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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2020/212 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020އޮކްޓޫބަރު  21 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 މޭ 06 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( ގދ. ފިޔޯރީ  /ބްލާސަމްއާގެ ) ޢަލީ ފަހްޒާން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A302876: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މައްސަލައަކީ ފަހްޒާން  ،  މި  ޢަލީ  ބްލާސަމްއާގެ،  ފިޔޯރީ،  ނަންބަރު ގދ.  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A302876)،  25    ިފިޔޯރި ބްރާންޗުގެ އެސިސްޓަންޓް   އިން ފެށިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ގދ.  2017ޖުލައ

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ  ޢަލީ ފަހްޒާން ވަޒީފާގައި  ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  ާޤމުމެނޭޖަރގެ މަ

ޅެއް އެޅުމަކާ  ލާޙީ ފިޔަވަްޞލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީކަމަށްބުނެ، އެއްވެސް އި   ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއްނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ  

ދުލުވެރިކަމާއި  ޢަ ޟޫޢީ  އުއިމްކުރަންޖެހޭ މަ ާޤދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ހެއްނުލައި، އަދި ނޯޓި

ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  2020ރުވަރީ  ފެބު  24ކުރުމެއްނެތި  މު ާޤއި ދުލުވެރިކަން  ޢަ   އީއިޖްރާ ވަޒީފާއިން  ފަހްޒާން    ގައި  ޢަލީ 
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ވަކި  ފަހްޒާން  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  އުޫޞލުތަކާ  ގަވާއިދާއި  ާޤނޫނާއި،  ކޮށްފައިވަނީ 

ލިބެންޖެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި  އަނބުރާ ދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން  އެ ފަރާތަށް  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ 

ާޤނޫނާ ޚިމުސާރައާއި އެންމެހައި ޢިނާތްތަ  ލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ  ކާއި، 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ގައި    2020  އޮކްޓޫބަރު  21  ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ނަގައިދިނުމަށް އެދި

 .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 
 

 ރައުޔު  ގެ ޒުހައިރު  هللاޢަބްދު އާމިނަތު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ގދ. ފިޔޯރީ، ބްލާސަމްއާގެ، ޢަލީ ފަހްޒާން  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތަކުމަގއާިވ  .1

ނަންބަރު   'މައްސަލަ    ، (A302876ކާޑު  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން  މައްސަލަ 

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

ފެ ލިމިޓެޑްގޮސްފައިވަނީ  ކޯޕަރޭަޝން  ފިޔޯރީގެ  ނަކަ  އަދާކުރަމުން  ކަމަށާއި،  ބްރާންޗުގައި  ގދ.  ފަރާތުން  އެ 

މަާޤމުކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި    އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރގެގޮސްފައިވަނީ  

މުންދިޔަ އަދާކުރަ  ންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައިކަމަށާއި،    2017ޖުލައި    25ފަރާތް ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ  

ރ. )ތިން ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ދިހައެއް ރުފިޔާ(، އިތުރު  -/3,910މަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  

)ފަންސާސް އިންސައްތަ(، ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ    %50ގަޑީގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ  

މުސާރައިގެ  ގޮތުގައި   އިންސައްތަ(  %30އަސާސީ  އަސާސީ    )ތިރީސް  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ޙާޟިރީ  އަދި 

 ،  ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި )ވިހި އިންސައްތަ(  %20މުސާރައިގެ 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ފަރާތުގެ   ރައްދުވި  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  މައްސަލަ  އިތުރަށް ވަޒީފާ  ވަޒީފާގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީކަމަށްބުނެ،  ބަހައްޓައިފިނަމަ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަ

އެއްވެސް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާ ނުލައި، އަދި ނޯޓިހެއް ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

ގައި   2020ފެބުރުވަރީ    24ކުރުމެއްނެތި  ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖްރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމު

ވަކިކޮށްފައިވާތީ ނަޒަރުކުރުމުން  ވަޒީފާއިން  އަށް  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމަށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެދިފައިވަނީ،   .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ފަރާތް  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި   ާޤނޫނާއި،   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިންމައްސަލަ 

ފަރާތް  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  އުޫޞލުތަކާ  ގަވާއިދާއި ހުށަހެޅ    ގެންދިޔަ   އަދާކުރަމުން  މައްސަލަ 

  އެންމެހައި   މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  މުއްދަތުގައި  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ފަރާތަށް  އެ  ވަޒީފާއަށް

  އެކަށީގެންވާ   ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ   ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ   ކާއި،ޢިނާތްތަ

ނަޒަރުކުރުމުން    މަށްކަންނަގައިދިނު   ޢަދަދެއް  ފައިސާގެ އަށް  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގައި ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ    2021އެޕްރީލް    14މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން    .  2.1

ފަރާތު ބަޔާންހުށަހަޅާ  ތިންވަނަ  ހުށަހަޅާ  ގައި  ން  އަނބުރާ މައްސަލަ  '  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭގޮތަކީ،   ،އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާތީ

އިރު ހުރި މަާޤމަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  

ކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާގެ މުއްދަތު މެދުނުކެނޑޭގޮތަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަ

މައްދަތު ގުޅުވާލަދިނުމަށާއި، ވަޒިފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި ވަޒީފާއިން  

ކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށާއި، ާޤނޫނާއި  ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެ

ވަކިކޮށްފައިވާތީ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޚިލާފަށް  މައްސަލަ    ގަވާއިދާ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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20 ގެ 4   ޞަފްޙާ
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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އެގޮތުން   ލިބިފައިވާކަމާއި،  ގެއްލުންތަކެއް  ފާރަތަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ 

ރ. )ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއި، -/30,000ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާޤނޫނީ ވަކީލުންނަށް ޚަރަދު ކުރަންޖެހުނު  

ރ. )ފަނަރަ -/15,000ދިރިއުޅުމުގެ ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ  

މައް އަކީ  ރުފިޔާ(  ސީދާ  ހާސް  ލިބިފައިވާ  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ގެއްލުންކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒިފާއިން ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، 

ދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އެކަށިގެންވާ ބަދަލެއް ނަގައި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  

 މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މިކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  ފަރާތުން އެދިފައިވާތީ،

ަވޒާީފއާބޭެހ   .3 ަފރުާތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގުޮތްނ  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ެގ ަޖާވުބ ުހށަަހާޅ ފުޯމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނަޒުރުކުރުމްނ،  ްޓަރިއިބުއނަަލށް ުހށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއ

ަވޒާީފ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަފާރެތްއަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގައި  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ  

ުވުމެގ  ާރުތެގ ެދމުެދަގިއ ވަެފިއާވ ެއްއަބްސުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކކެުރވަިފިއަވީނ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނާނިއ، ދަެފ

ޫންނަކަމާށިއ،   ޙިލަާފްށ  ާމއާްދައާކ  ުކނުްފީނެގ  ެއްއެވްސ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒަީފިއން  ަފާރްތ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ 

  ( ަވަނ ަންނަބުރެގ ަދށްުނ ކުނުްފީނެގ ަވޒާީފަގއި 1ާދެގ )ހ( ގެ ) ަވަނ ާމްއ  34.8ެގ    2015ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ  

(  4ިއުތަރްށ ބަަހްއަޓއިިފަނމަ ަވޒާީފއާަދުކާރަތަންށ ެގއުްލނަްތެކްއ ލިބާިދެނަކަމްށ ބަަލިއ އިަދ ެއާމއާްދެގ )ހ( ގެ ) 

ެއްއގަޮތަކށް ވްެސ ޙުިދަމތް ނުލުިބްނ ުނަވތ ިޒްނާމ ުނއުފުުލުމެގ   ުމަވްއޒުަފެގ ިކަބިއން  ަވަނ ަނނަްބުރެގ ދުަށން 

ްއ ުހިރ ގުޮތން ުކނުްފްނޏްަށ ުނަވތަ ަމަސްއަކްތުކރާ ަތަނށް ޮބޑު ެގއުްލެމއް  ަސަބުބން ުނވަަތ ުމަވްއޒުަފގެ ަޢމުަލަތ

 މައްސަލަ ރައްދުވި ަވނަ ާމއާްދެގ )ށ( އަށް ރާިޢަޔްތކްޮށަކަމށް    23ިލބާިދެނަކަމށް ެފްނާނތީ ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނގެ  

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

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

އި ވެފައިވާ  ގަވައިދާއި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގަ  ގެ މުވައްޒަފުންގެވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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20 ގެ 5   ޞަފްޙާ
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ފަދަ  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށާއި، މައްސަލަ ހުސަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާ  

ާށިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތެުގ ަވޒާީފ އުަލްނ  ަކނަޑައަޅއިިދނަުމމާލީ އެއްވެސް ބަދަލެއް ނަގައިދެވެން ނެތްކަމަށް 

'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު  ިއްސެވަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ން  ެނ ަތެނއް ެނތަްކުމަގިއ ަކނަޑއަަޅއިިދުނމްަށަކައނުބާރ އިޢަާދ ުކެރޭވ

  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން   .5

މައުޟޫޢީގޮތުން މައްސަލަ ނިމޭ ގޮތަކުން، ޢަލީ ފަހްޒާން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ގދ. ފިޔޯރީ    ،ފޯމު' ގައި

ކަނޑަ ރުޖޫޢަކުރުމަށް  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންއައި  މަޤާމުގައި  މެނޭޖަރ  އެސިސްޓެންޓް  ޖެހިއްޖެ  އަޅަން  ްބރާންޗްގެ 

ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާނަމަޙާލަތުގައި، މައްސަލަ ރައް އެ ވަޒީފާއަށް އެހެން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ،ދުވާ ފަރާތުން 

، އަދި އެހެން ވަޒީފާއެއް ނުވަތަ އެހެން ރަށެއްގައި ވަޒީފާ  އިފާ ނުލިިބދާނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށާފަރާތަށް އެ ވަޒީ

އެކަމުގެ ސަަބުބން ވަރަށް ޮބޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިިބދާނެކަމަށް    އަންގައިފިނަމަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  އަދާކުރަން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިމުމުގެ ކުރިން  ، ފާހަގަކޮށް

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފެނަކަ  އަންގައި  ނުކުރުމަށް    ފަރާތެއް ޢައްޔަން  އެހެން މަޤާމަށް  

އަމުރަކަށް  އެދި    އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް    އެދިފައިވާއިރު،ވަގުތީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ތީ  ގު'ވަ  /VTR/VA/2020-49200އެދުނު ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

މި މައްސަލައިގައި    ،( ގައ2020ި  ޑިސެންބަރު  10މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ގޮތް' )އަމުރަށް އެދުނު  

  މައްސަލަ   ކުރިން،  ނިންމުމުގެ  މައްސަލަ  މައުޟޫޢީގޮތުން  ކަނޑައަޅާ  ވަކިގޮތެއް  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ

  މަާޤމުގައި   މެނޭޖަރ  އެސިސްޓެންޓް  ބްރާންޗްގައި  ފިޔޯރީ .  ގދ  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި

  މަސައްކަތެއް   އެފަދަ  ނުކުރުމަށާއި،  ޢައްޔަން  މުވައްޒަފަކު  އެހެން  ދާއިމީގޮތެއްގައި  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ

 ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މަޑުޖައްސާލުމަށާއި،  ވަގުތުން  މަސައްކަތްތައް  އެ  ހިނގަމުންދާނަމަ،

  ކުރާ   ނުވަތަ  މެއްގެނިންމު  ފަދަ  އެ  ހިނދެއްގައި،  ނިންމާ  ރުޖޫޢަކުރުމަށް  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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  ނުކުރުމަށް   ކަމެއް  އެއްވެސް  ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ނެތިދާފަދަ  ބާރު  ާޤނޫނީ  އަމުރެއްގެ

 މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކުރެވިފައިވެއެވެ.  ކޯޕަރޭަޝންގެފެނަކަ  މައްސަލަ ރައްދުވި

ަގއި ުހށަހިެޅ 'ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތން ުހށަަހާޅ ިއުޖާރީއ    2020ޮނެވްނަބުރ    09ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ   .6

 ަވިކުކުރާމ  ަގިއ ަވޒާީފިއްނ  2020ެފުބުރަވރީ    24ުނުކާތެގ ަބާޔްނ' ަގއި ިމ ަމްއސަަލައީކ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް  

ަގިއ ުހށަަހޅަިފިއާވ ަމްއސަަލެއްއ ަކަމްށާވިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށަަހޅާފިައަވީނ ަވޒާީފިއްނ    2020ޮއްކޓަޫބުރ    21ުގިޅެގްނ  

)ަހާތީވސް( ުދަވްސ ފުަހްނަކަމްށ ުވާމެއުކ، ިމ ަމްއސަަލައީކ    27)ައެށއް( މާަހިއ    08ަވިކުކިރ ާތީރުޚްނ ފިެށެގްނ  

ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ަދށްުނ ިމ ަމްއސަަލައީކ    8ެގ    2015ާފާއބެހޭ ްޓަރިއިބުއނުަލެގ ަގާވއުިދ  ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނާނިއ ަވީޒ

ުނުކާތެއ ިއުޖާރީއ  ަފާރުތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  އިެދ  ިދުނމަށް  ަކނަޑައަޅިއ  ަކމްަށ  ަމްއސަަލެއްއ    ްއ ބެެލްނ ންެތ 

ުގިޅެގްނ   ަމއްސަަލާއ  ިމ  ަނަމެވްސ،  ުފަރަތަމ    2020ޮނެވންބުަރ    09ުހށެަހިޅ  މްައސަަލިއެގ  ޭބްއުވުނ  ަގިއ 

ުއޞުޫލެގ ަދުށްނ ަމްއސަަލ ުހށަހުެޅުމެގުމއަްދުތ އުިތުރޮކށަްފިއާވ  އާ ގިުޅެގްނ ެއކުުލވެާލުވުނ    19- ައުޑއުެހުމަގިއ، ޮކިވްޑ

އުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށެަހިޅ ިއުޖާރީއ ުނުކާތއްަށ ރާިޢޔަތް ުނޮކށް ަމްއސަަލ  ަކުމެގ މަޢޫުލާމުތ ިލބަިފިއާވީތ، ަމްއސަަލ ަރ

ުކިރައްށ ެގނިްދަމާށއި، ަމްއސަލިައަގިއ ަމއުޟީޫޢޮގުތްނ ަޖާވބުދީާރ ުވަމްށ ުފުރަޞުތ ިދުނމްަށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  

ާރއީ ުނުކާތާއމެދު ިމ ަމްއސަަލިއެގ  ނު އުެދަމށް ރާިޢޔްަތޮކށް، ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރތްުނ ުހށެަހޅި ިއުޖަފާރުތްނ އުެދ

   ެތެރިއްނ ގެޮތްއ ަކނަޑއެޅަިފިއނާުވެނެއެވ. 

ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި،   .7 ފައިަޞލާއަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި  ފަރާތްތައް ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

އިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާފަރާތުގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި  

އޮވެ ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ، ސަބަބެއް  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  އިޖުރާއީ  މުވައްޒަފަކު  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫޢީ 

ން އަދާކުރަމު  ތައްއެދިފައިވާގޮތަށް އެ ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުންއާއި  ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުތޯޢަދުލުވެރިކަން  

އިޢާދަކޮށް ވަޒީފާ  މުސާރައާއި  ، ދިޔަ  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދުވަހާ  އިޢާދަކުރާ  އަނބުރާ  ނާޔަތްތައް  ޢިވަޒީފާ 

 ނަގައިދެވިދާނެތޯ ބަލާއިރު   ގެއްލުމުގެ ބަދަލުއާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާފަދައިން  ނަގައިދޭންޖެހޭތޯ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި     ރައްދުވި ފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުންނާއި މައްސަލަމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  

 ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 FNK/A/EMP/2017/3873ަމްއސަަލ ުހށަހިެލ ަފާރުތން ހުށަހަލަާފިއާވ ެފަނަކ ކަޯޕޭރަޝްނެގ ނަންބަރު   .7.1

( 'ަވޒާީފެގ ޕޮްރޭބަޝްނަގިއ ެގްނުގުޅްނ ފިެށކްަނ ައްނާގ ިލުއްނ' ަގއި ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  2017ޖަުލިއ    23) 

އިެސްސެޓްނޓް  ގދ. ިފޯޔީރ ްބާރްންޗެގ  ަފާރްތ އާަދުކަރުމްނ ޮގސަްފިއަވީނ ެފަނަކ ކަޯޕޭރަޝްނ ިލިމެޓޑެްގ  

ރ. )ތިން ހާސް  -/3,910އިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  މަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރަިއ، ެއ  ެމޭނަޖރެގ ަމާޤުމަކާމ

މުސާރައިގެ   ގޮތުގައި އަސާސީ  އެލަވަންސްގެ  ގަޑީގެ  އިތުރު  ދިހައެއް ރުފިޔާ(،   %50ނުވަ ސަތޭކަ 

)ތިރީސް   %30)ފަންސާސް އިންސައްތަ(، ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ  

މުސާރައިގެ   އަސާސީ  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ޙާޟިރީ  އަދި  އިންސައްތަ(   %20އިންސައްތަ(  )ވިހި 

 ލިބިދެވޭކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަޒީފަ .7.2 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑްގެ  މައްސަލަ  ކޯޕަރެަޝން  ފެނަކަ  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  އެ  ވަކިކޮށް  އިން 

( 'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމުގެ ލިޔުން' ގައި  2020ފެބުރުވަރީ    24)   FNK/A/TER/2020/75ނަންބަރު  

( ގައި 4( ގެ އަދި )1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  34.8ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  

މަތިން ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ ވަޒިފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނަށް   ވާ ގޮތުގެ

ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފައިން    2020އެޕްރީލް    24ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ،  

 ވަކިކޮށްފައިވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަވީޒާފާއބޭެހ ާޤޫނާނިއ، ދަެފާރުތެގ ެދމުެދަގއި ވަެފިއާވ  ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައް .7.3

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒަީފިއްނ  ުވުމެގ ެއްއެވްސ ާމއާްދައާކ ޙިލަާފްށ ޫންނަކމާަށިއ، ެއްއަބްސަވޒާީފެގ 

( ަވނަ  1ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ )   34.8ގެ   2015  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ުކނުްފީނގެ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ

ެގއްލްުނަތެކްއ   ަވޒާީފއާަދުކާރަތަނށް  ބަަހއަްޓއިިފަނަމ  ިއުތަރށް  ަވޒާީފަގިއ  ުކނުްފީނގެ  ދުަށްނ  ަންނަބުރެގ 
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 ( ެގ  )ހ(  ެއމާއާްދެގ  އިަދ  ބަަލިއ  ިކަބިއްނ  4ިލބާިދެނަކަމްށ  ުމަވްއޒުަފެގ  ަދުށްނ  ންަނަބުރެގ  ަވަނ   )

ްސ ޙުިދަމްތ ނުލުިބްނ ުނަވތ ިޒްނާމ ުނއުފުުލުމެގ ަސަބުބްނ ުނވަަތ ުމަވްއޒުަފެގ ަޢމުަލަތްއ  ެއްއޮގަތަކްށ ެވ

ުހިރ ޮގުތން ުކނުްފްނަޏށް ުނވަަތ ަމަސްއަކްތުކާރ ަތަނށް ޮބުޑ ެގއްލެުމްއ ިލބާިދެނަކަމށް ެފްނނީާތ ަވޒާީފާއބޭެހ  

ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަބާޔްނުކރި ނަަމެވްސ،    ަވނަ ާމއާްދެގ )ށ( ައށް ރާިޢަޔްތކްޮށަކަމށް ަމްއސަަލ  23ާޤޫނުނެގ  

ަފާރްތ   ިހްނަގއެިގްނަކްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ޮކްނ ަޢމެަލްއ  ިދާމީވ ެއ ަފާރުތްނ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ 

 ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ ސުާފޮކށެްދވަުފިއ ުނާވަކްނ ފަާހަގކެުރެވެއެވ. 

ަގިއ ަވޒާީފއާބޭެހ ްޓަރިއބުިއނަަލްށ    2020ފުެބުރަވީރ    09ަފާރުތން  ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ަރްއިވ   .7.4

ަމަސްއަކްތ   ަޙއުްލުކުމެގ  ޭބުރަގިއ  ްޓަރިއިބއުނުަލްނ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލ  ިމ  ިއމުޭލަގިއ،  ިފުނވަާފިއާވ 

ަފާރުތން    )ފެަހްއ( ުދވުަހެގ ުމއަްދަތކަށް ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  05ުކަރުމނަްދަކާމިއ، ަމްއސަަލ ަހއުްލުކުރަމްށ  

 އެދަިފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަގިއ ޭބްއުވުނ ައޑުއުެހުމަގިއ، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ    2021ާމިރުޗ    24ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ   .7.5

ަނަމެވްސ ަމްއސަަލ  ،  ްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތްނ ެއްއަބްސަވަކާމިއަވޒާީފ ައނުބާރ އިޢަާދޮކށިްދުނަމ 

ިދުނުހށެަހިޅ   ޢަދުަދަތަކްށަފާރުތްނ  އެދަިފިއާވ  ެއްއަބްސުނވޭެވަކާމިއ،   ަމށް  ަފާރަތްށ  ަރއުްދިވ    ަމްއސަަލ 

ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ ަފާރތާ    ަމްއސަަލ ަރއުްދާވ ަފާރުތެގ ިހސުާބަތއް ަދްއާކޮގތްުނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފރާާތިއ

ރ. )ަހތްދަިހ  79,421/77ެހީނ  ެދމުެދ ވަެފިއާވ ެއްއަބްސުވުމެގ ަދުށްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ިލެބްނެޖ

މި ަފިއާސ ިހާސބޮުކށަްފިއަވީނ  ރިުފާޔ ހަތްދަިހ ަހެތއް ާލިރ( ަކަމާށއި،  ުނަވ ާހްސ ހަަތަރ ސޭަތަކ ެއާކވްީސ  

ރ. )ފްަސ ާހްސ ިތްނަސޭތކަ ަފސޮްދޅްަސ ަހެތްއ  -/5,367ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރަާތްއ މަހްެއެގ ަމްއަޗށް  

ބަަލިއެގނަްކާމިއ،  ިލޭބަކުމަގިއ  ަފިއާސ  އިަދ    ރިުފާޔ(  ިލެބްނޖެހޭ  ގުޮތަގިއ  ިޢާނަޔުތެގ  ަރމާަޟްނމުަހެގ 

ށް ަމްއސަލަ ަރއުްދިވ  މި ަފިއާސ ިދުނަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދވި ަފާރުތން ެއްއަބްސާވަކަމިހަމަނިއެގްނަކާމިއ،  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތަްތުކެގ ިހާސުބަތުކން ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން  ިއާވަކާމިއ،  ަފާރުތްނ ބާަޔްނކޮށަްފ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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ޭދންޖޭެހަކަމްށ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ަބާޔްނުކާރ ޢަދަަދްށުވެރ ޮބޑު ޢަދެަދްއ  

ުކުރުމެގ ަސބުަބން ިލުބނު ެގއުްލުމެގ  ަވޒާީފިއން ަވިކަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ބަޔްާނޮކށަްފިއާވަކާމިއ،  

ަނަގއިިދުނަމްށ އޭެދަކމަުގިއ   ޢަދެަދްއ  ެއަކީށެގްނވާ  ޮގުތަގއި  ަފާރުތްނ  ެވްސ  ބަދުަލެގ  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ޮފުނވަާފިއާވ އީމާޭލެއުކ  ުއނަަލށް  ަވޒާީފއާބެހޭ ްޓަރއިިބ  ަގިއ  2021ާމިރުޗ    24ިވ ަފާރުތން  ަމްއސަަލ ަރއުްދ .7.6

 'SALARY PAYSABLE FOR ALI FAHZAAN, (ASSISTANT MANAGER) – GDH.FIYOREE' ަފިއާވ  ާޅުހށަަހ

)ފެަހްއ( ުދވުަހެގ    05ަވަނ އަހުރެގ ެފުބުރަވީރ މުަހެގ    2020، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ  ިލުޔުމަގިއ

ޮގުތަގ ާލިރ(،  674/14ިއ  ުއޫޖަރިއެގ  ހަތެަރްއ ރިުފާޔ ސަާދ  ަހތްދަިހ  )ަހ ސޭަތަކ  ަވަނ    2020ރ. 

ރ. )ފްަސ ާހްސ ިތން ަސޭތަކ ަފސޮްދޅްަސ ަހެތްއ  5,367/63ުއޫޖަރިއެގ ޮގުތަގިއ  އަަހުރެގ ާމިރުޗ މުަހެގ  

-/8,865ްޕރްީލ މުަހެގ ުއޫޖަރިއެގ ޮގުތަގިއ  ަވަނ އަަހުރެގ ެއ   2020ިތެންއ ާލިރ(،    ަޅްސރިުފާޔ ަފސޮްދ

ެގން  ިށުހްނ ެފއަަހުރެގ މޭ ަމަވނަ    2020ަޅްސ ފެަހްއ ރިުފާޔ( އިަދ  . )އަށް ާހްސ އްަށ ސޭަތަކ ފަސޮްދރ 

ުއަވނަ އަަހުރެގ ާމިރުޗ މުަހެގ ިނޔަަލްށ މަަހ  2021 ްސ ާހްސ  ރ. )ަފ -/5,865ޫޖަރިއެގ ޮގުތަގިއ  ކު 

ަކުމަގިއ ަބާޔްނކޮށްފިައާވަކްނ  ްށ ޭދން ޖޭެހަތ ޮދަޅްސ ފެަހއް ރިުފާޔ( ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި ަފާރައްށަސޭތކަ ަފްސ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ާރތުން ުހށަަހާޅ  ަގއި ުހށަަހޅާފިައާވ 'ަމްއސަަލ ުހށަަހާޅ ަފ  2021ެއްޕރްީލ    14ްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ަމ .7.7

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ިތްނަވަނ ަބާޔްނ' ަގިއ،  

ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭގޮތަކީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  

އަނބުރާ މަާޤމަށް  ހުރި  އިރު  ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރި  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،   

މައްދަތު  މެދުނުކެނޑޭގޮތަށް  މުއްދަތު  ވަޒީފާގެ  ނުބެލުމަށާއި،  މީހެއްކަމުގައި  ވަކިކޮށްފައިވާ 

ރ. )ފަސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ -/5,865މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ގުޅުވާލަދިނުމަށާއި،  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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އް  ވަޒިފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަފަސްދޮޅަސް ފަހެއް ރުފިޔާ( ގެ ރޭޓުން  

، ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  މަށް އިޢުތިރާޒުނުކުރާކަމަށާއިނަގައިދިނު 

ބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފާރަތަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން ވަކިކޮށްފައިވާތީ އެކަމުގެ ސަބަ

ކުރަންޖެހުނު   ޚަރަދު  ވަކީލުންނަށް  ާޤނޫނީ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ 

އި އަނބުރާ ރ. )ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކަ-/30,000

ރ. )ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ( އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  -/15,000ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ  

ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ސީދާ ގެއްލުންކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒިފާއިން ާޤނޫނާއި 

އި  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް، ގަވާއިދާ  ކަންތައްތަކަށް  ސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އެކަށިގެންވާ ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ

އިން މުފީދު މައްސަލަ ރައްދުވި  ސަޙުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ފައިަޞލާއަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،  ހު .8

މިޓެޑްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލި

މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިތޯއާއި އަދި ޙުސެއިން މުފީދު  ، ސަބަބެއް އޮވެ

ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް ، އިޢާދަކޮށް  އެދިފައިވާގޮތަށް އެ ފަރާތުން އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޙުސެއިން މުފީދުގެ    ،ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނަގައިދޭންޖެހޭތޯ ބަލަންޖެހޭހިނދު

ހުށަހަަފާރުތްނާނިއ   ވާހަކަތަކާއި  ދައްކާފައިވާ  ފަރާތުން  ކޯޕަރޭަޝންގެ  ފެނަކަ  ރައްދުވި  ޅާފައިވާ  މައްސަލަ 

 ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަނނަްބުރ   .8.1 ާޤޫނނު  އެޮވެގްނަކަމްށ  ަސބެަބްއ  ެއަކީށެގްނވާ  ަވިކުކރޭެވީނ  ަވޒާީފިއްނ    2/ 2008ުމަވްއޒަަފުކ 

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

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

ެއ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ަސަބަބީކ ެއކީަށެގްނާވ ަސބެަބްއކްަނ ާސިބުތކޮށިްދުނަމީކ ަވޒާީފ ދޭ ަފާރުތެގ  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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ހުށަހަޅާފައިވާ  ޢަލީ ފަހްޒާން    ަވަނ ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއ އްޮނަނަކާމިއ،   27ްނ އެ ާޤޫނުނގެ  ިޒްނާމެއްއަކ

އޮވެގެންކަން   ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  އެ  މައްސަލައިގައި  މި 

 ރެވެއެވެ. ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކު  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ 

ަވިކޮކށަްފިއަވީނ   .8.2 ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ  ަމްއސަަލެއްއަގިއ،  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ޢްުނުޞެރްއ   ދެ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސބެަބއް  އަެކީށެގްނވާ  ނަުވަތ  ިންނުމަމުކްނތޯ  ޢަދުުލެވިރ 

ޢަދުުލެވިރަކާމ ަމއުޟީޫޢ  ެއީއ  ާޤިއުމުކެރިވަފިއޭވޯތ  ،  ިއުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ،  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ 

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

ަވިކުކުރަމްށ   ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ  ޢަދުުލެވިރަކަމީކ،  ަމއުޟީޫޢ  ިމޮގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ޤިަޟްއާޔިއްނ 

ާރ ައާސަސީކ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢަދުުލެވިރ ަވޒާީފ ޭދ ަފާރަތުކްނ ޚާިޔުރުކ

ަސަބަބކްަށުވުމެގ ިއުތުރްނ ެއ ޚާިޔުރުކާރ ައާސެސްއެގ ަދުށްނ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުޢްނުޞުރަތްއ  

، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ އެނޭގަކާމިއ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމުކުރަމީކ

ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  

ދްެނެނުވުނ   ިއްސެވ  ިންނަމވަާފިއާވ  ަހިއޯކުޓން  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ުފރަިހަމުކުރްނކްަނ،  ިއުޖާރައުތަތްއ 

ޯކުޓްނ   ިންނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވުަތެގ އެހްެނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ އްޮނަނަކްނ  ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނިއ އެ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާިފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ނޯޓެިހްއ ނީުދަކްނ ެއނެގްނ ޮއްނަނަކާމއި، ަމްއސަަލ   .8.3

ަވޒާީފިއްނ   ަފރާތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޯފުމަގއި  ހުށަަހާޅ  ަޖާވުބ  ަމްއސަަލިއެގ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ 

 ަވނަ ާމއާްދެގ ަދުށންކްަނ ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގކެުރެވެއެވ.  23ެގ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤނުޫނ

ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   .8.4

ވަކިކުރުން" މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ދެ ަޝރުޠެއް  
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 HC-A/208/2010އަދި    HC-A/24/2010ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ހައިކޯޓުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވެސް  އެނޫން  އަދި  ޤަޟިއްޔާ 

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

ކުރެވޭނެ ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ދޭ    ވަޒީފާގައި  ވަޒީފާ  ކަމެއްކަމަށް 

 ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ާޤނޫނު   ، ޤަޟިއްޔާގައި  HC-A/208/2010އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   .8.5

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

 މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން މި

(procedural fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ މައުޟޫޢީ   (substantive fairness)އަދި 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި ވަކިކުރެވޭ  ، ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  އެ     (procedural fairness)ޙާލަތުގައި،  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާނުވާނަމަ 

 (unfair dismissal)ލް  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުން ބެލެވޭނީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަ 

 އެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ    (substantive fairness)އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން   .8.6

 ޤަޟިއްޔާގައި  HC-A/88/2014ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އަދާކުރާ ތަނަށް ެގއްލުންތަކެއް  ވައްޒަފަކު ަވޒީފާަގއި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާމު ...    "

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

އެނިންމުމަށް   ަވޒީފާދޭނިންމުމުަގއި،  ހަމައެއްކަމަށް  ާވސިލުުވމަށް  އެކަށީެގންާވ  ހަމައަކީ  ތަޠްބީޤުކުރި  ފަރާތުން 

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

ނަންބަރު   ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެނެގން   HC-A/24/2010ހައިކޯޓުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވކަން  ކަނޑައަޅައި   ޤަޟިއްޔާގައި 

 އޮންނަކަމާއި، 
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ދެަވނަ ޝަރުޠުކަމަށްާވ، "އެމުަވއްޒަފަކު  ަވނަ މާއްދާ ެގ )ހ( ެގ ދަށުން ފުރިހަމަާވންޖެހޭ   23އަދި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

ބަލާއިރު، ކުރެޭވނޭކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުން" ެވސް  ެގންާވ ހަމަތަކަށްަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީ 

އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެނުނު ހަމައަކީެވސް  ފުރިހަމަާވނީ އެމުވައްޒަފަކު ަވޒީފާގައި

 މުން އެނޭގކަމާއި، ... " ހަމައަކަށް ެވެގންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލު އެކަށީެގންާވ

 މި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ާޤނޫނުގެ   .8.7 ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ވަނަ   23ނޯޓިހެއް 

ސަބަބެ ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  އާއި  )ހ(  ޙާލަތްތައްމާއްދާގެ  ބެލެވޭނެ  އޮތްކަމަށް   އް 

ނަންބަރު ކޯޓުގެ  އެ  ނިންމާފައިވާ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ           ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން 

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

ަޝރީޢަތް   ޤަޟިއްޔާގެ  ރިޕޯޓުގެ  ލިމިޓެޑް(  ނުކުތާގައި   33އަދި    32ނިމުނުގޮތުގެ  ވަނަ 

 ، ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ގައި   23'ނޯޓިސްނުދީ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނީ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

ކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާޅަތެއްަގއެެވ.  ބުނެފައިާވ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންނެެވ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތް

 އެއީ: 

(i)  .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

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

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހިނަގއިދާނެއެެވ.    23ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

ަވކިކުރުން ހުއްދަާވނީ   ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން  23ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  

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

އަލަމެއްކަމަށް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ  ަވކިކުރުން  ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމެއްނެތި  ނޯޓިސް 

ޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންަވރުެގ  ބެލެޭވނީ، މުަވއް

( ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައިާވ ަވޒީފާެގ  1ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވނަމައެެވ. މުވައްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ )



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި  2ށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )އެއްބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަ

ދެމެދުަގއި އޮންނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުަގއި ހިމެނޭ އޮންމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި އޮންނަންޖެހޭ  

 އެ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް  ( އެ ކަމަކ3ީއިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )

އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ނުަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވނަމަ، އެ އަމަލަކީ 

 ދާނެއެެވ.' ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވި 

 މި ޢިބާރަތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަވެއެވެ. 

ޮކށް  ަފރ  ަމްއަސަލ ުހަށެހޅ   .8.8 ްނ ަވކ  ްތ  ްތ ަވީޒފ އ  ަވީނ ެއ ަފރ  ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ  ަފއ 

ކަމަށް ވާއިރު،  ބަޔާންކޮށް  ވަޒިފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް

ތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސަލަ ރައްދުވި ފަރާމަށް މައްވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓަފިނަމަ ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެކަ 

ފަދައިން  އިސްވެމުވައްޒަފެއް   ރުވަޒީފާ ފާހަގަކުރެވުނު  ފަރާތުން ޖޫ އަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޢަކުރުމަށް 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ިދާމީވ ެއ ަފާރުތްނ ޮކްނ ަޢމެަލްއ  ަމްއަސަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  އެއްބަސްވެފައިވަތީއާއި،  

ްއސަަލ  ުނވީާތ، ަމްނ ސުާފޮކށްދަީފިއަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތރިއން  ަލއެިގ ެތިމ ަމްއަސިހްނަގިއެގްނަކްނ  

ަދުށްނ ުމަވްއޒަަފކު ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ  ުނގެ  ާޤޫނުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއން ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ަވޒާީފާއބެހޭ  

ަމށް  ވަިފިއާވަކސީާބުތކޮށެްދަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތްށ  ްނަކިރެވެގޙަާލެތއް މުެދެވެއކަށީށެގްނވާ ފަަދ  

ަމްއަސުބަރ ަވީޒުނެވޭވަކާމިއ،  ަފާރްތ  ުހށެަހެޅ  ަވިކަލ  ުމަވޮކށަްފިއަވީނާފިއން  ަވޒާީފިއްއޒަަފުކ  ްނ   

ޤާއިމުނުކޮށްކަމުގައި    (substantive fairness)ދަލުވެރިކަން  ަޢ އުޟޫޢީ  ޖޭެހ ަމ ަވިކުކުރުމަގިއ ާޤިއުމުކަރްނ

 ަކނަޑައަޅްނ ޖޭެހަކުމަގިއ ެދެެކމެެވ. 

  (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން    މައުޟޫޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު .9

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ބަލަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭ  (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ތޯ 

 ، ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު  HC-A/209/2010ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

އިޖުރާ ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަން  އީމައްސަލަ   



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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(procedural fairness)  ޯބުރަވެވެއެވެ. ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތ ލާޒިމުނުވާކަމުގައި  ކަނޑައެޅުން  ނަޒަރުކޮށް     

  ިއުޖާރއީ   ިއްސެވަބާޔްނުކެރވަިފިއާވ  ާވސުިލުވުމަގިއ  ިންނުމަމަކްށ   ޢަދުުލެވިރ  އިަދ  ިއްނސުާފެވިރ  ، އެެހްނަނަމެވްސ

  މިުހްނުމަކުމަގއި   ަނަޒުރުކރްުނ  ަނަމެވްސ   ޚާުލާސޮކްށ  ާޤިއުމކޮށަްފިއޭވޯތ (  procedural fairness)   ޢަދުުލެވިރަކްނ

  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ޤަޟިއްޔާގައި   HC-A/208/2010ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދިވެހިުބަރެވވިޭހނުދ،  

ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އިޖުރާއީ  ދަށުން  ވަނަ މާއްދާ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

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

 ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން:

މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި ހުރިހާ ތަފުޞީލަކާއެކު،  .1

 ؛ޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހުއެ މުވައްޒަފަކަށް ވަ

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

 ؛އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛ީޤުޤކުރުމަށްފަހުއެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙް .3

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

މުވައްޒަފަކު   އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ 

 ށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިސްވެބަޔާންކޮ ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  އިޖުރާއަތުތައް  ށްނޯޓިހެއް  ފައިވާ 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް    (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ 

އެއްގެ   (unfair dismissal)  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުން އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  ބެލެވޭނެކަމާއި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި

 ހުށަހެޅިފަރާތް  މައްސަލައިރު،  ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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ރައްދުވި  ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދުނުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ  ކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  ވަ  ވަޒީފާއިން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި    ވާތީ،ހުށަހަޅާފައިނު ފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް  

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި  ވާކަމަށް  ނުާޤއިމުކޮށްފައި  (procedural fairness)ފަރާތުން 

 ދެކެމެވެ. 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު .10 ނުކުތާތަކަށް  ވަޒީފާ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  މައްސަލަ  އިން 

އަދި    (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ޤާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   (procedural fairness)އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ާޤނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލަ ރައްދު ާޤނޫނު( އާ   2008/2ވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ  ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި،      ޚިލާފަށްކަމަށް 

(unfair dismissal) ެމެވެ. އެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކ 

ވަޒީފާއިން    ،އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށް  އެދިފައިވާ ފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .11

ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ މުސާރައާއި  

އެދިފައިވާ ފަދައިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ   ، އެފަރާތުންނަގައިދެވިދާނެތޯޢިނާޔަތްތައް  

  މާއްދާގެ   ވަނަ  29  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ،ނަޒަރުކުރާއިރު   ނަގައިދެވިދާނެތޯބަދަލު

ންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ާޤނޫނީ ޙައްލުތަކަށާއި އެކަށީގެ  ،ދަށުން  ގެ(  ހ)

 ަޤޟިއްޔާގައި  HC-A/555/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އެމުަވއްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރު ހުރި ަވޒީފާަގއި އަލުން  " ... އަމުރެއްނެރުމުަގއި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންާވނީ  

 ... " ،ބެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އެަވޒީފާއާުގޅޭ ނުަވތަ އެނޫންެވސް އޭނާއާ އެކަށީެގންާވ ަވޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި

މައުޟޫޢީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ،ންއޮތަތީއާއިމި ޢިބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެ

ޢަދުލުވެރިކަން    (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ   (procedural fairness)އަދި 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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ފަރާތް      ، އާއިާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ ހުށަހެޅި  ގެންދިޔަ  މައްސަލަ  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމައަދާކުރަމުން  އަނބުރާ  ށް ވަޒީފާ 

ރ. )ފަސް -/5,865  މަަހަކްށ  ެގ ޮގުތަގިއުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔުތއެއްބަސްވެފައިވާތީއާއި،    ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވި

އަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( ރުފިޔާގެ ނިްޞބަތުން ފަރާތް    ހާސް  ހުށަހެޅި  ވަކިކުރި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން 

ނަގައިދިނުމަށް    ފައިސާ  ަކްއާވުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔތަްތތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް  

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ   ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރުހި ަޤބޫލުވެފައިވަތީ،  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ

ާޤނޫނު ނަންބަރ   ާޤނޫނު(  2008/2ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ  ގެ    29ގެ    )ވަޒީފާއާބެހޭ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ    1ވަނަ 

އެފަރާތް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް    ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް

ނުބެލުމަށްކަނޑައަޅައި،    ފަރާތެއްކަމުގައި  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

ރ. )ފަސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( ރުފިޔާގެ  -/5,865  މަަހަކްށ  ެގ ގުޮތަގިއުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔުތ

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތރުީޚްނ ފިެށެގްނ، އެ ަފާރުތގެ ވަޒާީފެގ ަކްނަތއަްތްއ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ނިްޞބަތުން

ަހަމައްށ  ާތީރޚާ  ަހަމޖޭެހ  ިޢނަާޔްތ   އުަލްނ  ޮގުތަގއި    ެގ ަޔުތޢާިނަރމާަޟްނމުަހެގ  ާއިއ،  ަފިއާސ  ަތަކްށާވ ުމާސަރާއިއ 

މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  ޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެނަގާއިދިނުމަށާއި،  ަފިއާސ    ޖޭެހޭދްނ

(substantive fairness)    ްއަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަނ(procedural fairness)  ެއްވެސް މިންވަރަކަށް  އ

ވަނަ މާއްދާގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ތީ،  ވާކަމަށް ބުރަވެވެން ނެތަާޤއިމުކޮށްފައި

ރ. )ފަސް ހާސް  -/5,865  ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  ހެޅި ފަރާތަށްމައްސަލަ ހުށައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،    )ރ(

 ދެކެމެވެ. ންކަމުގައި ނަގަދައިނު އަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް(

ަފާރުތްނ   .12 ުހށެަހިޅ  ނަގާފައިވާ  ަމްއސަަލ  ދައްކާގޮތަށް  އަނބުރާ  ފުއްދުމަށްޓަކައި  ބޭނުންތައް  ޟަރޫރީ  ދިރިއުޅުމުގެ 

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ  ރ. )ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ( އަކީ މައް-/15,000

ގެއްލު ރިމެއްކަމަސީދާ  މިކަމަށް  ނަގައިއެކަށީގެންވާޢާޔަތްކޮށް  ށާއި،  ބަދަލެއް  މި   އެދިފައިވީނަމަވެސް،    ދިނުމަށް 

ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ޢަކޮށް،  ޖޫ ބުރާ ރުނއަޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ  ހެމައްސަލައިގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށެ

ހަމައަށް   ތާރީޚާ  ރުޖޫޢަކޮށްދޭ  އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ިޢާނަޔްތަތ ވަކިކުރި   ފައިސާ   ަކްއާވުމާސަރާއިއ 
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ދިރިއުޅުމުގެ ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރުާތން  ވިފައިވާތީ،  ނަގައިދެ

ތަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނަގައިދެވިދާނެކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާޅިގެން  ލޯނާ ގު  ނަގާފައިވާ 

 ނުދެކެމެވެ. 

ަޚރުަދ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަމްއސަަލ   .13 ަފާރުތން    ަގއިިދުނމްަށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅަންޓަރިއިބއުނަަލްށ ުހށެަހުޅމްަށ ިހނގަާފިއވާ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ހިނގާ ޚަރަދު ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  އެދަިފިއީވަނަމެވްސ، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(   48ގެ    2015ކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު  ނުވާ   ނަގައިދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި

ބަޔާންކޮށްފައި  ކަނޑައަޅައި  އޮންނާތީގައި  ނަގައިދެވޭނެ ،    މައްސަލާގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފީއަކީ  ވަކީލުގެ  ާޤނޫނީ 

 ން ފެނެއެވެ. ލަ ނިންމަމައްސަ މި މޭރުމުން މި ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބަދަލެއްކަމަކަށް ނުދެކޭ

 ގައި އިއްވުނު މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި،   2021މޭ  06މި މައްސަލައިގައި  .14

 ަވޒީފާއިން  ޙާލެއްަގއި   އެއްެވސް  އަކީ  ފަހްޒާން  ޢަލީ  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،  އަނބުރާ  އެފަރާތް  މަޤާމަށް   އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަހްޒާން  ޢަލީ'

)ރ-/5,865  މަހަކަށް  ޮގތުަގއި  ޢިނާޔަތުެގ  މުސާރައާއި  ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމުަގއި  ަވކިެވފައިާވ   ސަތޭކަ   އަށް  ހާސް  ފަސް. 

 ކަންތައްތައް  ަވޒީފާެގ ފަރާތުެގ އެ ފެށިެގން، ތާރީޚުން ަވކިކުރި ަވޒީފާއިން ފަހްޒާން ޢަލީ ނިޞްބަތުން ރުފިޔާެގ( އްފަހެ ފަސްދޮޅަސް

  މައްސަލަ  ލިމިޓެޑްއިން ކޯޕަރޭޝަން ކަފެނަ ރައްދުިވ މައްސަލަ ފައިސާ ޢިނާޔަތްތަކަށްާވ މުސާރައާއި ހަމައަށް ތާރީޚާ ހަމަޖެހޭ އަލުން

 ' ކަނޑައަޅައި، ދޭންޖެހޭކަމަށް  ފަހްޒާންއަށް ޢަލީ ހުށަހެޅި

 މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އިދާރީކުށަކުންކަމާއި، ރަނގަޅުގޮތަކީ،

  ަވޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި   އެއްެވސް  އަކީ  ފަހްޒާން  ޢަލީ  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި،   އަނބުރާ   އެފަރާތް   މަޤާމަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަހްޒާން  ޢަލީ  '

)ރ-/5,865  މަހަކަށް  ޮގތުަގއި  ޢިނާޔަތުެގ  މުސާރައާއި  ނުބެލުމަށާއި،  ފަރާތެއްކަމުަގއި  ަވކިެވފައިާވ   ސަތޭކަ   އަށް  ހާސް  ފަސް. 

 ކަންތައްތައް  ފާެގަވޒީ ފަރާތުެގ އެ ފެށިެގން، ތާރީޚުން ަވކިކުރި ަވޒީފާއިން ފަހްޒާން ޢަލީ ނިޞްބަތުން ރުފިޔާެގ( އްފަހެ ފަސްދޮޅަސް

  ފައިސާ،   ދޭންޖެހޭ   ގޮތުގައި   ޢިނާޔަތުގެ   މަހުގެ   ރަމަޟާން   ފައިސާއާއި  ޢިނާޔަތްތަކަށްާވ  މުސާރައާއި  ހަމައަށް  ތާރީޚާ  ހަމަޖެހޭ  އަލުން

 ' ކަނޑައަޅައި، ދޭންޖެހޭކަމަށް  ފަހްޒާންއަށް ޢަލީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ލިމިޓެޑްއިން  ކޯޕަރޭޝަން ކަފެނަ ރައްދުިވ މައްސަލަ

 ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 

Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

 

 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  

 

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

އިން    2017ޖުލައި    25  ޢަލީ ފަހްޒާން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ، ބިެލިއުރ  ރާިޢަޔތޮްކްށ  ަމްއަޗްށ  ެގވަާހަކަތުކ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ

ފެށިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ގދ. ފިޔޯރި ބްރާންޗުގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރގެ މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން 

ތަނަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ދޭ  ވަޒީފާ  ބަހައްޓައިފިނަމަ  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  ފަހްޒާން  ޢަލީ  ދަނިކޮށް، 

ނޯޓިހެއް  ގެއްލުންތަކެ އަދި  ނުލައި،  އެޅުމަކާ  ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ  އެއްވެސް  ފެންނާތީކަމަށްބުނެ،  ލިބިދާނެކަމަށް  އް 

ދިނުމެއްނެތި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމްކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖްރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

އި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ޢަލީ ފަހްޒާން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ގަ  2020ފެބުރުވަރީ    24ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި  

ާޤނޫނާއި، ގަވާއިދާއި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ޢަލީ ފަހްޒާން އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާއަށް 

ތުގައި ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އެންމެހައި ޢިނާތްތަކާއި، އެ ފަރާތަށް އަނބުރާ ދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުއްދަ

ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ ފައިސާގެ ޢަދަދެއް  

އެދި     ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2020އޮކްޓޫބަރު    21  ގޮތަށް  ރައްދުވާ  އަށްލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަނަގައިދިނުމަށް 

 ، މައްސަލައިގައި މި ޅިހުށަހެ ޓްރައިބިއުނަލަށް

ން  ލިމިޓެޑު  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ށް މައްސަލަ ރައްދުވިވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމައަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ    ޢަލީ ފަހްޒާން

ރ. )ފަސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް  -/5,865  މަަހކްަށ  ެގ ޮގުތަގިއުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔުތއެއްބަސްވެފައިވާތީއާއި،  

ޢަލީ ފަހްޒާން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްދޭ ތާރީޚާ    ފަހެއް( ރުފިޔާގެ ނިްޞބަތުން

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަނަގައިދިނުމަށް    ފައިސާ  ަކްއާވުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތހަމައަށް  

ަޤބޫލުވެފައިވަތީ،   ފަހްޒާން  އެއްބަސްވެފައިވާތީ،  ރުހި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ގެ  ލިމިޓެޑު  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަޢަލީ  ވަޒީފާއިން 

           ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ   (substantive fairness)  މާއި ޢަދުލުވެރިކަ   މައުޟޫޢީ   ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައިވަޒީފާއިން  

(procedural fairness)   ،ިާޤިއުމުނޮކްށަކަމްށ ަކނަޑައަޅއ   



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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20 ގެ 20    ޞަފްޙާ
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ައީކ ެއްއެވްސ ޙެާލްއަގިއ  ޢަލީ ފަހްޒާން    ،ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި  އަނބުރާ  މަާޤމަށް އެފަރާތް  އަދާކުރަމުންދިޔަ ޢަލީ ފަހްޒާން  

ރ. )ފަސް ހާސް  -/5,865  މަަހަކްށ   ެގ ގުޮތަގިއ ުމާސަރާއިއ ިޢާނޔުަތަވޒާީފިއްނ ަވިކވަެފިއާވ ަފާރެތއްކުަމަގިއ ުނބުެލމާަށިއ،  

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތރުީޚްނ ފިެށެގްނ، ެއ ަފރުާތގެ  ޢަލީ ފަހްޒާން    އަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( ރުފިޔާގެ ނިްޞބަތުން

ިޢާނަޔުތގެ  މުަހެގ    ާޟްނރަަމާއިއ  ަފިއާސ  ަތކްަށާވުމާސަރާއއި ިޢާނަޔްތ   ަވޒާީފެގ ަކްނަތއަްތްއ އުަލން ަހަމޖޭެހ ާތީރޚާ ަހަމައްށ

ަފިއާސޖޭެހޭދްނޮގުތަގިއ   ުހށެަހިޅ  ،    ަމްއސަަލ  ިލިމެޓްޑިއްނ  ޯކަޕރަޭޝްނ  ެފަނަކ  ަރއުްދިވ  ފަހްޒާންމްައސަަލ  ައްށ  ޢަލީ 

 ޭދްނޖޭެހަކަމްށ ަކނަޑައަޅއި، 

 substantive)  މާއިޢަދުލުވެރިކަ   މައުޟޫޢީވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  ޢަލީ ފަހްޒާން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން  

fairness)   ީޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއ  (procedural fairness)    ްޤާނޫނު ނަންބަރު   ތީ، ފައިނާުވ ްށ ޤާއިމޮުކ ޤާއިމުނުކޮށްކަމަށ

ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ  ޢަލީ ފަހްޒާންއަށް  އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،    ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

އަށް  ޢަލީ ފަހްޒާންން  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުރ. )ފަސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް(  -/5,865  ގޮތުގައި

 ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

  ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ(  ވިހި)   20  ފެށިގެން  އިން(  2021  މޭ  06)  މިއަދު  ކަންކަން  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ

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

 މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. ، އަންގާ އަމުރުކޮށްލިމިޓެޑްއަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންމައްސަލަ ރައްދުވި   އެންގުމަށް،

 1442 ރަމަޟާން 24

 2021 މޭ 06
 

 ނިންމީ   ބަލައި   މައްސަލަ  މި   

 

 
 

 ޒުހައިރު  هللاޢަބްދު  އާމިނަތު   

 ރައީސް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  

 


