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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/1 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019ޑިސެންބަރު  31 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  12 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( ހއ. އިހަވަންދޫ/  ސަތަރުގެ) ޢަބްދުލްޤާދިރު ޙުސައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A270138: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ޢަބްދުލް ޤާދިރު ޙުސައިން  ، ހއ. އިހަވަންދޫ، ސަތަރުގެ،މިމައްސަލައަކީ

A270138)،  23  ޫއިން ފެށިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ޓެކްނީަޝންގެ މަޤާމުގައި ވަޒީފާ    2012  ބަރުއޮކްޓ

އިންޒާރެއް    2019  ންބަރުސެޕްޓެ  30އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،   އެއްވެސް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެ  ގައި 

  ޢަބްދުލް ާޤދިރު ޙުސައިން   ވާތީ،ނާ ޚިލާފަށްކަމަށްދިނުމަކާނުލައި އަދި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމެއްނެތި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫ

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ކަނޑައަޅާދިނުމަށާއި،    2008/2ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށްކަމަށް  އާ  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ    އެފަރާތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،

 



 
 

   ލިމިޓެޑްއަްށ ރައްދުވާގޮަތށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
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ރައްދުވާގޮތަށް   ލިމިޓެޑަށް  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  އެދި  ލިބިދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ    31މުއްދަތަށް 

 މައްސަލައެކެވެ. ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ  2019ޑިސެންބަރު 

 އުޔު މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ ރަ هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން  

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ހއ. އިހަވަންދޫ/    ސަތަރުގެއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ ޢަބްދުލް ާޤދިރު ޙުސައިން )މަ .1

)މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވިފައިވާ  (  A270138އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

 ، އިރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާފަރާތް(  

ޓެކްނީަޝނެއްގެ  ނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ  އިން ފެށިގެން ފެ  2012އޮކްޓޫބަރު    23މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

ފަރާތް  އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުގެ އަސާސީ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތެއްކަމަށާއިމަާޤމު 

ސީ އަސާ   ގެ ގޮތުގައިރވިސް އެލަވަންސްސަ  ،ގެ އިތުރުން)ތިންހާސް ރުފިޔާ(    ރ.-/3,000މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

)ވިހި    %20އަސާސީ މުސާރައިގެ    ގެ ގޮތުގައިިޟރީ އެލަވަންސް)ތިރީސް އިންސައްތަ( އާއި، ޙާ  %30މުސާރައިގެ  

މުސާރައިގެ    އްތަ(އިންސަ ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  އިތުރުގަޑީގެ  އިންސައްތަ(   ސް)ފަންސާ  %50އަދި 

ވަޒީފާއިން   އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތް  ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،  ހުށަހެޅި  ގައި    2019  ބަރުންސެޕްޓެ  30މައްސަލަ 

އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އިޚްލާސްތެރިކޮށް ތަނަށް ފައިދާވާގޮތަށް    ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

 ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށްކަމަށެވެ. ،ޢަމަލުކުރަމުން ދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި .2

 ، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި  ،ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި

އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިހުރި މުއްދަތުގައި ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށެވެ.



 
 

   ލިމިޓެޑްއަްށ ރައްދުވާގޮަތށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
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ވަޒީފާއާބެ .3 ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ހޭ  މައްސަލަ 

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

ފަރާތަކީ    ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ

ނެއްގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަކަށްވާއިރު، އެފަރާތާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ހއ.އިހަވަންދޫ ބްރާންޗްގެ ޓެކްނީަޝ

 އަށްިޟރުނުވުމުގެ ސަބަބުން އެކަންކަން ތަކުރާރު ނުކުރުމަށާއި، ވަޒީފާ ޙާމަސައްކަތްތަކަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި، ޑިއުޓީއަށް  

ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ    ންޒާރު ދިނުމުންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅިލިޔުމުން އި  ހުންނާއި،ފަރުވާތެރިވުމަށް އެކިފަހަރު އަނގަބަ

ނުކުރުމުންކަމަށާއި  ލާުޤޙްއަ ފުރިހަމައަ،އިްޞލާޙު  ނުބެލެހެއްޓުމާއިތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން  ވާއިދަށް ގަ ކުންފުނީގެ    ،ށް 

ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ    ގައި ގިނަފިޔަވައި އޮފީހުން ބޭރުގައި އަމިއްލަ ކަންކަމު   ޢަމަލުނުކުރުމާއި ރަސްމީ ގަޑީގައި ބްރޭކް

މުވައްޒަފުންގެ   ކޯޕަރޭަޝންގެ  ކަމެއްކަމަގަފެނަކަ  މަނާ  އެއްޗެއް ނާންގައި އޮފީހަށް ނުނުކުމެ   ށާއި،ވާއިދުގައި  ވަކި 

މިގޮތަށް   ފެނަކަ  )ހަތެއް(    7ހުރުމާއި،  ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ވެއްޖެނަމަ  ދުވަސް  ގިނަ  ވުރެ  ދުވަހަށް 

ކުރިންވެސް   ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ގަވާއިދުގައި  ލިމިޓެޑްގެ  ފަރާތަށް ކޯޕަރޭަޝން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި  މަލުކޮށްޢަކުންފުނީގެ ގަވާއިދަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަބައި  ށާއި، އަދި  ހަދާންކޮށްދީފައިވާކަމަ

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދާކުރުމަށް  ފުރިހަމައަށް  ނަ  ޒިންމާތައް  އޮފީހުގެ  ޙަޭޞފަރާތަށް  ތްދެވިފައިވީނަމަވެސް، 

ނާންގައި   ވަކިއެއްޗެއް  އޮފީހަށް  ދަތިވާނެހެން  ފަރާތް  މަސައްކަތްތަކަށް  ހުށަހެޅި  ވެފައި  ޙާިޟރުއޮފީހަށް  މައްސަލަ 

 ކަމާއި،  ނުވާ

ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން    ސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާއި 3.1

މަސައްކަތްތަކަށް  ބްރާންޗްގެ  ސަބަބުން  ދިއުމުގެ  ފަރުވާކުޑަކުރަމުން  ވަޒީފާއަށް  ތަކުރާރުކޮށް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34.8ގެ    2015ޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ދަތިވާތީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައް

ބަރުގެ ދަށުން "މުވައްޒަފުގެ ކިބައިން އެއްގޮތަކަށްވެސް ޚިދުމަތް ނުލިބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާ  ންވަނަ ނަ

ކުރާތަނަށް ބޮޑު ނުއުފުލުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ މަސައްކަތް

 ޙީ ލާޞް ލާުޤ އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ބަލައި އިޙްފަރާތުގެ އަ  ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ފަރާތުގެ އަމަލުތައް އިސްލާހުވެފައި ނުވާތީ މިހާލަތަކީ މުވައްޒަފަކު    ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅިން ފިޔަވަޅު އަޅައިގެ
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ވަކިކުރެ ރައްދުވިވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  ވަކިކުރެވިފައިވާކަން  ބަލައި  ޙާލަތެއްކަމަށް  ފަދަ  ފަރާތުން   ވިދާނެ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ 3.2

އާއި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ    2015ާޤނޫނާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

އެންމެ ގެ  ވަޒީފާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އެއްގޮތަށް،  އިޖުރާއަތުއެއްބަސްވުމާއި  ތައް ހައި 

ފަދައިން އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރާ  ،ތީފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ނެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ 

ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އެއްވެސް ބަދަލެއް ނަގައިދެވެން ނެތްކަމަށް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ށާއި،ހަމައެއް ނެތްކަމަ

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވުމަށްދެއް  ކަނޑައަޅުއްވައި

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  .4

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

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

ވަނަ    27މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ގޮތުގައި އެ ާޤނޫނުގެ  

ޢަބްދުލް ޤާދިރު ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން    ،މުންމާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތު

ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން 

 ލިމިޓެޑްގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ަވޒާީފިއްނ   .5 ަމްއސަަލެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ  ުހށެަހޭޅ  ޢަދުުލެވިރ   ، ަވިކޮކްށެގްނ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  އަެކީށގްެނާވ  ުނަވަތ  ެއއީ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

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

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

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

ފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވމުގެ   ަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސއް ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރ



 
 

   ލިމިޓެޑްއަްށ ރައްދުވާގޮަތށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
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ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  

ާޤިއުމުކުރަމީކިއުޖާރީއ  ، ެއނޭގަކާމިއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިންނުމަމކަށް    ،   ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރމްަށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ިދވިެހާރްއޭޖގެ    ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރނަްކްނ

ެދްނެނުވ ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  ެއ ަހިއޯކުޓްނ  ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ  އެެހން   ނު  ިމާބވުަތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

ުހށެަހޅަިފިއިމާވ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަފިއަސާލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން   .6

 procedural)އިަދ ިއުޖާރއީ ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަވިކުކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ އަދުުލެވިރަކްނ  

fairness)    ިާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވތޯ ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެއޮގުތން، މި ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްުނނާއ

ާރތްުނ ެދްއިކ ވަާހަކތަަކށް  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ހުށެަހިޅ ިލެޔިކޔްުނަތކާަށިއ، ަމއްސަަލ ބިެލ ަމޖިލުީހަގިއ ދަެފ

 ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ ައްނަނިނވި ަކނަްކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަފާރަތީކ،   6.1 ުހށެަހިޅ  ަވޒީފާ    2012  ަބުރޮއްކޫޓ   23ަމްއސަަލ  ިލިމެޓްޑެގ  ކަޯޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ  ފިެށެގްނ  ިއްނ 

ަވަނ ުދވުަހ ަވޒާީފިއްނ    2021  ނަްބުރެސްޕެޓ  30ަފާރްތ    އާަދުކަރުމްނޮގސަްފިއާވ ަފާރެތްއަކާމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ

ފާަރްތ ަވޒާީފިއން    ެހިޅަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވިކކިުރ ިޗުޓަގއި ަމްއސަަލ ހަުށ  ަވިކުކެރވަިފިއާވަކާމިއ،  ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ 

މަަސްއަކްތަތކަށް   ްބާރްންޗެގ  ަސަބބްުނ  ދުިއުމެގ  ަފުރާވުކަޑުކަރުމްނ  ަވޒާީފައްށ  ަތުކާރުރޮކށް  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ 

ަގާވއުިދެގ   ުމަވްއޒުަފްނެގ  ިލިމެޓްޑެގ  ކަޯޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ  ަދށުން    34.8ަދިތާވީތ،  ެގ  )ހ(  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ިއ ިއީޙާލްޞުމަވްއޒުަފްނާނމުެދައާޅ  ައަޅިއެގްނެވސް  ިފަޔަވޅު  ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކން  ުޙާލްޞ  ވަެފިއުނާވީތަކަމށް 

 . ެއނެގެއެވ

ހުށަހެޅި  6.2 ނަޭޞޙަތްދީފައިވާކަން    2014ޖުލައި    21ފަރާތަށް    މައްސަލަ  ދެވޭ  އަނގަބަހުން  ދުވަހު  ވަނަ 

އޮފީހުން ބަލާއިރު،  އެލިޔުމަށް  އެނގޭކަމާއި،  ލިޔެކިޔުންތަކުން  އަދި    ހުށަހެޅިފައިވާ  ގޯތިތެރެ  އުޅުމާއި  ބޭރުގައި 

  އްތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ފުރިހަމައަށް ނުބެހެއްޓުމާއި ކުންފުނީގެ ގަވާއިދަށް އަމަލު ނުކުރުމާއި އޮފީހަށް ވަކި އެއްޗެ

ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެއްޖެނަމަ ވަޒީފާއިން  )ހަތެއް(    07ނާންގައި އޮފީހަށް ނުނިކުމެ ހުރުމާއި، މިގޮތަށް  



 
 

   ލިމިޓެޑްއަްށ ރައްދުވާގޮަތށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
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ހަދާންކޮށްދީފައިވާތީވަކިކު ކުރިންވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ގަވާއިދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ    ،ރެވޭކަން 

ބޯލަބައި   މަސް މަލުޢަގަވާއިދަށް  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރުމަށްޢޫކޮށް  ފުރިހަމައަށް  ޒިންމާތައް  މައްސަލަ    ،ލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާކަން އެނގެއެވެ.ތްދެވިފައިޙަޭޞފަރާތަށް އަނގަބަހުން ނަ ހުށަހެޅި

ވަނަ ދުވަހު ލިޔުމުން ދެވޭ ނަޞޭހަތް ދެވިފައިވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ    2014ޖުލައި    21ފަރާތަށް    މައްސަލަ ހުށަހެޅި 6.3

ބަލާއިރު،   އެލިޔުމަށް  އެނގޭކަމާއި،  ހާޒިރުވެ    2014  އޮގަސްޓު  18ލިޔެކިޔުންތަކުން  އޮފީހަށް  ހޯމަދުވަހު  ވީ 

ކުޅުދުއްފުށްޓައް ހދ.     ،އެޓެންޑެންސް ފޮތުގައި ސޮއިކޮށް އެއްވެސް އެންގުމަކާއި، އޮފީހުގެ ހުއްދައަކާއި ނުލައި

ވީ އަންގާރު ދުވަހު އޮފީހަށް ވަކިއެއްޗެއް ނާންގައި މަސައްކަތައް     2014  އޮގަސްޓު  19  ،ދަތުރު ކޮށްފައިވާތީއާއި

ނަ  ،ނުވާތީއާއި އިވެފަޙާިޟރު ދެވުނު  އަނގަބަހުން  ނުކުރުމަށް ޙަޭޞކުރިންވެސް  ކަންތައް  މިގޮތަށް  ތުގައި 

ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ބަދަލުގެނެސްފައިނުވާތީޢަފަރާތުގެ    ނަސޭޙަތްތެރިވެފައިވީނަމަވެސް  ކުންފުނީގެ    ،މަލުތަކަށް 

 ތްދީފައިވާކަން އެނގެއެވެ. ޙަޭޞށް ލިޔުމުން ނަފަރާތަ   މަލުކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިޢަގަވާއިދަށް ފުރިހަމައަށް 

ގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު،    2019ފަރާތުގެ    ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި   މައްސަލަ ރައްދުވި 6.4

އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަކިއެއްޗެއް ނާންގާ    2019  ސެޕްޓެމްބަރު  30އިން    2019ޖަނަވަރީ    01

ތިނެ  33އޮފީހަށް   ހުށަހެޅިއް)ތިރީސް  މައްސަލަ  ޙާިޟރުވެފައިނުވާކަމާއި،  ދުވަހު  ޙާިޟރުވި    (    151ފަރާތް 

އެކެއް)ސަތޭކަ ފަ ތެރެއިން  ސްސާސް  ދުވަހުގެ  އޮފީހަށް    7(  ިޟރުވެފައިވަނީ ގަޑިޖެހެންކަން  ޙާ)ހަތް( ދުވަހު 

 ިޟރީ ރިޕޯޓުން އެނގެއެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޙާ

ޢަދުލުވެރިކަން   .7 މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   (substantive fairness)މައްސަލަ 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން   substantive)ވަޒީފާދޭފަރާތުން 

fairness) ީ؛ ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ 



 
 

   ލިމިޓެޑްއަްށ ރައްދުވާގޮަތށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
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ުމަވްއޒުަފްނ .1 ަފާރުތްނ  ަވޒާީފިއން  ަވޒީފޭާދ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ިޚޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ   

 ؛ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތރްުނ

 އިަދ؛ ެއ ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ދަށްުނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ .2

ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދުށން ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތްނ ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައކީ  ެއ   .3

 ؛ެއަކީށެގްނާވ ަހަމައަކށް ާވަނަމކްަނ

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

 ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނގްެނ އްޮނަނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ިންނަމވަާފިއާވ ިމ  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އަށް ބަލާއިރު، އެ ާޤނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފަކު    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    .8

ާޤނޫނުގެ   އެ  ޙާލަތްތަކެއް  ވަކިކުރެވިދާނެ  އާއި   21ވަޒީފާއިން  )ހ(  މާއްދާގެ  މާއްދާގައި    23  ވަނަ  ވަނަ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،   21ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤާއި  ]މުވައްޒަފުގެ  މަސައްކަތުގެ ޤާބިލުކަން ނުވަތަ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު ވެސް އޭނާގެ  

ގެންމެނުވީ، ވަޒީފާ  ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިންގުމާ ގުޅިފައިވާ އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ލައި 

 އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.[ 

ޢިބާރާތުންނެވެ ާޤނޫނުގެ  މި  ވަޒީފާއާބެހޭ  މަސައްކަތުގެ    21.  މުވައްޒަފެއްގެ  ގޮތުން،  ފަރުމާކުރެވިފައިވާ  މާއްދާ  ވަނަ 

ާޤބިލުކަން ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ބަލައި އެ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ  

 ދެ ަޝރުޠެއް ފުރިހަމަވެގެންކަމާއި، އެއީ:

 އަދި ؛ އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ އަޚްލާީޤ މިންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން .1

އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުން ވެސް އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ހިންގުމާ  .2

 ށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުންކަންގުޅިފައިވާ އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރާކަމުގެ އެކަ
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  21ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    HC-A/134/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ    22ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތުތަކުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒިފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެ ާޤނޫނުގެ  

ާޤނޫނުގެ  ގޮ އެ  ނުވަތަ  ނޯޓިސް،  މުއްދަ  25ތުގެމަތިން  ނޯޓިސް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މުވައްޒަފަށް ދަވަނަ  ފައިސާ  ށްވާ 

 ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު   8.1

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،   23

އޭނާ    ، ކުރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން ނުވުމާއެކު]ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ވަޒީފާ އަދާ 

 ގައެވެ.[ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކު 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  23ނޫނުގެ އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ

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

 ޙާލަތުތަކުގައެވެ. 

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

 ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން.[  (2)

މި ޢިބާރާތުންނެވެ. އަދި ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ބަޔާންކޮށްފަ  23 ގައި  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  ޙާލަތްތައްވަނަ  ބެލެވޭނެ  އޮތްކަމަށް  ސަބަބެއް  ފަދަ   އިވާ 

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

ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް( ަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް    )އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ތުގެ ރިޕޯޓުގެ ނިމުނުގޮ

އަދުލުވެރި  ]ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން  

 އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނީ ދެ ހާޅަތެއްގައެވެ. އެއީ: ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް 

(i)  .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 
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(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުނ 

އެ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ    (misconduct)ކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ  

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

 (gross misconduct)ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާނީ މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް  

މެއްކަމަށް  ށް ވާނަމައެވެ. އެ އަމަލީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހުއްދަވާފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަ ކަމަ

އަމަލެއް ކަމަށް    ބެލެވޭނީ، މުވައްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންވަރުގެ ސީރިއަސް 

( ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް  1ވާނަމައެވެ. މުވައްޒަފުގެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ ) 

ނޭ އޮންމެ މައިގަނޑު ސިފަކަމަށްވާ  ( އެ ކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ހިމ2ެވާނަމަ، ނުވަތަ ) 

( އެ ކަމަކީ އެ މުވައްޒަފަކު  3ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ވާނަމަ، ނުވަތަ ) 

ގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ އަމަލަކީ ނޯޓިސް  ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތެއް 

 ދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ.[  

 މި ޢިބާރާތުންނެވެ. 

އަށް  '  ދީފައިވާ 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވިކަން އަންގާ ލިޔުން  ލިމިޓެޑުން  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   .9

ރިޢާޔަތްކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ  

ދަށުންކަން އެނގެން އޮންނައިރު، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، އެ   34.8  ގެ  2015ގަވާއިދު  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ނޯޓިހެއް    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކުރަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ޙާ ވަކިކުރެވޭނެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ކަން  ދިނުމަކާނުލައި  މައްސަލައިގައި  މި  އޮވެއެވެ.  އެނގެން  ލަތްތަކަށްކަން 

 21ިޟރުނުވުމުގެ ސަބަބުން  ޙާހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކި އެއްޗެއް ނާންގާ އޮފީހަށް  

ނަ   2014ޖުލައި   އަނގަބަހުން  ދުވަހު  އަދި  ޙަޭޞވަނަ  ލިޔުމު  2014އޮގަސްޓު    20ތްދެވި  ދުވަހު  ން  ވަނަ 

އަށް ފާއިތުވި މުއްދަތުގައި، މައްސަލަ    2019ބަރު  ންސެޕްޓެ  30އިން    2019ޖަނަވަރީ    01ތްދީފައިވަނިކޮށް،  ޙަޭޞނަ

  151( ދުވަހު ޙާޟިރުވެފައިނުވާކަމާއި، ޙާިޟރުވި  ތިނެއް  ތިރީސް)  33ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަކިގޮތެއް ނާންގާ އޮފީހަށް  

ިޟރުވެފައިވަނީ ގަޑިޖެހެންކަން މައްސަލަ  ޙާ( ދުވަހު އޮފީހަށް  ހަތެއް)   7  ( ދުވަހުގެ ތެރެއިންއެކެއް  ފަންސާސް)ސަތޭކަ  

މަުޤބޫލު   ނާންގައި،  އެއްޗެއް  ވަކި  ބުރަވެވެއެވެ.  ރިޢާޔަތްކުރަމުން  ރިޕޯޓަށް  ޙާިޟރީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 



 
 

   ލިމިޓެޑްއަްށ ރައްދުވާގޮަތށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ނަންބަރު:                          ހެޅި މައްސަލަހުަށ ޢަބްދުލްޤާދިރު ޙުސައިން VTR/2020/1  މައްސަލަ 
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އަދާ ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  މުވައްޒަފު  ޙާޟިރުނުވުމަކީ،  ވަޒީފާއަށް  ނެތި  އިލްތިޒާމުތަކާ  އުޒުރެއް  ވަޒީފާގެ  ކުރަންޖެހޭ 

އަސާސީގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތެއްގައި ޚިލާފުކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  

ނަންބަރު   ގެ    2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ވަޒީފާއި  23)ވަޒީފާއާބެހޭ  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ން  ވަނަ 

ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ  

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.  (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

އިޖުރާއީ .10 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ   (procedural fairness) 

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާއްމު   10.1

 ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:ޙާލަތުތަކުގައި 

މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުޞީލަކާއެކު، އެ   .1

 ؛މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

އްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރުަޞތެއްގައި އެ  އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވަ .2

 ؛މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު 

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

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

ވަކިކުރި   ،ތަޙްީޤަޤކަށް ފެނި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަން

 ، ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަން

 އިން އެނގެން އޮވެއެވެ. ަޤިޟއްޔާ  HC-A/208/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
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އުޞޫލުތަކަށާއި   10.2 ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ަޤިޟއްޔާތަކުގައި  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

ހަމަތަކަށާއި މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން  

ސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތައް އެފަރާތަށް އެނގޭނެކަމަށް ބެލިނަމަވެސް، އެކަށީގެންވާ  ޖަވާބުދާރީވާން މައް

ދެވިފައިވާކަމަށް   ފުރުަޞތު  ފަރާތަށް  އެ  ޖަވާބުދާރީވާން  ދައްކައި  ވަހާކަ  ދިފާޢުގައި  ފަރާތުގެ  އެ  ގޮތެއްގައި 

 ބުރަނުވެވެއެވެ.  

 

ައްނަގްނޖޭެހަކމްަށ ިދވިެހާރްއޭޖެގ   ަވިކުކރިާއުރ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ   10.3 ަސބުަބ ުމަވްއޒަަފށް  ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރާ 

ިޟްއާޔަތުކން ެއނެގްނ އްޮނަނަކާމިއ، އިަދ ެއްއެވްސ ުމަވއްޒެަފްއ ަވޒާީފިއން  ަޤަހިއޯކުޓްނ ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ  

ިލުޔުމން ުމަވްއޒަަފްށ ައްނަގްނާވެނަކމްަށ، ުމަވއްޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  ަވިކޮކށިްފަނަމ، ަވޒާީފިއން ަވިކކެުރުވުނ ަސަބބު  

ަވިކުކެރޭވ ަސބެަބްއެގ ގުޮތަގިއ ެއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއން ަވިކކަުރްނ ިންނމީ ަވކި ާޤޫނެންއެގ ނަުވަތ ަގާވއެިދއްގެ  

ަބ ަސަބުބ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ  އުޮތަމީކ  ބާަޔްނޮކށަްފިއ  ަދުށްނަކަމްށ  ާޔނޮްކށިްދުންނަކުމގައި  ާމއާްދެއްއެގ 

ޮގެތްއަގިއ   ތުަފޞީީލ  ސަަބބު  ަވިކުކެރުވުނ  ަވޒީފިާއްނ  ބަދުަލަގިއ  ބާަޔްނުކުރުމެގ  ޮގތްަށ  މި  ނެުފްނަނަކާމިއ، 

ަސަބބު   ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއްނ  ުހށެަހޅަިފާރްތ  ަމއްސަަލ  ުބަރެވުވުނަނަމެވްސ   ައްނަގްނާވެނކަަމްށ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ 

 މްަށ ުބރުަނެވެއެވ. ޭއާނައްށ ައްނގަާފިއާވަކ

ނަންަބރު   10.4 ޤާނޫނު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި   2008/2މައްސަލަ 

ގެ   ޤާނޫނު(  ދަށުން   23)ވަޒީފާއާެބހޭ  މާއްދާތަކުގެ  އިސްވެަބޔާންކޮށްފައިވާ  ުބނާއިރު،  ދަށުންކަމަށް  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ފަރާތް ހުށަހެޅި  )މައްސަލަ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   procedural 

fairness ެޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިސްވެަބޔާންކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގ )

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން އިޖުރާއަތްތައް  ަބޔާންކުރާ  ހެއްކެއް   ޤަޟިއްޔާތަކުގައި  ޝަފަހީ  ނުވަތަ  ކިތާީބ  ދަލީލުކޮށްދޭ 

އިޖުރާއީ   ވަކިކުރުމުގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ނެތަތީ،  ހުށަހަޅާފައި 

 ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާކަމުގައި ުބރަވެވެއެވެ.
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މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަ   އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، .11

ވަނަ މާއްދާގެ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ވާ ސަބަބުތަކެއް އޮވެ، މައްސަލަ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަމަށް މުވައްޒފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެން 

ާޤއިމްކޮށްގެންކަމަށް    (substantive fairness)ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅިފަރާތް  މައްސަލަ        ބުރަވެވުނުނަމަވެސް، 

irness)(procedural fa  .ެޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވ 

ޢަބްދުލް ާޤދިރު ޙުސައިްނގެ ަފރާތުން އެންމެ އެދެވޭގޮތެްއގައި އެ ފަރާތުގެ މަސަްއކަތުގެ އަޚުާލޤު ބަހައްޓާފައިނުާވކަން  .12

ަމއްަސލަ ރަްއދުިވ  ،ރުޫޖޢަކޮށްިފނަމައެނގެންއޮތްއިރު، ޢަބްުދލް ޤާިދރު ޙުސައިން ފަރާތުން އަދާުކަރމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތުން އެދިަފއިާވ  ،ފަރާތަށް ގެއްލުެމއްވުުމގެ އިޙުތިމާލު އޮތްކަމުަގއި ބުރަވެވޭ ަސބަބަށްޓަކައި

)ވަޒީފާއާެބޭހ  2008/2އި ޤާނޫނު ނަންބަރު މޭރުމުން ެއފަރާތުން އަދާުކރަުމންދިޔަ ވަޒީާފއަށް ރުޖޫޢަުކރުމުެގ ބަދަލުގަ

ވަނަ މާްއދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުާރފަދަ ޢަުދލުެވރި ބަދަލެއް ނަގަިއދިނުމަކީ މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ަފރާތާިއ  29ޤާނޫނު( ގެ 

 މައްަސލަ ރަްއދުވި ަފރާތުގެ ަމސްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެންމެ ޢަދުުލވެރި ނިްނމުންކަުމގައި ބުަރވެވެއެވެ.

ވަނަ ނަންބަރު އަިދ  3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  .13

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ެގ ދަށުން މައްަސލަ ހުށަހެޅި ަފރާަތށް ބަދަލުނަގަިއދިނުމަށް  29ފަިއވާ ާޤނޫނުެގ އިސްވެބަޔާންކޮށް

ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެިވފައިވާ ފަރާތަކަށް ނަަގއިދެވޭ ބަަދލުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި ވަޒީފާއާެބހޭ  ،ނަޒަރުކުރާިއރު

ަޤޟިއްޔާަގިއ  HC-A/142/2013ޓްރައިބިއުނަލްއިން ަބލަންެޖހޭ ކަންކަން ދިެވހިާރއްޖޭގެ ހައިޯކޓުގެ ނަންބަރު 

 ؛އެއީ  ،ކަނޑައަޅުއްާވފައިވާަކމާއި

 އަދި  ؛ްއަޒފުގެ އުުމރުވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނު މުވަ .1

 އަދި  ؛ައދި އެ ަމޤާމުގެ ޒިްނމާތައް ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނުއިރު މުަވއްޒަފު ުހރި މަާޤމު .2

 ައދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނު މުވަްއަޒފުގެ ތަޖުރިބާ .3

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނު މުވަްއަޒފު ވަޒީާފގައި ޭހދަކޮށްފަިއވާ ުޖމްލަ މުްއދަތު .4

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނު މުވަްއަޒފުގެ މަަސއްކަތުގެ އަޚްާލޤާބެހޭ ރެކޯޑު .1
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 ؛ުލވެރިކަން ޤާއިުމކޮށްފައިވާ މިްނވަރުވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނު މުވަްއަޒފު ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުމުަގއި ިއޖުރާއީ ަޢދު .2

 މި ކަންތައްތައްކަން އެނގެން ޮއންނަކަން ފާަހގަކުރެެވއެވެ.

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހައި  ފާހަގަކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން    ޢަބްދުްލ ާޤދިރު ުޙަސއިން  ،އިސްވެ 

ޢަބްދުްލ ވަކިކޮށްފައިވަނީ، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެ، މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުކަމުގައިވާތީ،  

ވަޒީފާ    ،އެދިފައިވާފަދައިން އެ ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަާޤމަށް އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި  ޤާދިރު ޙުަސއިން

ޢިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ   ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި  ރައްދުވި  އަނބުރާ އިޢާދަކުރާ ދުވާހާ 

ޢަބްދުްލ އެެހްނަނަމެވްސ  އް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެތަނެ

ޢަދުލުވެރިކަން    ޤާދިރު ުޙސައިން އިޖުރާއީ  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން 

ވަނަ މައްދާގެ   84ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ންކޮށްފައިވާ ކަންަކމަށް ިރާޢޔަތްކޮށްއިްސެވބަޔާޤާޢިމުކޮށްފައިނުވާތީއާއި،  

-/ޢަްބދުލް ާޤދިރު ޙުަސއިންއަށް ައސާސީ މުާސރައިގެ ގޮތުގައި ިލބެމުން ދިޔަ   ދަށުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި

-/900)ތިރީސް އިްނސައްތަ( އަށްވާ  30ންސް ގެ %އާއި ަސރވިްސ އެަލވަ  ރުފިޔާ( ތިންހާސް) ރ.3000

ރ. )ހަސަތޭކަ -/600އިންސައްތަ( އަށްވާ )ވިހި  20. )ނުވަސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި ޙާޞިރީ އެލަވަްނސްގެ %ރ

( ތަރެއް)ހަ 4 ،ނިސްބަތުން ރ. )ހަތަރުހާސް ަފސްސަޭތކަ ރުފިޔާ( ގެ-/4,500ރުފިޔާ( ގެ ޖުުމލައަށްވާ 

އަކީ ޢަބްދުލް ޤާިދރު ޙުސައިންއަށް  ރ. )އަށާަރާހސް ރުފިޔާ(-/18,000މަސްުދވަހުގެ މުސާަރއިގެ ގޮތުަގއި ޖެހޭ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން    ،ޅައިކަނޑައަ  ަދދެއްކަުމގައިޢަބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނަަގއިދޭން ެއކަށީގެންވާ 

އަށް ލބިދިނުމަށް އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމަން  ޢަބްދުލް ާޤދިރު ޙުސައިންލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އެފައިސާ  

 .ފެނެއެވެ

      
     ނިންމުން 

ދެންފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަ ބެލި 

ބެލިއިރު، ރިޢާޔަތްކޮށް  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކި  ދެފަރާތުން  އިހަވަންދޫ، ސަތަރުގެ،  މަޖިލީހުގައި  ާޤދިރު    ހއ.  ޢަބްދުލް 

އިން ފެށިގެން    2012  ބަރުއޮކްޓޫ  23  ،(A270138ކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  )ދިވެހި ރައްޔިތެއް  ޙުސައިން
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ގައި    2019ސެޕްޓެމްބަރ    30ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ޓެކްނީަޝންގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  

ދިނުމަކާނުލައި އަދި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމެއްނެތި،  އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް އިންޒާރެއް  

ޚިލާފަށްކަމަށް ާޤނޫނާ  ޙުސައިން  ވާތީ،ވަޒީފާއާބެހޭ  ާޤދިރު  ނަންބަރު    ޢަބްދުލް  ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

 ލިމިޓެޑުގައި  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅާދިނުމަށާއި، އެފަރާތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  2008/2

އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި  

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ   2019ޑިސެންބަރު    31ޢިނާޔަތްތައް ލިބުމަށް އެދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  

 ށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،ހު ޓްރައިބިއުނަލަށް

ހއ.އިހަވަންދޫ ބްރާންޗްގެ ޓެކްނީަޝނެއްގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަކަށްވާއިރު،  އަކީ  ޢަބްދުލް ޤާދިރު ޙުސައިން

އެފަރާތާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި، ޑިއުޓީއަށް ހާިޟރުނުވުމުގެ ސަބަބުން އެކަންކަން  

މަސްތަ ވަޒީފާގެ  ނުކުރުމަށާއި،  އަނގަބަޢޫ ކުރާރު  އެކިފަހަރު  ފަރުވާތެރިވުމަށް  ޒިންމާތަކަށް  ންނާއި  ހުލިއްޔަތުތަކާއި 

ނަ  އޮފީހަށް  ޭޞޙަލިޔުމުން  ނާންގައި  ވަކިއެއްޗެއް  އޮފީހަށް  ދަތިވާނެހެން  މަސައްކަތްތަކަށް  ދެވުނުނަމަވެސް،  ތް 

ނުވާތީޙާިޟ ވަކި  ރުވެފައި  ވަޒީފާއިން  ލިމިޓެޑު  ކޮށްފައިވާކަމަށްއެފަރާތް  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ފަރާތުން  ބުނެ  ގެ 

 ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު،  

ވަޒީފާއަށް   ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ޙުސައިން  ާޤދިރު  ނެތި ޢަބްދުލް  އުޒުރެއް  މަުޤބޫލު  ނާންގައި،  އެއްޗެއް  ވަކި 

އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ އިލްތިޒާމުތަކާ ސީދާގޮތުން ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައި  ޙާޟިރުނުވުމަކީ، މުވައްޒަފު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް 

  ޢަބްދުލް ޤާދިރު ޙުސައިންގެ ނިޔަލަށް    2019  ންބަރުސެޕްޓެ  30އިން ފެށިގެން    2019އަރީ  ނަޖަ  1ވާތީއާއި،  

ހާޒިރުވާންޖެހޭ   ހަތަރެއް(    184ވަޒީފާއަށް  އަށްޑިހަ  ތެރެއިން  )ސަތޭކަ  ހު  ދުވަތިނެއް(  )ތިރީސް     33ދުވަހުގެ 

  ނުވާކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުމުން ބުރަވެވޭތީ، ޢަބްދުލް ާޤދިރު ޙުސައިން  ރުވެފައިޙާިޟވަކިއެއްޗެއް ނާންގާ އޮފީހަށް  

ާޤނޫނު   ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  މަޤާމުގައި  ޓެކްނީަޝނެއްގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު  

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  އޮވެ  ސަބަބުތަކެއް  އެކަށީގެންވާ   substantive fairness)ވަކިކުރުމަށް 

ގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން އެފަރާތް ޢަބްދުލް ޤާދިރު ޙުސައިން  ،ާޤއިމްކުރުމަށްފަހުކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި



 
 

   ލިމިޓެޑްއަްށ ރައްދުވާގޮަތށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ނަންބަރު:                          ހެޅި މައްސަލަހުަށ ޢަބްދުލްޤާދިރު ޙުސައިން VTR/2020/1  މައްސަލަ 
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އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް މި މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް 

 ، ޅި ނަމަވެސް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައެ

ރައްދުވި  އިޖުރާއީ    މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ޙުސައިން  ޤާދިރު  ޢަބްދުލް  ދުލުވެރިކަން  ޢަފަރާތުން 

ޢަބްދުލް  ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  84ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ާޤއިމްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ،  

އާއި ސަރވިްސ   ރުފިޔާ( ތިންހާސް) ރ.3000-/  ޤާދިރު ޙުސައިްނއަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުން ދިޔަ 

ރ. )ނުވަސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި ޙާޞިރީ ެއލަވަންްސގެ -/900)ތިރީސް އިންސައްތަ( އަށްވާ  30އެލަވަްނސް ގެ %

ރ. )ަހތަރުހާސް ަފސްސަތޭކަ -/4,500ރ. )ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ޖުމުަލއަށްވާ -/600)ވިހި އިންސައްތަ( އަށްވާ  %20

  ރ. )އަށާރަހާސް ރުފިޔާ(-/18,000( މަްސދުވަުހގެ ުމސާރަިއގެ ގޮތުގަިއ ޖެޭހ ތަރެއް)ހަ  4 ،ނިސްބަތުން ރުފިޔާ( ގެ 

މައްސަލަ    ،ކަނޑައަޅައި  އަކީ ޢަބްދުލް ޤާިދރު ޙުސައިންައށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނަަގއިޭދން އެކަށީގެންވާ އަަދދެއްކަުމގައި 

 އަމުރުކޮށް، ދިނުމަށް އަށް ޢަްބދުލް ާޤދިރު ޙުަސއިންރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އެފައިސާ 

)ފަނަރަ(    15ރަސްމީ ބަންދު ނޫން    ފެށިގެން  އިން(  2021ސެޕްޓެންބަރު    12)  މިއަދު  ފައިސާއިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ    03ފަހު، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރުމަށް

ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް މި  

 މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  

 1443ޞަފަރު  05

 2021ސެޕްޓެންބަރު  12

 ނިންމީ  ބަލައި މައްސަލަ މި                                                  
 
 
 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު


