްސައަކްށ  ުކަރުމންދާ  ާމާރތް 

ުހަށ  ުޓ" ާއ ޚިލަާފްށ ަވގީުތ ކަަރްނ2014 ުބނެ  ަމްއސަަލައާކއ ުގޅެިގްނ ިހްނގުނު  ޫދުކަރުމނާްދަކަމށް  ެހެޅނު 

ަތްޙީޤުޤަގިއ ެގްސ  ލ.   ، އާިދީރ  ޯކަޕޭރޝަން  ިޢަހުއްސ  ްޓއިސޫްދ  ެފނަަކ  ަފާރތަްތކްަށ  ުކަރުމނާްދ  ާމާރތް 

ިޚ ަކަރްންޓެގ  ަގާވއާިދިއ  ުދިލިމެޓްޑެގ  ިދުނާމބޭެހ  ަކަރްނިޚމްަތ  ަކުއްނސްިލ  ުޓލަާފްށ    ެގޯފުރޮކށްދަީފިއާވަކާމިއ 

ޮކްނ ަފާރްތަތކަށް  އާިދާރިއްނ  ުއޅުުނ  ަނަގިއެގްނ  ަމަސްއަކްތ  ަހުރުކުރުމެގ  ަމުގަބްއތަިތްއ  ުއސޫލްުނ  ްޓެރްކްޓ 

ިޚުދިޚ  ުޓެގަކަރްނ ކަަރްނުޓެގ  ަވގީުތ  ޚިލަާފްށ،  ަގާވއާިދ  ިދުނާމބެހޭ  ަވުގތީ  ުދމްަތ  އެދަިފިއނަުވީންސ  ަމތަަކްށ 

ފާަރުތ  ުޓަކަރްނ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އިަދ  ަވޒީފާ  ޯފުރޮކށްދަީފިއާވަކާމިއ،  އަެފާރްތ  ަމތްީނ  ެއްނުގުމެގ  ެގ 

އާަދުކަރުމނާްދ ްބާރްނުޗގެ ުމަވއްޒުަފްނާނިއ އެ ުމަވްއޒުަފްނެގ އާއާިލެގ ަބެއއް ަފާރތަްތަކށް ުކންފީުނެގ ަގާވއިދާ  

ެދުމނާްދަކަމށް، ތުުހަމުތ ުކެރުވުނ ަމްއސަަލއަިގިއ އަެފާރްތ ަޢމުަލޮކށަްފިއާވޮގުތެގ ަސަބުބްނ،    ުޓލަާފްށ ަކަރްނިޚ

ުފރަިހަމައށް   ެއްނެމ  ިޒްނާމ  އާަދުކަރްނޖޭެހ  އަެފާރުތން  ޮގުތްނ  ިއްސެވިރެއްއެގ  ެއްނެމ  ްސޭޓަޝްނެގ  އިަދ 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އިބްރާހީމް ނަޞީރު  VTR/2019/175މައްސަލަ 

                                             

 

16 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:  
 

 

މްަތ ެދުމނެްގނަްދީނ ސާީދ  ޚުިދލަާފްށ ަކަރްނުޓގެ  ިޚއިސޫްދ ްބާރްނުޗްނ ަގާވއާިދ    އާަދޮކށަްފިއ ުނާވީތާއއި، ލ. 

ެގްނ ކަަމްށާވީތ، ެއީއ ުކނުްފްނޏްަށ ގެއުްލްނާވޮގަތށް  ިގނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ައްނގިައެގްނ އަެފާރަތްށ ެއ 

ާސބުިތާވީތއިާއ ިމްނަގނުޑްނ  މަަދީނ  ަޢމުަލަތެކްއަކްނ  ޮކށަްފިއާވ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ    ، ަމްއސަަލ 

ރައުްދ ަމްއސަަލ  ަފާރާތިއ  ިހެމޭނ  ަޙަފާރުތްނ    ިވުހށެަހިޅ  ެތޭރަގިއ  ިޒްނާމަތުކެގ  ަކްނަކަމށް  ވުާލޮކށަްފއާިވ 

ަރއުްދ ެގއުްލްނާވޮގތަށް    ިވަމްއސަަލ  ުކނުްފްނޏްަށ  އަދި  ޭބުރން  ުއޞުޫލަތުކން  ަކނަޑައޅަާފިއާވ  ަފާރުތން 

ެއނެގން   ަބާޔނަްތުކްނ  ދަީފިއާވ  ުމަވްއޒުަފްނ  ުކނުްފީނގެ  ަތްޙީޤަޤށް   ަމްއސަަލިއެގ  ިމ  ަޢމުަލޮކށަްފިއާވަކްނ 

ަމ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތެުގ ަމްއަޗށް  ުކެރވަިފިއާވ ަތްޙީޤޤްުނ އަެފާރތަށް    ިވ ްއސަަލ ަރއުްދޮއަތތީ  ަފާރުތން 

ާސބުިތާވީތ  ިމނަްގނުޑްނ  މަަދީނ  ތުުހަމތަުތްއ  ަރއުްދ  ، ުކިރ  ަމއްސަަލ  ބެެހްއުޓމްުނ  ިއުތަރށް    ިވުކނުްފނަީގިއ 

ެއ ަފާރތުގެ    ، ިއަކަމާށ ަގިއ  ަފާރަތްށ ެގއުްލނަްތެކްއ ވަެފިއވަާކްނ ާފުޅަކްނބުޮޑ ޮގެތްއަގއި ެފްނަންނ ުހިރ ޙާލެަތްއ

ަޢމުަލަތަކ ސަަބުބން، ެއ  ނަުލިއ    ުކެގ  ިދުނަމާކ  ަވިކުކއަެފާރްތ  ޯނޓެިހްއ  ެއަކީށެގްނވާ    ުރަމީކ ަވޒާީފިއްނ 

ާޤޫނނެުގ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ެއ   23ަހަމެއްއަކްނ  ބުެލުމްނ  ައްށ  )ށ(  ާމއާްދެގ  ޮއުތމެާއުކނ ަވަނ    އަެފާރްތ   ، ެގްނ 

ަގާވިއުދ   ުމަވްއޒުަފްނެގ  ަވަނ ަނނަްބުރެގ ަދުށން    1ަވަނ މާއާްދެގ )ހ( ެގ    34.8  ެގ  2015ުކނުްފީނެގ 

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވަިފިއާވަކަމްށ

ަރއުްދ  ، ފަާހަގޮކށަްފިއަވީނ  އުިތަރްށ   ަފާރުތްނ   ިވުދަރްއ  ަމްއސަަލ .3.2 ަމއްސަަލ  ަފާރާތމުެދ  ުހށެަހޅި    ިވަމއްސަަލ 

ިހްނގަާފިއ ަވިކުކުރުމަގިއަފާރުތްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަތްޙީޤާޤިއ  މުަޢޫޟީއ  ުމިއާޤ  ، ާވ  ދުުލެވިރަކާމިއ ަޢުކަރްނޖޭެހ 

ުހށެަހުޅނު    ިއުމޮކށަްފިއާޤދުުލެވިރަކްނ  ަޢިއުޖާރީއ   ަފާރާތމުެދ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެއޮގތުން  ާވެނަކަމެށވެ. 

ޮކަބިއަކ ައްނަގއީިދ  ްނ ަމްއސަަލައީކ  ުފުރަސތުދީ    ، އަެފާރަތށް  ަޖާވބާުދީރުވަމށް  ަފރަާތށް  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަފާރުތްނ ުކެރުވުނ ަތްޙީޤުޤަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަބާޔްނ ިދުނމްަށ ެއ ަފާރތުން    ިވަމްއސަަލ ަރއުްދ

ޮކށަްފިއުނާވަކމްަށ   ެވސް  ިއުއިތާރެޟްއ  ަފާރުތްނ  ެއްއެވްސ  ަރއުްދިވ  ައަމްއސަަލ  ދި  ފަާހަގޮކށްފިައެވެއެވ. 

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފަގިއ އުިތަރށް ބެެހއުްޓުމްނ ަވޒީފާދޭ ަފާރތަށް ުނަވތަ ަވޒީފާ އާަދުކާރ ަތނަށް ެގއުްލްނަތެކއް  

ިލބާިދެނަކަމްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތން ބަަލިއ ެއ ުމަވްއޒެަފްއެގ ަމަސްއަކުތެގ ައޚާްލުޤ ަރނަގުޅ ޫނނަްކަމްށ ަވޒީފޭާދ  
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ިދވިެހރްާއޭޖެގ ިންނުމުމަގިއ  ާޤޫނުނައާސީސެގ  ަފާރުތްނ  ުޖމޫްހިރްއާޔެގ  ަގއި    51  )އ(  ާމއާްދގެ  ަވަނ 

ޫނނަްކަމާށިއ ާލިޒުމަކެމްއ  ާސބުިތުވަމކީ  ެއަކެމއް  ިމްނގަނުޑްނ  ިޖާނއީ  ޙާލުަތަގއި    ، ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ެއ 

ުކ ަފާރުތްނ  ަވޒީފާދޭ  ުގޭޅގުޮތްނ  ަކަމާކ  ުކެރވަިފއާިވ  ތުުހަމތު  ަމްއަޗށް  ުމަވްއޒެަފްއގެ  ެއ  ރާ  ބަަލްނޖޭެހީނ 

މްިނަގނުޑަތުކން   ޮއްނނަ  ާސބުިތުކަރން  ެއކެަމްއ  ެއުޅަމށަްޓަކއި  ިފަޔަވެޅއް  އާިދރީ  އަދި  މަަދީނ  ަތްޙީޤަޤށް 

އެ ިމްނަގނަޑީކ ެއ ަމްއސަަލައާކ ުގިޅެގްނ ެފްނަނނުްހިރ ަޙީޤަޤްތަތުކެގ ަމްއަޗށް    ، ިއަމާށެއަކެމްއ ާސިބުތޭވތަޯކ

ުބަރެވ ޮބޑްަށ  ަވަޒްނުކާރއުިރ  ެއަކްނަކން  ިބާނުކުރން  ބަަލިއ  ަމްއަޗށް  ޮގެތްއގެ   Balance of) ޭވ 

Probabilities )  ަންނަބުރ ިންނމަާފިއާވ  ަހިއޯކުޓްނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ފަދަ    HC-A/24/2010  ަކްނ 

  ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.   ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތްުނ  ެގްނ އްޮނނަަކަމްށނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއ

ބުނަެފިއަވީނ  ަމްއސަަލ .4 އޭެދޮގްތަކަމްށ  ަފާރުތްނ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ، ަރއުްދިވ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ    ، މްައސަަލ 

ދަެފާރުތެގ ެދމުެދަގިއ ވަެފިއާވ ަވޒާީފެގ   ، ެފަނަކ ކަޯޕޭރަޝްނ ިލިމެޓްޑެގ ުމަވްއޒަފްުނެގ ަގަވއާިދިއ ، ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނާނިއ

ަކނަޑ ެއްއޮގތްަށަކމަށް  ަވިކުކުރުމަގއި    ، ައުޅްއަވއެިދްއުވަމާށިއ ެއްއަބްސުވާމ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނ އެދަިފިއާވ މީާލ ެއްއެވްސ    ، ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ިއްޖާރައްތަތްއ ުފރަިހަމޮކށަްފިއވީާތ

ިއސެްވ ަކނަޑައަޅއިިދުނަމްށަކްނ  ެންތަކަމށް  ަނަގއެިދެވްނ  ޯފމު'  ބަދެަލްއ  ުހށަަހާޅ  ަޖާވުބ  'ަމްއސަަލިއެގ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ 

 ައްށ ަނަޒުރުކުރުމން ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   

  ަންނބުަރ   ިލިމެޓްޑެގ  ކަޯޕޭރަޝްނ   ެފަނަކ  ަވިކކޮށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ްތ ަފާރ  ެހިޅުހަށ  ަމްއސަަލ .5

FNK/A/TER/2019/205  ިލުޔމްުނ ަވިކުކިރަކުމެގ  ަކުއްނސްިލ  ލ.   ، ަވޒާީފިއްނ  ެއރުަށަގއި    ެގ ކަަލއޫިދ  އާިދާރިއްނ 

  ުޓ ޫދުކަރމުނަްދީނ ަވުގތީ ަކަރްނ  ުޓކަަލއިދޫ ްބާރްންޗިއން ަކަރްނ   ިއާމާރްތ ުކަރުމނާްދ ެގސްޓަްހުއްސައްށ ުކނުްފީނގެ ލ. 

ަމށްފުަހ، ެފަނކަ  ާއ ުގޅެިގްނ ިހްނުގުނ ަތްޙީޤުޤެގ ަމްއޗްަށ ބުެލަލލަާފްށަކމްަށ ުބނެ ުހށަަހޅަާފިއާވ ަމްއަސިޚޭދ ުއސާޫލިއ  

ަގާވއުިދ   ުމަވްއޒުަފްނެގ  ިލިމެޓްޑެގ  ެގ    34.8ެގ    2015ޯކަޕޭރަޝްނ  )ހ(  ަދުށން    1ާމއާްދެގ  ަންނަބުރެގ  ަވަނ 

ެފްނާނީތަކމަށް   ލިބާިދެނަކަމށް  ެގއުްލްނ  ކުނުްފްނަޏށް  އެ  ބަަހްއަޓއިިފަނމަ  ިއުތރްަށ  ަވޒާީފަގއި  ުކނުްފީނެގ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއެވެއެވ. 
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ެތޭރގައި  ކަަލ  . ލ   ަފާރަތީކ   ެހިޅުހަށ  ަމްއސަަލ .6 ިޒްނާމގެ  ަފާރުތެގ  އެ  ެމޭނަޖރަކާމިއ،  ްސޓަޭޝްނ  ްބާރނުްޗެގ  އޫިދ 

ުހރާިހ ަމަސްއކްަތަތއް   ެވިރެއްއެގ ގުޮތަގިއ އޮފުީހގެ  ޮފުނަވްނޖެހޭ  ިވުކނުްފީނެގ ިއސް  އޮފަީހށް  ަލެރްސ ުކުރާމިއ، ެހޑް 

ޮގ ިއސަްފާރެތްއގެ  އްެނެމ  ޮފުނުވުމަގިއ  ެއިލެޔިކުޔްނަތއް  ިހެމޭނަކން  ަމަސްއަކްތުކުރން  ޮއްނަނކަން  ނ ުތަގއި  ެގން 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

  ޢަދުުލެވިރ  ަވކޮިކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ަމްއސަަލެއްއަގއި،   ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .7

ެއީއ  ުފިރަހ  ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސަބެބްއ  ެއަކީށގްެނާވ  ުނވަަތ  ިންނުމަމުކްނޯތ ަމާވްނޖޭެހަކާމިއ، 

ޟީުޢ އަދުުލެވިރަކާމިއ، ިއްޖރިާޢ އަދުުލެވިރަކްނ ާގިއްމުކެރިވަފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނންބަރު  ުއަމ

2010/HC-A/134    ،ގިަޟްއާޔިއްނާނިއ ިމޮގ  HC-A/24/2010ަވަނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ަގިޟްއާޔިއްނ  ުތން  ަވނަ 

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަދަ  ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަސބަަބީކ  ދުުލެވިރަކަމީކ  ަޢމުަޢޟީޫޢ  

ެއ   އުިތުރްނ  ަސަބަބަކްށުވުމެގ  ުފރަިހަމިޚޢަދުުލެވިރ  ަދުށްނ  ައާސސްެއެގ  ުއްނުސުރަތއް  ާވާޔުރުކާރ  ެއްނމަެހިއ  ްނޖޭެހ 

ދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރމަށް  ަޢ  ީއާރުޖޭގަކާމިއ، ިއނ ްނަކްނ ެއ ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލ

ިއްޖާރަޢ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބެލްުނަތްއ  ބަަލްނޖޭެހ  ާވސުިލުވަމްށަޓަކިއ  ިންނުމަމަކްށ  ުތަތއް  ައދުުލެވިރ 

ިންނ ަހިއޯކުޓން  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ޯކުޓން  ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ  ެއ  ަގިޟްއޔަާތުކްނާނއި  ެދްނެނުވުނ  ިއްސެވ  މަާފިއާވ 

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

 ދުުލެވިރަކން ަޢ  ޟީޫޢުއަމ  ަވިކުކުރުމަގިއަވޒާީފިއްނ    ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ .8

   ބާަލިއުރ،   ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ ެދ ހާލެަތްއަގިއަކާމިއ،    ްނ ުށަދ  ާޤޫނުނެގ   ަވޒާީފާއބޭެހަވޒާީފއާަދުކަރުމނާްދ ުމަވްއޒެަފްއ   .8.1

ހަާލާތިއ ަވިކުކރާ  ވަޒާީފިއްނ  ިދުނމަށްފުަހ  ނިޯޓްސ  ހަާލްތަކން  ، ެއީއ  ަވކުިކާރ  ަވޒާީފިއން  ނީުދ  ޯނިޓްސ 

ޮއްނަނަކާމ ަވޒާީފިއން  ެއނެގްނ  ަފާރތެުގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސާަލަގިއ  ިމވާ  ުހށެަހޅަިފިއ  ެއޮގތްުނ  ިއ، 
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ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޯނޓެިހްއ ިދުނެމްއ ނިެތަކްނ ެއނެގްނ އްޮނަނަކާމިއ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ  

 ަޤިޟްއާޔަގއި:  HC-A/77/2013ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ  

ަވީޒފާއިން   ތޭެރގިައ  ތަަރހިައެގ  އެޤާނޫނުެގ  ަބލާއުިރ،   ޤާނޫނަްށ   ަވީޒފާއެާބޭހ...  ]  ނުލައި  ުމވްައަޒަފުކ، ނޯިޓހްެއ ދިނަުމކާ  ހިމެނޭ 

ޤާނޫނުެގ   ަވީޒފާއެާބޭހ  ހަމެައކަނި  ަބޔާންޮކްށފިައވާ    23ަވިކކެުރވޭނީ  އެމާއާްދގިައ  ާޙަލުތގިައ  ަބޔާންޮކްށފިައާވ   މާއާްދގިައ  ވަނަ 

                   [ ިއ، ... އެނޭގކާަމ ޮގުތގަެމތިންކަން

ަނންބަރު   ާޤޫނުނ  ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ،  މިފަަދިއްނ 

 ަވނަ ާމއާްދާއ ެއްއޮގތާްވ ޮގުތެގ މިަތްނތޯ ބަަލްނޖޭެހނަެކަމްށ ެދެކެމެވ.   23)ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008

ނަުލއި  ަވ  23  ެގ (  ާޤޫނުނ  ަވޒާީފާއބޭެހ)   2/ 2008  ަންނަބުރ   ާޤޫނުނ .8.2 ިދުނަމާކިއ  "ޯނޓެިހއް  ާމއާްދ  ަނ 

ެދ ަޝުރެޠއް   ުމަވއްޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވނީ  ެނތި  ިދުނެމއް  ޯނިޓސް  ަވިކުކުރްނ" ިމ ާމއާްދެގ ދުަށން 

ަންނަބރު   ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ    HC-A/208/2010އިަދ    HC-A/24/2010ުފރަިހަމެވެގްނަކަމްށ 

ެއންޫނެވްސ    ާއިއަޤިޟްއާޔ ަހިއޯކުޓން  އިަދ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަމއްސަަލަތުކަގިއ  ަވޒާީފާއބޭެހ 

ަޝުރަޠީކ ެދ  ެއ  ) 1)   ، ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކާމިއ،  އިަދ  ެއަކީށެގްނުނުވން  ައޚާްލުޤ  ަމަސްއަކުތެގ   )2  )

ެއަކީށެގްނާވ ަހަމަތކްަށ ބާަލިއުރ، ުކެރޭވެނ ަކެމްއަކަމްށ ަވޒާީފ ޭދ ަފާރަތ  ށް  ަވޒާީފަގިއ ިއުތަރްށ ބެެހްއުޓަމކީ 

 ނެުފުންނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަންނަބުރ .8.3 ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ާޤޫނނު    ، ަޤިޟްއޔަާގިއ  HC-A/208/2010  ިއްސެވ 

މި   ަވަނ ާމއާްދ "ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކިއ ނަުލިއ ަވިކުކުރްނ"   23)ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ    2/ 2008ަންނަބުރ  

ިދނެުމ ޯނިޓސް  ަދުށން  ަވިކުކުރާމއާްދެގ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފކު  ެނތި  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ްއ  ިއުޖާރއީ  ުމަގިއ 

(procedural fairness)    ޢަދުުލެވިރަކްނ ަމުއޟީޫޢ    ( substantive fairness) އިަދ 

ޙަާލުތަގިއ  ، ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހަކުމަގިއ ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކާމިއ ަވިކުކެރވޭ    ، ޯނިޓްސ ިދނެުމްއ ެނިތ ަވޒާީފިއްނ 

ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވުނާވަނަމ ެއ ުމަވްއޒަފުަކ ަވޒާީފިއން    (  procedural fairness) ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ިޑްސިމސްަލ   ައނެްފައރ  ބެެލޭވނީ  ަވިކުކުރްނ  ޮގުތަގިއަކމަށް    ( unfair dismissal) ަވިކުކިރ  ެއްއގެ 

 ްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ަކނޑަައުޅްއވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ިދވިެހާރ

ޢަދުުލެވިރަކްނ   .8.4 ަމުއޟީޫޢ  ުގޭޅޮގތުން    (substantive fairness)ިއްސެވަބާޔޮކށަްފިއވާ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  އާ 

 ިޟްއާޔަގއި:ަޤ  HC-A/88/2014ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ  

ިއތަުރްށ  ]  ަވީޒާފގިައ  ލިބިދާނެކަަމށް  ....ުމވްައަޒަފުކ  ގްެއލުންަތކްެއ  ަވީޒާފ އާަދކާުރ ތަނަށް  ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ނުަވތަ  ެބހްެއޓުމުން 

އެނިންމަުމްށ    ، އުެމވްައަޒފްެއެގ ަމސްައަކުތެގ އްަޚލާޤު ރަނގުަޅ ނޫންކަަމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރތުން ނިންމުުމގިައ  ، ަވީޒފޭާދ ފާަރތުން ަބާލ

ަވީޒފޭާދ ފާަރަތްށ ހަަމ ފެންނަ    ، ކިުރ ހަމަައީކ ެއަކީށގެންާވ ހަމައްެއކަަމްށ ވާނެްޖހޭނެކަަމށިާއާވިސުލވަުމްށ ަވީޒފޭާދ ފާަރތުން ަތޠްބުީޤ

ނަންބުަރ   ހިައޯކުޓެގ  ިދެވހިރާއޭްޖެގ  ަވކިނުކެުރވޭނެކަން  ަވީޒފާއިން  ުމވްައަޒަފކު  ެއކަނި  މްައަޗްށ    HC-A/24/2010ފެނުމްެއެގ 

 ، އެނގެން އޮންނަކަމިާއ  ަގޟްިއާޔގިައ ކަނޑައަަޅިއ ަބޔާންޮކްށފިައާވކަން

ޤާނޫނުެގ    ، އިަދ ޝުަރުޠކަަމްށާވ  23ަވީޒފާއެާބޭހ  ެދވަނަ  ފިުރހަަމވާނެްޖޭހ  ަދށުން  ެގ  )ހ(  ެގ  މާއާްދ  "ެއުމވްައަޒަފުކ    ، ވަނަ 

ެބހްެއޓަުމީކ ިއތަުރްށ  ަބލާއުިރ  ، ަވީޒާފގިައ  ހަަމަތަކްށ  ނުފެނުން"    ، ެއކީަށގެންާވ  ފާަރަތށް  ަވީޒފޭާދ  ެވސް  ކެުރވޭނޭކަމްެއކަަމްށ 

ހަމަައީކެވްސ   ނުފެނުނު  ފާަރަތްށ  ަވީޒފޭާދ  ކެުރވޭނެކަމެއްކަަމްށ  ެބހްެއޓަުމކީ  ިއތަުރްށ  ަވީޒާފގިައ  އުެމވްައަޒަފުކ  ފިުރހަަމވާނީ 

 [...  ، ެއަކީށގެންާވ ހަމަައަކްށ ެވގެންކަން އެމްާއދަާއްށ ެބލުމުން އެނޭގކަމިާއ

 ަކނަޑައުޅްއވަާފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ިމ ފަަދިއްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ  

ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވެނަކމްަށ ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނގެ   .8.5 ަވަނ ާމއާްދގެ   23ޯނޓެިހްއ ިދުނަމާކނަުލއި 

ޙަާލތަްތްއ  ބެެލޭވެނ  އްޮތކަަމްށ  ސަަބެބއް  ފަަދ  ަބޔްާނކޮށަްފިއާވ  ަގއި  )ށ(  ާއިއ  ތަފްޞުީލޮކށެްދުމްނ   )ހ( 

 ަމސްޢުޫދ    ިއްސާމއްީލ  SC-A/27/2014 ުރޭޖެގ ުސްޕީރްމ ޯކޓްުނ ިންނމަާފިއާވ، އެ ކުޯޓެގ ންަނަބ ިދވިެހާރްއ

ޯކަޕޭރަޝްނ  ަފިއޭންންސ  ިޑވޮެލްޕަމްނޓް  ަހުއިސްނގ  ިނުމުނޮގތުގެ  ިލިމެޓްޑ   ވ.  ަޝރަީޢްތ  ަޤިޟްއާޔެގ   )

 ، ަބާޔްނުކެރވަިފިއަވީނަވަނ ނުުކާތަގިއ    33އިަދ    32ިރޯޕުޓެގ  

]ނޯިޓސްނީުދ ުމވްައަޒަފކު ަވީޒފާއިން ވިަކކެުރވޭނީ، ަވީޒފާއެާބޭހ ޤާނޫނުެގ  ވަނަ މާއާްދެގ )ހ( އިާއ )ށ( ގިައ ބުނެފައާިވ ފަދައިން  

 އުަދުލވިެރ ސަބެަބްއ ޮއެވގެންެނެވ. އުަދުލވިެރ ސަބަބްެއ ޮއްތކަަމްށ ެބެލވޭނީ ެދ ާހަލތްެއގެައެވ. އީެއ:



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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(i)  .ްފުާޅކަނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމލްެއ ކުރުނ 

(ii)  .ްިޚޔާނާތްެއ ެވފިައވުނ 

އަަމަލކީ   ޣައުިރުސޫލކީ  ަވީޒފާއިން    (misconduct)ކޮނެްމކޮނެްމ  ދިނުމެއްނެިތ  ނިޯޓސް  ުމވްައަޒަފުކ  ސަބަބުން  އަަމލްެއެގ  ެއ 

  23 ނުެވ ހިނގައިދާނެެއެވ. ަވީޒފާއެާބޭހ ޤާނޫނުެގ  ވަނަ މާއާްދެގ ަދށުން ހުއަްދކާުރ ކަަމކްަށ   23ަވިކކުރުން ަވީޒފާއެާބޭހ ޤާނޫނުެގ  

ފުާޅކަނޮްބުޑ   އަަމަލކީ  ުމވްައަޒުފކިުރ  ހުއަްދވާނީ  ަވިކކުރުން  ަވީޒފާއިން  ުމވްައަޒަފުކ  ދިނުމެއްނެިތ  ނޯިޓސް  ަދށުން  މާއާްދެގ  ވަނަ 

އަަމލްެއ   ދިނެުމ  (gross misconduct)ޣައުިރުސޫލީކ  ނިޯޓްސ  އަަމީލ  ެއ  ވާނަމެައެވ.  ަވީޒފާއިން  ކަަމށް  ުމވްައަޒަފުކ  އްނެިތ 

ދެމުެދަގިއ   ފާަރުތެގ  ެދ  އަަމަލީކ  ުމވްައަޒުފކިުރ  ެބެލވޭނީ،  ައލަމްެއކަަމްށ  ޣައުިރުސޫލީކ  ޮބުޑ  ފުާޅކަން  ހުއަްދާވފަަދ  ަވިކކުރުން 

ެގ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމަލކީ  އޮންނަނެްޖޭހ ަވީޒާފެގ ގުޅުން އްެއޮކްށ ކެނޭޑ މިންވުަރެގ ސީރަިއްސ އަަމލްެއ ކަަމްށ ވާނަމެައެވ. ުމވްައަޒުފ

 (1 ( ވާނަަމ، ނުަވަތ  ކަަމށް  ިޚާލުފކަމްެއ  އެއަްބްސވުުމެގ ޖުައހީަރ ޝުަރަތާކ  ަވީޒާފެގ  ދެމުެދގިައާވ  ެދ ފާަރުތެގ  ކަަމކީ  2(  ެއ   )

ާރުތެގ ދެމުެދގިައ  ަވީޒފޭާދ ފާަރތިާއ ުމވްައަޒފިާއ ދެމުެދގިައ އޮންނަ ަވީޒާފެގ ގުޅުުމގިައ ހިމެނޭ އޮނެްމ މިައގަނުޑ ިސަފކަަމްށާވ ެދ ަފ

 ( ނުަވަތ  ވާނަަމ،  ކަމްެއކަަމްށ  ގްެއޭލފަަދ  ައމާނާްތތިެރކަން  އިަދ  ިއތުބުާރ  ަވީޒފޭާދ  3އޮންނަނެްޖޭހ  ުމވްައަޒަފުކ  ެއ  ކަމީަކ  ެއ   )

ައ ެއ  ކަަމްށ ވާނަަމ،  ިޚާލުފ ކަމްެއ  ައާސީސޮގތުން ނުަވަތ ސާީދޮގތްެއގިައ  ިއްލިތޒުާމަތާކ  ަވީޒާފެގ  ަމަލީކ  ފާަރަތްށ އާަދކުރަނެްޖޭހ 

 ނޯިޓްސ ދިނުމެއްނެިތ ަވީޒފާއިން ަވިކކުރަުމްށ ހުއަްދވެދާނޭ ފުާޅކަނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމލްެއ ކަަމްށ ެބެލވިދާނެެއެވ.[  

 ިމ ިޢާބާރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަމްއސަަލިއެގ   .8.6 ަރއުްދާޤިއުޤަތަކށް  ަޙުހށެަހޅަިފިއިމާވ  ަމްއސަަލ  ލ.   ިވރާިޢަޔްތުކާރިއުރ،  ކަަލއިދޫ    ަފާރުތން 

ުކަރުމްނ ިއާމާރްތ  ަރުށަގިއ  ެއ  އާިދާރިއްނ  "ަކަރންޓް    ިދަޔ ަކުއްނސްިލެގ  ުކނުްފނެީގ  ެގްސޓަްހުއްސައަކްށ 

ަގާވއިދު   ބޭެހ  ިދުނމާ  ހުށެަހުޅނު  ިޚާއ    " 2014ޚްިދަމްތ  ުބެނ  ޫދުކަރުމނާްދަކަމށް  ަކަރްނޓު  ަވުގތީ  ލަާފށް 

ކަަލއޫިދ    ްއސަަލައާކ ުގިޅެގްނ ިހްނުގނު އާިދީރ ތްަޙީޤަޤްށ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތްުނ ިދްނ ަބާޔުނަގއި "ލ. ަމ

ަކުއްނސްިލ އާިދާރިއްނ ަރުށަގިއ ިއާމާރްތުކާރ ެގްސޓަްހުއްސަގިއ ުކނުްފީނެގ ަވުގީތ ަކަރްންޓ ޭބންުނ ުކަރުމނާްދ  

ޯފުރޮކްށ ަކަރްންޓ  އަެފާރތަށް  ަނަމެވްސ  ޯފްމ  ަކަމާށިއ،  ުހށަަހާޅ  އެދި  ހުޯދަމްށ  ަކަރްންޓ  ަވުގީތ  ެދުމނަްދީނ 

ެއގުިހރެ   އަެފާރަތްށ  ިމަކަމީކ  ެއއަްބސްވަެފިއާވަކަމާށިއ،  ައިމއަްލައްށ  ުބެނ  ަކަމްށ  ެއޭގ"  ުނޮކްށަކްނ  ުފރަިހަމ 

އާަދުކުރުމަގ ިޒްނާމ  ަފާރުތެގ  ިއްސ  ެއްނެމ  ުހިރ  ަހވުާލެވ  ިހްނުގާމިއ  ވަެފިއ  ަކެމްއަކަމްށ  ިއ  ިހގަާފިއާވ 

ކަަމްށ   ެއޭގ  ަބާޔުންނ  ދަީފިއާވ  ަމްއސަަލިއގިައ  ޮގެތްއަގިއ  ޮބުޑ  ާފުޅަކްނ  ަކަމްށ  ަމްއސަަލ  އުިހމުާލވަެފިއާވ 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އިބްރާހީމް ނަޞީރު  VTR/2019/175މައްސަލަ 
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ަފާރުތން   ަތ ަރއުްދިވ  ައުޑއުެހންތުަކަގިއ  ަމްއސަަލިއެގ  ަމްއސަަލިއަގއި  ުކފަާހަގުކާރިއުރ،  ަމިތން  ާރުރޮގެތްއގެ 

ަބޔްާނަތްއ  ިލުޔނަްތއް    ިހްނުގުނ އާިދީރ ތްަޙީޤުޤ ިރޕޯޓިާއ  ަނަމެވްސ އެ  ެދްނެނުވނު  ުހށެަހުޅމްަށ ެދނެްނުވުނ 

 ުހށަަހޅަާފިއުނުވާމިއ، ޮގުތެގަމިތްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ެއ ަކެމްއ ިހިގިއުރ އަެފާރްތ ުހީރ ުޗްއީޓެއްއަގިއ ަކަމާށިއ، ެއ ަވުގުތ ިހްނުގމާ   .8.7

ަފާރެތ އެެހްނ  ުހްނެނީވ  ަރއުްދަހވުާލެވ  ަމްއސަަލ  ެއުގާމެއކު  ެއަކްނ  ަކަމށް    ިވްއަކަމާށއި،  ެއްނިގ  ަފާރަތްށ 

ަފާރުތްނ ަޖާވބާުދީރ ވަެފިއުނާވކާަމިއ، ެއަކން    ިވފަާހަގުކަރުމްނ ިދަޔ ަނަމެވްސ، ެއަކްނަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދ

ުދަވްސޮކުޅ ަމ ިލެޔިކުޔެމްއ ުހށަަހޅަާފިއުނުވާމއި، އެ  ެއްއެވސް  ުހަށ ނީަފުކުރުމެގ ޮގުތން  ަފާރުތން    ެހިޅްއސަލަ 

ަރއުްދ ަމްއސަަލ  ިލުޔްނ  ެއޭގނެ  ުހިރަކްނ  އެ    ިވުޗްއީޓަގިއ  އެދަިފިއީވަނަމެވްސ،  ިލބިިދުނމްަށ  ަފާރުތްނ 

ންަނބުަރ  ަހިއކުޯޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ފަާހަގާވަކާމިއ،  ޮކށަްފިއުނާވަކން  ނީަފ  ެއަކްނަކން  ހުށަަހޅާ    ިލުޔްނަތްއ 

2011/HC-A/182  ުހ" ަޚްޞމާ  ަޤިޟްއާޔަގިއ  އެަންއ  ަޚްޞުމ  ެއްއ  ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ށެަހޅަިފިއާވ 

ުކިރަމިތުކާރ ދަފެުޢްއ ާސިބުތުކރަުމްށ ދަލުީލ ުހށެަހުޅަމީކ ުއޞެޫލްއެގ ޮގުތްނ ދިފީާޢ ދުަޢާވެއްއ ުކާރ ަފާރުތގެ  

ުހށެަހުޅަމާކނަުލިއ ، ަމްސއިޫލްއަޔެތްއަކާމިއ ދުަޢާވއްެއ  ދިފީާޢ  އެފަަދ  ަފާރުތގެ  ދުަޢާވުކ   ، ަހަމއެފަަދިއްނ  ިރ 

ުނާވަކމަށް   ޭބންުނ  ުބނަން  ެއްއެޗއް  ަވކި  ބޭެހޮގތުން  ަވިކަކަމކާ  ިހެމނޭ  އެދުަޢާވަގިއ  ުނވަތަ  ދުަޢާވައްށ 

ުނަވތަ ެއަކަމކާ ުގިޅެގން ސުާފބުަހން ިއްނާކރޮުކށަްފިއ ުނާވަނމަ ބެެލޭވީނ ދަޢާުވުކިރ ަފާރުތގެ    ، ުބނަެފިއާވަނަމ

ަވިކ ިހެމޭނ  އެދުަޢާވަގިއ  ުނަވަތ  ެއުބިނޮގތަށް  ދުަޢާވ  ުބިނެއްއެޗއް  ަފާރުތްނ  ުކިރ  އެދަޢާުވ  ބޭެހޮގުތްނ  ަކަމާކ 

ަމްއސަަލ   ަމްއސާަލަގިއ  ިމ  ޮއްނާނތީ،  ެއެގްނ  ަބާޔްނޮކށަްފިއާވަކން  ިމފަަދިއްނ  ުކުރެމްއަކުމަގިއ"  ަޤބުޫލުކިރ 

ެއްއެވސް    ިވަރއުްދ ޮގތްުނ  ުކުރުމެގ  ނީަފ  ަކްނަކްނ  ފަާހަގޮކށަްފިއވާ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ 

ފަާހަގ ަފާރތްުނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ނުެތމްުނ  ުހށަަހޅަާފިއ  ިލެޔިކުޔްނ  ފަާހަގޮކށަްފިއެނުތާމިއ،  ުކިރ  ަކެމްއ 

ުފރަުސުތ ުބަރެވެވްނ  ަކަމްށ  ިހގަާފިއާވ  ެއޮގތްަށ  ެއަކްނ  ަހިއޯކުޓގެ  ފަަދިއްނ  ެދްނނުެވުނ  ިއްސެވ  ޮއްތކްަނ   

 ެގްނ ޮއްނަނކާަމިއ،  ނ ަގިޟްއާޔިއްނ ެއ
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ަވޒާީފިއން   .8.8 ަފާރްތ  ެއ  ަޝުކާވައީކ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ްޓަރިއިބުއނަލްަށ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ާޤޫނުނ ޮއްނަނިއުރ،  ެއނެގްނ  ަޝުކާވެއްއަކްނ  ުހށަަހޅަާފިއާވ  ުގިޅެގްނ    2/ 2008ަންނބުަރ    ަވިކުކުރާމ 

 ވަަނ ާމއާްދަގއި:  27)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ެގ  

ރި  ުމވްައަޒަފުކ ަވިޒފާއިން ަވިކކުރާުމ ގިުޅގެން، ެއ ުމވްައަޒަފުކ ުހަށހަޅާ ަޝުކވާއްެއ ނުަވަތ ަދުޢވާއްެއގިައ، އޭނާ ަވީޒފިާއން ަވިކުކ ] 

 [ . ާރުތެގ ޒިންމާއެެކެވ. ަވީޒފޭާދ ަފ  ސަބަަބީކ ެއަކީށގެންާވ ސަބަބްެއކަން ސިާބުތޮކށްދިނަުމީކ

ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އާަދުކަރުމނިްދޔަ    ، ިމ ިޢާބާރުތްނ ަބާޔްނުކެރވަިފިއވުުމްނ

ަވޒާީފިއން   ުމަވްއޒަަފުކ  ޮއެވ  ަސަބެބއް  ެއކީަށގްެނާވ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ 

ޘާބުިތ ުފރަިހަމުކުރަމށްފުަހަގިއަކްނ  ިއުޖާރައުތަތއް  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަމްއސަލަ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ޮކށިްދުނމީަކ 

ޮގުތްނ ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި   ިއްސެވިރެއްއެގ  ަތުނެގ އެނެްމ  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ިޒްނާމެއްއަކން  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ 

، ަމްއސަަލ  ަފާރްތ ެއ ުކުށަގިއ ަބިއެވިރީވ ކާިހ ިމްނަވަރަކްށަކާމިއ، ެއަކމްަށ ާވސުިލީވ ޮކްނ ަހަމައުކްނކާަމިއ

ަވޒާީފަގ ަފާރތް  ެގއުްލެމްއަކްނ  ުހށެަހިޅ  ކޮން  ލިިބެގނަްދީނ  ަތންަށ  އާަދުކރާ  ަވޒީފާ  ބެެހްއުޓުމްނ  ިއ 

ަފާރަތށް އްޮތިއރު، ެއަކްނކްަނ ސިާބުތކޮށްދަީފިއނާުވީތ، ަމްއސަަލ   ިވާސިބުތކޮށިްދުނުމެގ ިޒްނމާ ަމއްސަަލ ަރއުްދ

ަފާރ އުަދެވިރަކްނ    ްތުހށެަހިޅ  މުަޢޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ    (substantive fairness)ަވޒާީފިއން 

 ާޤިއުމުކެރވަިފިއުނާވަކަމްށ ުބަރވެެވެއެވ.   

ަފާރްތ  ަމްއސަަލ .9 ަފާރުތްނ    ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުހށެަހިޅ  ަރއުްދިވ    ޢަދުުލެވިރަކން   ީއިއުޖާރަމްއސަަލ 

 ؛ބާަލިއުރ  ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ

 procedural) ިރަކްނ  ޢަދުުލެވ  ިއުޖާރީއޯނިޓްސ ިދުނަމާކނަުލިއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާިފިއްނ ަވިކުކާރ ޙަާލތަުގިއ   .9.1

fairness  )  ެެއްނމ ަފާރތްުނ،  ަވޒީފޭާދ  ަކނަޑެއޭޅީނ،  ޙަާލތަްތުކަގިއ  ާޢްއުމ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ، 

 ؛ުކަޑިމުންނ
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ތުުހަމުތކެުރޭވ ަކާމިއބޭެހ މަޢޫުލާމުތ، ޭއަރުކ ެދެވނުްހިރ ުހރާިހ ތްަފޞަީލާކެއުކ، އެ  ުމަވްއޒުަފެގ ަމްއަޗްށ   .1

 ؛ުމަވްއޒަަފަކްށ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ިދުނަމށްފުަހ

ުފރަުޞެތްއަގއި   .2 އެފަަދ  އަދި  ިދުނަމށްފުަހ  ެއުމަވްއޒަފަށް  ުފުރަޞުތ  ަޖވާބާުދީރުވުމެގ  ތުުހމަަތާކމުެދ  ެއ 

 ؛ެހްއގެ އީެހެތިރަކްނ ހުޯދަމށް އިެދްއެޖަނަމ އުެފުރަޞުތ ިދުނަމށްފުަހެއުމަވްއޒަަފުކ ަކނަޑައާޅ ީމ

 ؛ެއ ަމްއސަަލ އާިދީރ ޮގުތްނ ަތޙީްޤުޤުކުރަމށްފުަހ .3

ަވނަ ާމއާްދެގ ދުަށން ުފރަިހަމާވްނޖޭެހ ެދ ަޝުރޠު ުފރަިހަމާވަކަމްށ، ެއުކެރވޭ    23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނގެ   .4

ަވިކުކަރ ެފިނ، ެއުމަވްއޒަަފކު  ިންނަމއިިފަނަމ، އުެމަވްއޒަަފުކ ަވިކޮކށަްފިއާވަކްނ، ަވިކުކިރ  ަތްޙީޤަޤަކށް  ން 

ެއުމަވްއޒަަފ ައްނގަާފިއަސަބބަުތާކެއކު  ަނނަްބުރ  ަކށް  ަހިއޯކުޓގެ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  -HC/2010ާވަނަމަކން 

A/208   .ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނގެން ޮއެވެއެވ 

ދުުލެވިރަކްނ ާޤިއްމޮކށަްފިއޭވޯތ ަވަޒްނުކުރަމށް  ަޢަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ިއުޖާރީއ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ .9.2

ަނ  ިއްބރީާހްމ  ަނަޒުރުކާރިއުރ،  ާވޤާިޢަތަކށް  ަމްއސަަލިއެގ  އާިދރީ  ީޞިމ  ުކިރްނ  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ  ުރ 

ަކަމްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ާޝމްިލާވ  ަތްޙީޤެޤްއ ޮކށަްފިއީވަނަމެވްސ، ެއ ަމްއސަަލިއަގިއ ސާީދ ޮގެތްއަގިއ

ަފރުާތެގ ދިފުާޢަގއި    ތުުހަމުތުކެރޭވ  ެއ  ުގޭޅގޮތްުނާނިއ،  ަފާރތަށް  ވަާހިމްނަވާރ  ަޖވާބާުދީރާވްނ އެ  ަދްއަކއި  ަކ 

ުބރުަނެވޭވީތ ެދވަިފިއާވަކަމްށ  ހުށެަހިޅ، ުފުރަޞުތ  ިއުޖާރއީ    ަމްއސަަލ  ަވިކުކެރވަިފއަިވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ 

 ަކނަޑައަޅްނޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކމެެވ.   ަމްށ ެވިރަކްނ ާޤިއްމުނޮކްށަކދުުލަޢ

ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކކެުރވަިފިއަވީނ ުމަވްއޒަަފުކ    ެހިޅުކާރިއުރ، ަމްއސަަލ ހަުށަޔިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ުނކުތަާތކްަށ ރާިޢ .10

ަމ ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ    ީއ ާރ ުޖިއ  (substantive fairness)ދުުލެވިރަކާމިއ  ަޢޟީޫޢ  ުއަވޒާީފިއްނ 

ަމްއސަަލ    (procedural fairness)ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުބަރެވޭވތީ،  ާޤިއުމުކުރެމްއެނިތކަަމްށ 

)ަވޒާީފާއބޭެހ ޤޫާނުނ( ާއ ޚިލަާފްށަކަމށް    02/ 2008ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ާޤޫނުނ ަންނބުަރ  
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  (unfair dismissal)  ައރ ިޑްސިމސްަލުރަމީކ ައނެްފަކނަޑައަޅިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރ ުކ 

 ަކަމްށ ަކނަޑއަަޅްނޖޭެހ ަކމަުގިއ ެދެކެމެވ.  ެއްއ

ުރޖަޫޢޮކްށ، ަވޒާީފިއން   .11 ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން އެދަިފިއާވ ފަަދިއްނ އަެފާރްތ އަދުާކަރުމނިްދަޔ ަވޒާީފައްށ އަނުބރާ 

ުރޖާޫޢކާުރ ައނުބާރ  ަވޒާީފައްށ  ެފިށެގން  ާތީރޚްުނ  ުމާސަރާއއި  ަވިކުކެރުވުނ  ަޙްއުޤާވ  އަެފާރތްަށ  ިނޔަަލށް  ާތީރުޚގެ   

ަންނބުަރ   ާޤޫނުނ  ަނަޒުރުކާރިއުރ،  ަނަގއެިދވާިދެނޯތ  ެގ    02/ 2008ިއާނަޔތަްތްއ  ާޤޫނުނ(  ވަނަ    29)ަވޒާީފާއބޭެހ 

ިލބޭ   މަުވްއޒަަފްށ  ަވިކުކުރުމެގ ސަަބުބން  ަވޒީފިާއްނ  ނިެތ  ެއކީަށެގްނާވ ސަަބެބއް  ދުަށްނ،  ެގ  )ހ(  ާޤޫނނީ  ާމއާްދެގ 

 :ަގިޟްއާޔަގިއ  HC-A/555/2016ަޙއުްލަތކާަށިއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ  

ހްެއޓަުމްށ ނުަވތަ  ...އަމުރްެއ ނެރުުމަގިއ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓަްރއިބިއުނަލުން ފަުރތަަމ ަބލަންވާނީ އުެމވްައަޒަފުކ ަވިކކުރިއުިރ ހިުރ ަވީޒާފގިައ ައލުން ެބ] 

 [ ްއަގިއ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއ... ަވީޒފާާއގޭުޅ ނުަވަތ އެނޫންެވްސ ޭއާނާއ ެއަކީށގެންާވ ަވީޒފެާއެއ  

ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ   ިމ ިއާބރުާތްނ ކަނަޑައޅަާފިއާވކްަނ ެއނެގްނއަޮތީތާއއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒާީފިއން 

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

)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008  ުރިރޮގަތީކ ާޤޫނުނ ަންނަބޢަދުުލެވ  ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ެއްނެމ، ާޤިއުމޮކށަްފިއުނާވީތ

ަވަނ ަނނަްބުރެގ ަދުށން ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ އާަދުކަރުމްނ ިދަޔ ަވޒާީފައށް އަެފރާތް    1ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ  29

ަވ ަވޒާީފިއްނ  ޙެާލްއަގިއ  ެއްއެވްސ  ަފާރަތީކ  ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ުރޖަޫޢުކުރަމާށިއ،  ަފާރެތްއައނުބާރ  ަކުމަގއި  ިކވަެފިއާވ 

އަދި  ަކނަޑައަޅިއ   ުނބުެލަމްށ ަވނަ    15ަޤިޟްއާޔެގ    HC-A/111/2018  ންަނަބުރ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ، 

 ަންނަބުރަގިއ، 

ާލޒިމް ނޫން  މުއަްދަތްށ   ބާުރ ރޫުޖަޢކުރާުމ ދެމުެދ ހިނާގ މިުޅއަނ  ައލުން  ަވީޒފަާއްށ  ކުރުމިާއ  ަވިކ  ަވީޒފާއިން  ުމވްައަޒަފުކ]  ދިނުން  ބަަދލު 

ކޮންޓެްރްކާޓ  ަމސޫްއލްިއަޔަތީކ  ުކަޑކުރުުމެގ  ގްެއލުން  ލިބޭ  ކަަމށިާއ،   ކަަމށިާއ،  މަސޫްއލްިއަޔތްެއ  ެވްސ  ފާަރުތެގ  އަންެއ  ފާަރތްނޫން  ިޚާލުފވި 

ބަަދުލ ެދޭވ  ކުރަުމީކ  ުމވްައަޒަފްށ  އަމުުރ  ޮގަތްށ  ލިބޭ  ކަމްެއ  މްުއސިަދ  ބޭއިންާޞުފ  ނޫންކަަމށިާއ،    ކަނޑައެޅުުމަގިއ  ޮގތްެއ  އިންާޞުފވިެރ 

އާމްދަނީއްެއ ހާޯދފިައާވ ނަމަ   ުމސާރައިާއ އިނާަޔްތ ކަނޑައެޅުުމގިައ ެއހެން ތަންެއގިައ ަވީޒފާއްެއ އާަދޮކްށފިައާވ ނަަމ ނުަވަތ  އެނޫން ޮގަތަކށް 

ޯކުޓެގ ުސޕީްރްމ  ިދެވހިރާއޭްޖެގ  ކަަމްށ  ިރާޢަޔްތކުރަންވާނެ  ނުުކތަާއށް   ަޤޟްިއާޔގިައ  SC-A/36/2019ނަންބުަރ   ެއކަަމްށ  ާފަހަގޮކްށފިައާވ 

ިއްސތިއުނާުފ ނިޝާނާ  ިރާޢަޔްތކުރާއުިރ،  ޢިާއަޝުތ  އުނިކެުރވޭނީ،  ހަމެައކަނި  ަބލިައ،  ޮގަތްށ  ކަންިހާގފިައާވ  މްައަސލިައގިައ،   ކެުރިވަފިއާވ 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ަވީޒފެާއްއ އާަދޮކްށގެން ނުަވަތ   ައްށ ޢިާއަޝުތ ނިޝާނަާއްށަވީޒފާއިން ަވިކކިުރ ުދަވހުން ެފިށގެން، އޭނަާއްށ އަބާުރ ަވީޒާފ ދިން ުދަވހިާއ ހަަމ

 [ކޮށެްދޭވ މިންވަރްެއ ެއކަންެޏެވ. ސިާބުތ އެނޫންެވްސ ޮގަތަކްށ އާމްދަނީއްެއ ލިިބފިައާވކަން ފެނަަކ ޯކޕޭަރޝަނަްއްށ

ަވޒާީފެއއަްގިޢިމ   ެއްއެވްސ  ިއުތުރ  ަފާރތްުނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވއުިރ،  ަބާޔން  ާބާރުތްނ  ޫނޭޅަކަމށް  ިއ 

ާތ ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަހަމައށް  ީރޮކށަްފިއާވީތ،  ާތީރާޚިއ  ިނޭމ  ަމްއސަަލ  ެފިށގްެނ  ުޚްނ 

ަރއުްދ ަމްއސަަލ  ަހަމޖްެއުސަމްށ  ިއާނަޔތަްތްއ  ައުމުރ  ިވުމާސަރާއިއ  އްަނަގިއ  ިންނމަން  ިމ    ކްޮށަފާރަތްށ  ަމްއސަަލ 

 ެފެނެއެވ. 
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 : ިންނުމްނ   ަމްއަސަލިއެގ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނާނިއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށެަހޅި ިލެޔިކުޔނަްތކާަށިއ ަމްއސަަލބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ  ، ެދންފެަހ

ިލިމެޓުޑެގ   ، ދަެފާރުތްނ ެދްއކި ވަާހަކަތކަށް ރާިޢަޔްތޮކށް ބިެލިއުރ   ަމްއސަލަ ުހށެަހޅި އްިބރީާހްމ ަނީޞުރ ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝން 

ިއްބރީާހމް  ުމ އާަދުކަރުމނަްދިނޮކްށ، ުކނުްފިންނ ިހނިްގ ަތްޙީޤަޤަކށްފުަހ،   ާޤކަަލއޫިދ ްބާރްނުޗެގ ްސޭޓަޝްނ ެމޭނަޖރެގ ަމ  ލ. 

ަގއި ަވޒާީފިއްނ    2019ެމިއ    12ާދެނަކަމްށ ުބެނ  ިއުތަރްށ ަވޒާީފަގިއ ބަަހްއަޓއިިފަނަމ، ުކނުްފްނޏްަށ ގެއުްލްނ ިލިބ  ަނީޞުރ

ަހަމައްށާވ    ަވިކޮކށަްފިއާވީތ،  ައނުބާރ އިޢަާދޮކށިްދުނމާަށިއ، ަވޒާީފ އިޢަާދުކުރާމ  ަވޒާީފ  ިއްބރީާހްމ ނީަޞުރ އާަދުކަރުމނިްދަޔ 

ށް ައްނަގިއ ައުމުރޮކށިްދުނަމށް  ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތާކިއ ަވޒީފެާގ ުކިރެއުރްނ ިދުނަމްށ ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑެގ ަމްއަޗ

 ، ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ  އިެދ ިއްބރީާހްމ ަނީޞުރެގ ަފާރުތްނ ެފަނކަ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމޓަެޑްށ ަރއުްދާވޮގތްަށ ހުށެަހިޅ

  (substantive fairness)  ޢުަދުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

ުބަރުނެވޭވތީ،   (procedural fairness)ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ    އިަދ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތގެ     ާޤއުިމުކެރވާިފަކަމްށ 

ންެތ ސަަބެބއް  ެއަކީށެގްނާވ  ަވިކުކުރަމކީ  ަވިކުކިރ  ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަންނަބރު  ، ަވޒާީފިއްނ    2/ 2008ާޤޫނުނ 

ެއއް ަކުމަގއި    ( unfair dismissal) ައނެްފައރ ިޑްސިމސްަލ  ، ިއާވ ަހަމަތކާ ޚިލުާފ)ަވޒާީފާއބެހޭ ާޤޫނުނ( ަގއި ަކނަޑައޅަާފ

 ، ަކނަޑައަޅިއ

  ަވަނ   29  ެގ(  ާޤޫނުނ  ަވޒާީފާއބޭޭހ)   2/ 2008  ަންނަބުރ  ޤޫާނުނެއަކީށެގްނާވ ަސބެަބްއ ެނިތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމެގ ަސަބުބްނ  

  HC-A/555/2016ުމަވްއޒަަފްށ ިލޭބ ާޤޫނީނ ަޙއުްލަތކަށިާއ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ   ަދުށްނ   ެގ(  ހ )   ާމއާްދެގ

ރާިޢަޔްތކްޮށ ަމުއޟޫޢީ  ، ަޤިޟްއާޔައްށ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒީފިާއްނ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ފަަދިއްނ  އްިސވެފަާހަގުކެރުވުނ 

  29)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ެގ  2/ 2008 ުރާޤޫނުނ ންަނަބ، ަޢދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކެރވަިފިއުނާވީތޢަދުުލެވިރަކްނ އިަދ ިއުޖާރީއ 

ައނުބރާ    1ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ   އަެފާރތް  ަމާޤަމށް  އާަދުކަރުމނިްދޔަ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  ަނނަްބުރެގ ދުަށން  ަވނަ 

ެއްއެވްސ  ، ުރޖަޫޢުކުރަމާށިއ ަފާރަތކީ  ުހށެަހިޅ  ނުބުެލަމާށިއ،  ަމްއސަަލ  ަފާރެތްއަކުމަގިއ  ަވިކވަެފިއާވ  ަވޒާީފިއްނ  ޙާލްެއަގިއ   



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު އިބްރާހީމް ނަޞީރު  VTR/2019/175މައްސަލަ 

                                             

 

16 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ުހށެަހޅި   ަމްއސަަލ  ަހަމައްށ  ާތރާީޚއި  ިނޭމ  ަމްއސަަލ  ިމ  ެފިށގްެނ  ާތީރޚްުނ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ،   ަނަގއިިދުނަމްށ ަކނޑަައަޅިއ  ާވ ަފިއާސކްަށ ަފާރަތްށ ުމާސަރާއިއ ިއނަާޔަތ

ފިެށެގްނ  ( 2021  ޫޖްނ   27)   ިމއުަދ  ަކްނަކްނ  އްެނމަެހިއ  ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ ަބނުްދޫންނ  ިއްނ  )ސަާދ(    14  ރްަސީމ 

)ިތންެއ( ުދވުަހެގ ެތޭރ ަވޒާީފާއބެހޭ   3 ަރްސީމ ަބނުްދޫންނ  ެއަކްނ ަހަމޖެހާޭތ ، ުދވުަހެގ ެތޭރ ުފރަިހަމައްށ ަތނީްފުޛުކުރަމށްފުަހ

މި   ައުމުރޮކްށ   ަގިއ ައްނ  ުޑެގ މްައަޗްށަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓ   ިމ   ްޓަރިއިބުއނަަލށް ިލުޔުމްނ ެއްނގަުމްށ، 

 ަމްއސަަލ ިންނަމއީިފެމެވ. 
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 2021ޖޫން  27

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

 ރައީސާ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ


