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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2021/276 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021 ނޮވެންބަރު 23 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2022 ފެބުރުވަރީ 21 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( ގަން.ލ/   ތުނޑި. ކުދިރަތްމާގެ) މުޙައްމަދު ފިރުާޝން : ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

 (A135225: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ލިމިޓެޑް ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  : ފަރާތް  ރައްދުވި   މައްސަލަ 

 (C-0462/2012ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  )ކުންފުނި

 
  

 

 : ޚުލާސާ  މައްސަލައިގެ 

ފިރުާޝން، މި މައްސަލައަކީ ކާޑު  ގަން  ލ..  ނޑި/ ތު   ކުދިރަތްމާގެ)  މުޙައްމަދު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން   )

ލިމިޓެޑް(  A135225ނަންބަރު:   ކޯޕަރޭަޝން  ދަނިކޮށް،   ޓެކްނީަޝނެއްގެ ގެފެނަކަ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  މަާޤމުގައި 

ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް މަާޤމު އުވާލައި،    01ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34.9ގެ    2015މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ކުންފުނީގެ  

ޚިވަޒީ ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ކަނޑައަޅަފާއިން  ކަމަށް  ދިނުމަށާއި،  ލާފަށް  މުޙައްމަދު  އި 

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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އިޢާދަކޮށްދި  ފިރުާޝން އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ފިރުާޝން  ނުމަށާއި،އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާއަށް   މުޙައްމަދު  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ޢިނާޔަތްތައް   މުސާރައާއި  އެންމެހައި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދުވަހާ  އިޢާދަކޮށްދޭ  ފެނަކަ    ނަގައިދިނުމަށްއަނބުރާ  އެދި 

ލާފައިވާ  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަ 2021ނޮވެންބަރު  23މިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޯޕަރޭަޝން ލި 

   މައްސަލައެކެވެ.

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    މުޙައްމަދު ފިރުާޝންމި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .1

ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް މަާޤމު އުވާލައި،    01ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34.9ގެ    2015މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

މުޙައްމަދު  ލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށާއި،  ފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިވަޒީ

އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް   މުޙައްމަދު ފިރުާޝން  ނުމަށާއި،އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިފިރުާޝން  

ފެ އެދި  ލިބިދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އެންމެހައި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދުވަހާ  އިޢާދަކޮށްދޭ  ނަކަ  އަނބުރާ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ  މުޙައްމަދު ފިރުާޝން  ގައި    2020  މާރިޗު  02މިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ކޯޕަރޭަޝން ލި

ތަކެއްގެ މައްޗަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި އެއް ފަރުވާއެއް  ޢާލައާ އެއް ވާިޤމައްސަ  VTR/2020/51ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

 02ގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  ނއެ  ންހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމުހޯދުމަށް  

)ވަޒީފާއާބެހޭ   R-20/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ،މުޙައްމަދު ފިރުާޝން ގައި  2020 މާރިޗު

  2މަުޤބޫލު އުޒުރެއްނެތި ޖުމުލަ    ދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،ވަނަ މާއް   23( ގެ  2015ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  

މި މައްސަލަ  ގައި  2021އޮކްޓޫބަރު  25ފަރާތުން ޙާިޟރުވެފައިނުވާތީ  ގެމުޙައްމަދު ފިރުާޝން)ދޭއް( އަޑުއެހުމަށް 

ބާޠިލުކުރު ޓްރައިބިއުނަލުން  ނަންބަރު    ން،މުވަޒީފާއާބެހޭ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ    R-103/2018ގަވާއިދު  )ވަޒީފާއާބެހޭ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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 ނޮވެންބަރު  23  )ނ( ގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާގެ    23ލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ  ވަނަ އިްޞ  1އަށް    2015ގަވާއިދު  

ފިރުާޝން  ގައި    2021 ހުށަހެޅުމުންޓްރައިބިއުނަލަ  ވަޒީފާއާބެހޭއަލުން  މުޙައްމަދު  މައްސަލައެކެވެ. ބަ  ށް    ލާފައިވާ 

ބަޔާންކުރެވުނު  އި ނަންބަރު  ސްވެ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ފަރާތުން    ލައިގައިމައްސަ  VTR/2020/51ވަޒީފާއާބެހޭ  ދެ 

މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި  ށް  ވާހަކަތަކަ  ދެއްކި  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  ބެލި  މައްސަލަ،  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއިހުށަހަޅާފައިވާ  

ކުރިއަ  ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ. މައްސަލަ  މި  ގެންގޮސްފައިވާނީ  އަދި  ނަންބަރު  ށް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

51/VTR/2020 ަބުން ފެށިގެންނެވެ.ގޮސްފައިވާ ހިސާ ލަމައްސ 

( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ންގަ ލ..  ނޑި/ ތު ކުދިރަތްމާގެ) މުޙައްމަދު ފިރުާޝން ފަރާތްކަމުގައިވާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .2

ކާޑު ނަންބަރު:   މުޚާޠަބުކުރެވޭ  (  A135225އަންގައިދޭ  ގޮތުގައި  ގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތް"  "މައްސަލަ  ފަހުން  )މީގެ 

ގައި   ފަރާތް( ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކަންކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ    ،ނަޒަރުކުރުމުން

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ   (C-0462/2012ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:    ގެ)ކުންފުނީ ލިމިޓެޑް  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް  ، ކަމަށާއިގައި  މަާޤމު   ޓެކްނީަޝނެއްގެގެ  ޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  ގޮތުގައި މުޚާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ، ގައި ކަމަށާއި  2012އޮކްޓޫބަރު    23މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ  

މަހަކު   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  މަާޤމުގެ  )4500/-އަދާކުރަމުންދިޔަ  ރުފިޔާ(  ފަސްސަތޭކަ  ހާސް  ހަތަރުރ. 

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ގައި    2019  ޑިސެންބަރު  03ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، 

ކުންފުނީގެ  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ވަޒީ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަނަ    34.9ގެ    2015މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ފާއިން 

ގެ   )ހ(  އުވާލުމަށް    01މާއްދާގެ  މަާޤމު  ޚިލާފަށް  ނަންބަރާ  ހުށެވަނަ  މައްސަލަ  ގުޅިގެންކަމުގައި  ޅި  ހެ ނިންމުމާ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ފަރާތުން

ޚިވަނީ،  ބުނެފައި  ގޮތްކަމަށް  އެދޭ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .3 ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ލާފަށް 

ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  
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ޢާދަކޮށްދޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އި

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ލިބިދިނުމަށް 

 ވަޒީފާއާބެހޭ   ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4

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

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަޒީފާއިން   4.1 ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ގައި   2019ޑިސެންބަރު    03މައްސަލަ 

ކުރަމުންދިޔަ މަާޤމު އުވާލެވިފައިވާތީވެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާ

ގަވާއިދު   މުވައްޒަފުންގެ  ޗެޕްޓަރ    2015ލިމިޓެޑްގެ  މާއްދާގެ    1ގެ  އެ  ދަށުން  )މުވައްޒަފުން    34.9ގެ 

ތެރެއިން   ޙާލަތްތަކުގެ  "އަންނަނިވި  މާއްދާގައި،  މި  ކަމަށާއި،  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ގެ  ދޫކޮށްލުން(  ވަޒީފާއިން 

ތެއް މެދުވެރިވެގެން ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ  ޙާލަ

މަތީން ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތެއްވާނަމަ އެ ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ." މިފަދައިން  

ނީ "އޮނިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލަކާގުޅިގެން މަާޤމު އުވާލުމަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވަ  01ކަމަށާއި، އެ މާއްދާގެ  

މުން ދުމަތެއް މެދުކަނޑާލަން ޖެހު ފާއަދާކުރާ ތަނެއް ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ ތަނަކުންދޭ ޚިނުވަތަ ކުންފުނީގެ ވަޒީ 

ކަމަށާއި، އެގޮތުން އޮނިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލަކާގުޅިގެން މަާޤމު    " މިފަދައިން  ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ޖެހުން 

ދުމަތެއް މެދުކަނޑާލަން  އަދާކުރާ ތަނެއް ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ ތަނަކުންދޭ ޚި  ފާއުވާލުމަށް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ވަޒީ 

ވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން  ފާގައި ހުރި މުކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ދާއިމީ ވަޒީ 

ކަމަށާއި،   މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވިދާނެ  02ޖެހިއްޖެނަމަ އެ މުވައްޒަފަކަށް  

ރިޑަންޑަ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުންފުނީއެހެންކަމުން  ކުރެވިފައިވަނީ  އެންމެހައި    ގެންޓް 

ދޭންޖެހޭ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  ކަމަށާއި،  ތެރެއިން  ގަވާއިދުތަކުގެ  މަސް    02އުޞޫލުތަކާ 

ރ. )ތޭރަހާސް ހަސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ(  13620/-ފައިސާއާއި، އެހެނިހެން އެލަވަންސްއަށްވާ  ދުވަހުގެ ނޯޓިސް

ހުށަދީ މައްސަލަ  މިކަމަކީ  އަދި  ކަމަށާއި،  ކުރިއާފައިވާނެ  ފަރާތަށް  ކޮށްފައިވާ    ލައިހެޅި  އެންގުމަށްފަހު 
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  ކަމެއްކަމަށާއި، އެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިޢުތިރާްޟ ނުކުރާކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ 

ރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމުމާ  އޮފީހެއް އުވާލުމަށް ކުންފުނީގެ ޑި   16ރީޖަނަލް އޮފީސްގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުންދިޔަ  

ފެބުރުވަރީ   20ސަރކިއުލާއިން  FNK-M/MC/2019/30ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު 

ވަރަކަށް މުވައްޒަފުންނަށްވާނީ  )ތިންހާސް(    3،000ގައި ފެނަކަ ކޯޕރޭަޝންގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ    2019

އިދާރީ   ފެންވަރު  ހަރުދަނާކޮށްވުރެ  މިހާރަހިންގުން  ކުންފުނީގެ  ޚިދުމަތުގެ  ދެމުންދާ  ރައްޔިތުންނަށް  ށް 

ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަކީ މިވަގުތަށް ކުރަން ކޮންމެހެން މަޖުބޫރުކަމެއް 

 ވާލުމަށް ނިންމާފައިވާތީޑިޕާޓްމަންޓްތައް އު އިފީހުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ އޮފީސްތަކާކަމަށްވާތީ، ރީޖަނަލް އޮ 

އަ މުވައްޒަފުންނަށް  އެންމެހައި  ކުންފުނީގެ  މައްސަލަ  ންގާ އެކަން  ކަންކަމުން  އިސްވެފާހަގަކުރި  ފައިކަމަށާއި، 

ފަރާތް  ށަހު ވަކިކުރެވިފައިވަޒީ ވަހެޅި  ވަޒީފާފާއިން  ާޤނޫނުގެ  އާނީ  ބަޔަންކުރާފަދަ    21ބެހޭ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އެކަށީމުވައްޒަފަކު ވަޒީ  ވަކިކުރަން  އޮވެ،ފާއިން  ާޤނޫނުގެ  ގެންވާ ސަބަބެއް  ދަ  22  އެ  މާއްދާގެ  ން ށުވަނަ 

ބަދަލުގައި ނޯޓިސްގެ  ާޤނޫނުގެ  ދޭންޖެހޭ  ނޯޓިސް  25  އެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މުސާރައާއި    ވަނަ  މުއްދަތަށްވާ 

އެހެނިހެން   ވަޒީފާއިން    ޢިނާޔަތްތައްޢިނާޔަތްތަކާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމުގައިވާތީ،  ދިނުމަށްފަހު 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި،  މައުޫޟޢީ  ގޮތަށް  ާޤނޫނުގައިވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ 

 . މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެކުރުމަށްފަހުކަމަށް ޤާއިމު

ނންބަރު  އްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނީ ރަ މައްސަލަ .5

އާއި ދެފަރާތުގެ    2015)ވަޒިފާޢާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު    2008/2

އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ  މެދުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ

އިޢާދަކުރާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އެއްވެސް ފައިސާގެ ބަދަލެއް  

 .ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ނަގައިދެވެން ނެތްކަމަށް

ދެވުނު މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް    މި .6

އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި  ޏެވެ. ގައި ޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެކަންފުރުަޞތު



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ފަރާތު  2އެދިފައިވާ    ޙާޟިރުކޮށްދޭން ަޝފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި  ފަރާތުން ހެކިންގެ  ސާބިތުކޮށްދޭން )ދޭއް(  ން 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު    ،ލުކުރެވޭތީބޭނުންވާ ކަންކަން ޑޮކިއުމަންޓްރީ އެވިޑެންސްގެ ގޮތުގައި ސާބިތުކުރެވޭނެކަމަށް ަޤބޫ 

ހެކިބަސް    2 ހެކިންގެ  ޝަފަހީ  ބޭނުން  )ދޭއް(  ވަޒީފާއާބެހޭ    2021އޮގަސްޓު    26ނޫންކަމަށް  ނަގަން  ގައި 

މައްސަލަ  މި މައްސަލައިގައި   ،ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

 ނަގާފައިނުވާނެވެއެވެ. ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަފަހީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް 

  ަވޒާީފިއން   ެއ  ަވިކޮކށިްފަނަމ،   ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ނަުލިއަނަމެވްސ،   ިދުނަމާކ  ނިޯޓްސ  ުނަވަތ   ިދުނަމށްފުަހ  ޯނިޓްސ .7

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތީރުޚން    ، ާފއާަދުކިރ މާީހައްށ ަޤބުޫލުކެރޭވަނަމަވީޒ  ެނތަިކުމަގިއ  ަސބެަބްއ  ެއަކީށެގްނާވ  ަވިކުކީރ  ޭއާނ

ެތޭރ ުދވުަހެގ  ިތްނަމްސ  ަޝުކާވ،  ެފިށެގްނ  ެއަކުމގެ  އެ  ވަޒާީފާއބޭެހ  ަގިއ  ަޙްއުޤ  ހުށެަހުޅުމެގ  ްޓަރއިިބުއނަަލށް 

ާމއާްދެގ )ހ( ިއން    28)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ( ގެ    2/ 2008ުމަވްއޒަަފަކްށ ިލިބެގްނާވކްަނ ޤޫާނުނ ަނނަްބރު   ަވނަ 

މަުވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކީރ ެއަކީށެގްނާވ ސަަބެބއް  ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. މިފަަދިއން ުހށެަހޭޅ ަޝުކާވެއްއަގިއ، އެ  

ަވަނ ާމއާްދަގިއ    27ޮއެވެގްނަކްނ ާސބުިތކޮށިްދުނަމކީ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތގެ ިޒްނާމެއްއގެ ޮގުތަގއި ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނގެ  

ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިމ  ެއަކީށެގްނާވ ަސބެަބއް  ަކނަޑައޅަާފިއެވެއެވ. އެެހްނަކުމްނ   

 ޮއެވެގްނަކްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއންަލަގިއ ާސބުިތުކުރުމެގ ުބރަ ޮއީތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތެަށެވ. 

ޢަދުުލެވިރ   ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކްށެގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .8 ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ 

ުނަވ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއިންނުމަމުކްނޯތ  ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސަބެބއް  އަެކީށގްެނާވ  ެއީއ    ، ަތ 

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

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

ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ    ، ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނެގެއެވ. ިމޮގތްުނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ

ޢަދުުލެވިރ  ހުއަްދުކރާފަަދ  ަވިކުކުރމްަށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަފުަކ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ިޚާޔުރކާުރ  ަފާރަތުކން  ޭދ  ަވޒާީފ 

ުޢްނުޞުރަތއް   ެއންމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ދުަށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކރާ  އެ  އުިތުރްނ  ަސަބަބކްަށުވުމެގ 

ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ  ، ވަެފިއުވްނަކާމިއުފރަިހަމ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ    ، ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ިއުޖާރައުތަތއް   ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގއި  ބުެލނަްތއް  ބަަލްނޖެހޭ  ާވޞުިލުވަމްށަޓކިައ  ިންނުމަމަކށް 

ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނިއ އޯެކުޓން  ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓ  ، ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކްނ ްނ ިންނަމވަާފިއވާ 

 ިންނަމވަާފިއާވ ިމާބަވުތެގ އެެހން ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއެވއެެވ. 

  އޮނިގަނޑަށް   އިދާރީ   ،ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ހިންގުން   އިދާރާތަކުގެ   އަދި  ، އޮފީސްތަކާއި  ،ކުންފުނިތަކާއި .9

ޒަފަކު ނުވަތަ  މުވައް ހެދުމުގައި  ހަދާ ބައިކޮށް ،އެއްކޮށް ،އުވާލައި  ،އުފައްދައި ޔުނިޓުތައް މަާޤމުތަކާއި ،ބަދަލުގެނެސް

މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް  ޙާލަތު(  )ރިޑަންޑަންސީގެ  ޙާލަތެއް  ދޫކޮށްލަންޖެހޭފަދަ  އިދާރާއަކުން  އެފަދަ  މުވައްޒަފުންތަކެއް 

 ޙާލަތެއްގައި މުވައްޒަފުން މަދުކުރެވެން ނޯންނަނަމަ އެކަމަކީ އެފަދަ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން  މިފަދަ  ، ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި

ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި ސަބަބެއްކަމަށް  ހުރަސްއެޅޭނެ  ރި  ،ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހުށަހެޅިފަރާތް  ޑަންޑަންޓްކޮށް މައްސަލަ 

 ، އަދި އެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދެއްގައި ވެސް  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގައި ވެސްވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު  

އަދި ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތަކީ މުވައްޒަފަކު   ،ރިޑަންޑަންސީއާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި އުސޫލެއް ާޤއިމުކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް

އިދާރާއެއްގެ އޮނިގަނޑަށް    އެފަދަ  ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް

އެފަދަ ޙާލަތުގައި    ،މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ  ،ގެންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އޮތް   ،މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ވަކިކުރުމަކީ

ބެލެވިދާނެކަމާއިއެ ސަބަބެއްކަމުގައި  ވަކިކުރާ    ،ކަށީގެންވާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ސަބަބަށްޓަކައި  މި  ނަމަވެސް 

ޙާލަތެއް    ،ވަކިކުރުމުގައި ޖެހޭފަދަ  ގެންނަން  ބަދަލު  އޮނިގަނޑަށް  އިދާރީ  އިދާރާއެއްގެ  އެފަދަ  ވެސް  ޙަީޤަޤތުގައި 

އަދި އެއީ ވަކި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް    ،ހެޔޮނިޔަތުގައިތޯއާއި  އެކަން ކޮށްފައިވަނީ  ،މެދުވެރިވެފައިވޭތޯއާއި

އަދި ވަޒީފާއިން    ،ކަނޑައެޅިގެން ބޭއިންސާފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއާއި

އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމުގައި މައުޫޟޢީ    ،ވަކިކުރާނެ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުނު ގޮތަކާއި

ޢަދުލުވެރިކަން އަދި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލައި އެކަންކަން ކަށަވަރުވާންޖެހޭކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

ނަންބަރު   ަޤިޟއްޔާއާއި   HC-A/89/2011ހައިކޯޓުގެ  ކޯޓުގެ    ،ވަނަ  ަޤިޟއްޔާއިން    HC-A/343/2012އެ 

 އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ގޮތުން މުޢާން .10 މައުޫޟޢީ   ، އުޫޞލެއްގެ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު   ރިޑަންޑަންޓްވެގެން 

ބެލެވޭނީ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް  މުވައްޒަފުން   ،ޢަދުލުވެރިކަން  ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް  ންޓްކުރުމަށް ރިޑަންޑަ ކުންފުނި 

 ،ސަބަބުތަކަށްޓަކައި (Economic) ނިންމި ނިންމުމަކީ ޙަީޤަޤތުގައިވެސް ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިްޤތިޞާދީ

ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަކު   ،އަދި ، ވާނަމަކަމާއި ކުންފުނިން ހެޔޮނިޔަތުގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް

 ، ޢާންމު ޙާލަތްތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ ،އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ކުރަންޖެހޭވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމު

ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ޙާލަތުގެ  އިްޤތިާޞދީ  މުވައްޒަފުންތަކެއް   ، ދިމާވެފައިވާ  ތިބި  ވަޒީފާގައި   ކުންފުނީގެ 

ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން ވަޒީފާއިން  ކުރިއާލާކުން   ،ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  މުވައްޒަފުންނަށް   ، އަންގާފައިވުމާއި ފުނީގެ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން   ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ރިޑަންޑަންޓް ވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލާ  ކޮބައިކަން ކުންފުނީގެ   ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއާތާއި އުޫޞލުތަކަކީ

ރިޑަންޑަންސީއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ    ،ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރެވެނީ ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން  ،އަންގާފައިވުމާއި 

މުވައްޒަފަކު ދަށުން  ސަބަބެއްކަމަށް ާޤނޫނުގެ  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭފަދަ  ވުމާއެކު   ވަޒީފާއިން   ، ބަލައިގެންކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ    21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ،ސަބަބުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފު ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެާޤނޫނުގެ  22އެާޤނޫނުގެ    ،ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދަށުން

ބަދަލުގަ  25 ނޯޓިސްގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ދީފައިވާނަމަކަމާއިވަނަ  ފައިސާ  ރިޑަންޑަންޓްވެގެން    ، މީގެއިތުރުން  ،އި 

އެޢިނާޔަތް    ،ޢިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްަޞ

ނގިފައިވާނަމަކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ  ،ކުރިން ކަނޑައެޅި   ލިބިދެވޭނެ ގޮތާއި މިންގަނޑުތައް

 ަޤިޟއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  HC-A/180/2011ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒީފިާއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވނީ  ޢަދުލުވެރި ފައިޞަލާއަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި،  މައްސަލައިގައި    މި .11

 ( ިރަޑްނަޑްނީސ  މުެދެވިރެވެގްނޯތާއިއgenuine redundancyަޙީޤީޤ  ޙާލުަތ  ގެ  ފަރާތް    ، (  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަކިކުރުމުގައި   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވަޒީފާއިން  ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ  އުިޖާރީއ  އިަދ 

(procedural fairness)  ބަަލްނޖޭެހަކމަުގިއ ެދެކެމެވ.   ޤިާއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ .12

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ    ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި

 ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބިެލިއުރ ައނަްނިނިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރުވެނެވ. 

ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ  ަމުއޟީޫޢ .12.1 ަފާރަތުކން    ، ޢަދުުލެވިރަކްނ  ދޭ  ަވޒާީފ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ 

ިޚާޔުރުކާރ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ޢުަދުލެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމގެ  

ުއްނުސުރަތއް   ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ދުަށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކރާ  އެ  ިއުތުރްނ 

ަންނަބރު  ުފރަިހަމ ަހިއޯކުޓެގ  ިދެވިހާރްއޭޖެގ  -HC/2011ާއިއ     HC-A/24/2010ވަެފިއވަެފިއުވްނަކްނ 

A/134    .ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނެގއެެވ 

ބަލާއިރުރިޑަން .12.2 ޤާއިމުވެފައިވޭތޯ  ޢަދުލުވެރިކަން  ޙާލަތުގައި މައުޫޟޢީ  ޙާލަތެއް    ، ޑަންސީގެ  ރިޑަންޑަންސީގެ 

މެދުވެރިވެފައިވާކަމާއި ވެސް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ،ޙަީޤަޤތުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ރިޑަންޑަންޓްވެގެން 

އަދި އެކަމަކީ ވަކި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ވަޒީފާއިން    ،ހެޔޮނިޔަތުގައިކަމާއި

އުފުލަންޖެހޭނީ    ބޭއިންސާފުން ވަކިކުރުމުގެ މަްޤޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ

ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން    HC-A/38/2017ވަޒީފާދިން ފަރާތުންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަސަބބްަށ ބާަލިއުރ  ެއޮގުތްނ  .12.3 ަވިކުކެރުވނު  ފާަރްތ ަވޒާީފިއން  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރާތް    ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ ަމުރ ، ަވޒާީފިއްނ  ުއނަދގޫ  ަދތި  ިދާމވަެފިއާވ  ޙަާލތަށް  މީާލ  ާލިއން  ަޙުކނުްފީނގެ 

ިންނަމިއ ަޚރުަދުކަޑުކުރަމްށ  ވާީހެވްސ  ުކިރައްށުވެރ  ުކނުްފީނ  ، ައަރިއަގުތަމްށޓަަކިއ  ިހްނުގން  އާިދީރ  ެގ 

ިއތާުބާރިއ ަޔީޤްނަކމެާއުކ ޚުިދަމތް    ، ަރްއިޔތްުނަނށް ެދުމްނެގނާްދ ޚުިދަމުތެގ ެފްނަވުރ ރަނަގުޅޮކްށ  ، ަހރަުދާނޮކްށ

ޯފުރޮކށިްދުނުމެގ ޮގުތން ުކނުްފނެީގ އާިދީރ ޮއިނަގނޑަށް ބަދުަލތެަކްއ ެގަނުއަމީކ ެއަވގުުތ ޮކްނމެެހްނ ުކުރން  

ީރަޖންަލ އީޮފްސެގ ަނުމގިައ ިހްނަގުމނާްދ އީޮފްސަތާކިއ ޑާިޕްޓަމނުްޓަތއް    ، ަކެމްއަކަމށް ެފުނުނ ހިނުދަމުޖޫބުރ  
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ިންނުމމާ ުގިޅެގްނަކން ެފަނަކ ކަޯޕޭރަޝްނ ިލިމެޓޑުގެ    ަފާރުތެގ ެމޭންޖަމްނޓްުނުއވުާލަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  

 ، ( 'ަސރިކއަުލރ' ިއްނ ެއނެގްނ އްޮނަނަކާމިއ2019ެފުބުރަވީރ    20)   FNK-M/C/2019/30ަންނަބުރ  

( 'ަވޒާީފިއން  2019ިޑެސނަްބުރ    02)   FNK/A/TER/2019/433ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝން ިލިމެޓުޑގެ ންަނަބުރ   .12.4

ައްށ   ިލުޔްނ'  ަކުމެގ  ވަޒީފާއިން    ، ބާަލިއުރަވިކުކިރ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ފެނަކަ    ،ވަކިކޮށްފައިވަނީމައްސަލަ 

ގުޅިގެން  ކޯރޕަރޭަޝން ނިންމުމާ  އުވާލުމަށް  އޮފީސްތައް  ރީޖަނަލް  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ   ،ލިމިޓެޑްގެ 

ަވަނ ަނންބުަރެގ ަދުށން    1ަވަނ މާއާްދެގ )ހ( ެގ    34.9ެގ    2015ުކނުްފީނެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ  

   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ވާކަންބަޔާންކޮށްފައިވަިފިއާވީތ ަކަމްށ  ެލަމާޤުމ ުއާވ

ަވނަ    1ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ    34.9ެގ    2015ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ    ަނަކ ޯކަޕޭރަޝން ިލިމެޓުޑެގެފ .12.5

ަގިއ، ޮއިނަގނޑްަށ އަނަްނ ބަދަަލކާ ުގިޅެގން ަމާޤުމ އުވުާލުމްނ ުނަވތަ ުކނުްފީނގެ ަވޒާީފ އާަދުކާރ  ަންނަބުރ

ަބނުްދ ުނަވތަ  ަތެންއ  ުމަވުކުރަމްށ  ޖުެހުމްނ  މުުދަކނޑަާލްނ  ޚުިދަމެތއް  ަވޒާީފިއން  ްއޒުަފްނ  ަތަނުކނޭްދ 

 ޫދޮކށެްލވާިދެނަކަމްށ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ލައިގެން މުވައްޒަފަކު    ،ވަކި ޙާލަތަކާއި ގުޅިގެން  ދިމާވާ  އިދާރާތަކަށް  ކުންފުނިތަކާއި .12.6

ކަނޑައެޅިފައިވީނަމަވެސް ކުރެވިދާނެކަމަށް  ފަރާތުން    ،ރިޑަންޑަންޓް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސަބަބެއް  އެފަދަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ،ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު

ނަންބަރު   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  އެ  ގޮތުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

FNK/A/TER/2019/433     (02    2019ިޑެސނަްބުރ  )ްއިނ ލިޔުން'  ކަމުގެ  ވަކިކުރި   ، 'ވަޒީފާއިން 

ން ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ރީޖަނަލް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝ

ވަނަ    34.9ގެ    2015ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު    ،އޮފީސްތައް އުވާލުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން

)ދޭއް(   2އެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ    ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މަާޤމު އުވާލެވިފައިވާތީ  1)ހ( ގެ    ގެމާއްދާ
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މުސާރަ އޮންނަކަން މަސްދުވަހުގެ  ބަޔާންކޮށްފައި  ނިންމާފައިވާތީކަމުގައި  ދޫކޮށްލަން  ވަޒީފާއިން  އާއެކު 

 ، ަޤިޟއްޔާގައި HC-A/280/2012ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   ،އެނގޭކަމާއި

،  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު   ސަބަބު   ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން   އޭނާ   ސިޓީގައި   ފޮނުވި   ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު " 

،  ހުށަހެޅުމުން   މައްސަލަ   ޓްރައިބިއުނަލަށް   ވަޒީފާއާބެހޭ   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ،  ވަކިކުރުމާގުޅިގެން  ވަޒީފާއިން   ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

  ޕްރިސިޝަން  ބަބުތަކެއް ސަ  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި   ފޮނުވި ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

  ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފު ،  ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި  އެސަބަބުތަކަށް   ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  ފަރާތުން   ލިމިޓެޑްގެ   ޕްރައިވެޓް   މެރިން

  އެސަބަބުތަކަށް   ،ހުށަހަޅައި   ސަބަބުތަކެއް   އެހެން   ފިޔަވައި  ސަބަބު   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ލިއުމުގައި   ވަކިކުރި   ވަޒީފާއިން   ސަބަބުކަމަށް 

 ، ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި   ގެއްލިގެން   ޙައްޤުތައް   މުވައްޒަފުންގެ   ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ 

  ވަޒީފާއިން   އޭނާ   ސިޓީގައި   ފޮނުވި   ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން  ޢަލީ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ،  ޖެހޭނީ  ބަލަން   މިމައްސަލާގައިވެސް ،  އެހެންކަމުން 

  އެކަށީގެންވާ   ވަކިކުރުމަށް   ވަޒީފާއިން   އެއީ   އޮތްނަމަ   އަދި ،  ތޯއާއި  އޮތް   އެސަބަބު   ޙަޤީޤަތުގައިވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ސަބަބު   ވަކިކުރި 

 "   … ،  ސަބަބެއްތޯކަމާއި 

މި މައްސަލައިގައި ވެސް ބަލަންވާނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ،ބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީޢިމި  

ވަކިކުރެވިފައިވަނީ މައްސަލަ    ، ވަޒީފާއިން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަދައިން  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގައި ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް   2019  ޑިސެމްބަރު  02ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ބިނާކޮށްކަމުގައާއި، މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ އެ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމުގައި  

 ބުރަވެވެއެވެ. 

ފައެގޮތުން   .12.7 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ނަންބަރު  މައްސަލަ  -FNKރާތުގެ 

BR/2019/02  (13    ީ2019ފެބުރުވަރ' )ވަނަ ޢާއްމު    01ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ    2019

 ؛)އަށެއް( ވަނަ ނަންބަރުގައި  8ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ ބޯޑް އޮފް ޑައިރެކްޓާރސްގެ ަޤރާރް' ގެ  

އޮފީހު  ރީޖަނަލް  އުވާލައި،  އޮފީސްތައް  ރީޖަނަލް  އެހެން  "  މުވައްޒަފުން  ރަނގަޅު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ތިބި  ގައި 

ބްރާންޗްތަކަކަށް ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ އެމުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަށް ދިނުމަށް ނިންމުނު  

 ހިނދު"  
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 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން އެނގެއެވެ.  

ރަނގަޅުކޮށް،    .12.8 ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ގެންދާ  ދެމުން  ރައްޔިތުންނަށް  ހަރުދަނާކޮށް،  އިތުރަށް  ހިންގުން  ކުންފުނީގެ 

އިތުބާރާއި ޔަީޤންކަމާއެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަކީ  

ށާއި، އެހެންކަމުން ރީޖަނަލް އޮފީސްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ އޮފީސްތަކާއި މިވަގުތު ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ކަމެއްކަމަ

ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،   މެނޭޖްމަންޓުން  އުވާލުމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ޑިޕާޓްމަންޓުތައް  ކުންފުނީގެ  އެކަން  އަދި 

ނަންބަރު   ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  (  2019ރުވަރީ  ފެބު  20)  FNK-M/C/2019/30އަންގާފައިވާކަން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ން 'ސަރކިއުލަރ' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ލ. ގަން ރީޖަނަލް އޮފީސްގެ ގޮތުގައި ހިންގިއިރު ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި، ރިޑަންޑަންޓް   .12.9

  26ކުރެވުނު މުވައްޒަފުންނާއި، މިހާރު ލ. ގަން ބްރާންޗުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށްދިނުމަށް  

ހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ވަނަ ދުވަހު ވަޒީފާއާބެ  2021އޮގަސްޓު  

ފަރާތަށް އެދިފައިވު ރައްދުވި  މައްސަލަ  ޙިއްސާކުރުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ލިޔެކިޔުންތައް  އެ  މުން، 

އޯގަނައިޒޭަޝނަލް ޗާޓް  އޮފީސްގެ   އަދި ލ. ގަން  ރީޖަނަލް އޮފީސްޑި(  )ތުނލ. ގަން  ގާފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން  އަން

ބަޔާންކޮށް އޮނިގަނޑު    ކަމަށް  ހުމުވައްޒަފުންގެ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ނަމަވެސް،  މައްސަލަ  އެ ށަހަޅާފައިވީ 

އެދިފަނޑުތަކުއޮނިގަ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހިމަނާފައިނުވާކަން    އިވާގައި  މަޢޫލޫމާތު  މުވައްޒަފުންގެ  ފަދައިން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުތަކާ ގުޅިގެން  

  ވާޞިލްވުމުގައި މަށް  ފައި ނެތުމުން މި މައްސަލައިގެ ނިންމުފަރާތުން ވެސް ސާބިތުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަމެއް ބަޔާންކޮށް 

 ށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައި ނުވާނެއެވެ. އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުތަކަ

 REDUNDANT STAFF DETAILS_ LAAMUފަރާތުން ހުށަހެޅި '  ރައްދުވި   މައްސަލަ   އިތުރުން   މީގެ .12.10

REGIONAL OFFICEުބަލާއިރ ކޮށްފައިވާ އެ ލިޔުމަކީ ލ. ރީޖަނަލް އޮފީ   ،' ލިޔުމުށް  ހުން ރިޑަންޑަންޓް 

މުވައްޒަފަކު ރިޑަންޑެންސީގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން    07ލ. ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ ޖުމްލަ    މުވައްޒަފުންކަމާއި، އެގޮތުން

ހުށަހެޅި  ފައިވާކަދޫކޮށްލާ މައްސަލަ  އޭގެތެރޭގައި  ފާހަ މާއި،  ހިމަނާފައިވާކަން  ވެސް  ނަން  ގަކުރެވެއެވެ.  ފަރާތުގެ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
VTR/2021/276  މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ފިރުޝާން

                                             

 

24 ގެ  13 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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ނަންބަރު:  އެހެންނަމަވެސް،   ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ވަކިކު   FNK/A/TER/2019/433ފެނަކަ  ރި 'ވަޒީފާއިން 

  ތުނޑި ބްރާންޗް   ،ލ. ގަންއަދާކުރަމުންދިޔަ ތަނަކީ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ   އަށް ބަލާއިރު،ކަމުގެ ލިޔުން'  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަން  ނގެން އޮންނަކަން އެ

އިރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު  ،މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބަޔާންތަކަށް ބަލާއިރު .12.11

ބްރާ ކަމަށާއިއެ  ނުހުންނާނެ  ޓެކްނީަޝނަކު  އެއްވެސް  އިތުރު  ވަޒީފާއިން    ،ންޗުގައި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ލ. ގަމުގައި ތިން ބްރާންޗެއް ހުރުމުގެ    ،ވަކިކުރުމަށްފަހު އެ ބްރާންޗްވެސް އަދި އެ މަާޤމު އުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި

ކުންފުނީގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން ލ.   ،ސަބަބުން އިދާރީ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެ

ތިން  ގަ ގުޅިގެން  ހަލާކުވުމާ  އިންޖީނުތައް  ބަހައްޓަފައިވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓް  ރައްޔިތުންނަށް  މުގެ 

ފުރާޅެއްގެ   މިހާރު ލ. ގަމުގައި ހުންނާނީ އެއް  ،ލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުންފުންޏަށް ވެފައިވާ ކަމަށާއިމި

މީގެ ސަބަބުން ލ. ގަމުގައި ހުރި    ،ބްރާންޗް ކަމަށާއި ރާންޗްގެ ނަމުގައި އެއްދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ލ. ގަމު ބް

އިންޖީނުގެތައްވެސް 'ސެންޓްރަލް ޕަވަރ ސްޓޭަޝން' ގެ ގޮތުގައި އެއް އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކުރެވި ކުންފުނީގެ އިދާރީ  

ކަން  ރައްދުވި ފަރާތުން  ބުނެފައިވާހިންގުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވި އެތައް ގުނައެއް ފަސޭހަވެފައިވާ ކަމަށް މައްސަލަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

  ވަކިކުރެވުނީ،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ށަހެޅިހު  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ  ނުކުތާތަކަށްއެންމެހައި    އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު .12.12

ރަނގަޅުކޮށް،  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ގެންދާ  ދެމުން  ރައްޔިތުންނަށް  ހަރުދަނާކޮށް،  އިތުރަށް  ހިންގުން  ކުންފުނީގެ 

  އިތުބާރާއި ޔަީޤންކަމާއެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަކީ 

އޮފީސްތަކާއި   ހިންގަމުންދާ  ނަމުގައި  އޮފީސްގެ  ރީޖަނަލް  ފެނި،  ކަމެއްކަމަށް  މަޖުބޫރު  ކޮންމެހެން  އެވަގުތު 

ނިންމެވުމާގުޅިގެން މެނޭޖްމަންޓުން  އުވާލުމަށް  ފަރާތުން ކަ ޑިޕާޓްމަންޓުތައް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މަށް 

 2019ޑިސެންބަރު    02  އިވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން އަންގަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

 FNK/A/TER/2019/433ދީފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު:  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ގައި  

 ، ލ. ގަންއަދާކުރަމުންދިޔަ ތަނަކީ   'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމުގެ ލިޔުން' ގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
VTR/2021/276  މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ފިރުޝާން

                                             

 

24 ގެ  14 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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އެ  ބްރާންޗް  ތުނޑި  އޮންނާކަން  ލިމިޓެޑުން  ،  ތީއާއިނގެން  ކޯޕަރޭަޝން  ތުނޑި  ފެނަކަ  ގަން،  ބްރާންޗްގައި ލ. 

ނިންމުމެއް   އެއްވެސް  ނިންމާފައިވާ  ރިޑަންޑަންޓްކުރަން  މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމޓެޑުން ރިޑަންޑަންޓްކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ރީޖަނަލް  

އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓްކުރަން    ފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުންކަމާއި، ބްރާންޗްތަކުގައި ވަޒީފާ އޮފީސްތަކުގައި ވަޒީ 

  ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.

ކުރިން  މައްސަލަ .12.13 ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ވަކިކުރެވޭ    ،ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ 

ކުރިއާލައި   ކޮބައިކަން  އުޞޫލުތަކަކީ  އިޖުރާއަތުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން 

ބަލާއިރު ފަރާތުން   ،އަންގާފައިވޭތޯ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    މައްސަލަ 

ގަވާއިދު   މުވައްޒަފުންގެ  ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ  ގެ    34.9ގެ    2015ޙަވާލާދީފައިވާ ފެނަކަ  )ހ(  ގައި    1ގެ 

ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން    ،މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާއިރު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް

އިޖުރާ  ވަޒީފާއިން ޢަމަލުކުރާނެ  ކުރިއާލައި ވަކިކުރުމުގައި  އެފަރާތްތަކަށް  ކޮބައިކަން  އުޞޫލުތަކަކީ  އަތުތަކާއި 

އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު އިޖުރާއަތު މައްސަލަ    ،އަންގާފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ

 ރައްދުވި ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  

ހުށަހެޅި  ،ކޮށްރިޢާޔަތް  ނުކުތާތަކަށް  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  .12.14 ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

ބަލާއިރު ނޫންތޯ  ނުވަތަ  އޮވެތޯ  ސަބަބެއް  ވަކިކުރެވުނީ  ، އެކަށީގެންވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   ، މައްސަލަ 

ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތުގެ   ،މާލީ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް  ،ކުންފުނީގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް

ތުބާރާއި ޔަީޤންކަމާއެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް  ޢި  ،ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް

ރީޖަނަލް އޮފީސްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ    ،ންމެހެން މަޖުބޫރު ކަމެއްކަމަށް ފެނިބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަކީ އެވަގުތު ކޮ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ   ނިންމުމާއި ގުޅިގެންކަންއޮފީސްތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓުތައް އުވާލުމަށް މެނޭޖްމަންޓުން  

 ،މުގެ ލިޔުން' އާއި'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަ  ( 2019ިޑސްެނަބރު    02)    FNK/A/TER/2019/433ނަންބަރު  

ވަނަ އަހަރުގެ    2019( '2019ފެބުރުވަރީ    13)  FNK-BR/2019/02މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
VTR/2021/276  މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ފިރުޝާން

                                             

 

24 ގެ  15 ޞަފްޙާ      
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ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ ބޯޑް އޮފް ޑައިރެކްޓާރސްގެ ަޤރާރް'    01ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  

 ( 'ސަރކިއުލަރ' 2019ފެބުރުވަރީ    20)  FNK-M/C/2019/30ރު  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަ  ،އާއި

ބްރާންޗުތައް   ،ކަމާއި  ފައިވަނީ 'ރީޖަނަލް އޮފީސްތައް'ންމާ ން މި މައްސަލައިގައި އުވާލުމަށް ނިއިން އެނގެން އޮތުމު

މައްސަލަ    ންތަކުންކިޔު ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެ މި މައްސަލައިގައި    ،ކަން އެނގެން ނެތަތީއާއިއުވާލުމަށް ނިންމަފައިވާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    ،މުވައްޒަފެއްކަމަށް ބުރަވެވޭތީ  ގެބްރާންޗް  ޑިގަން، ތުނ ލ.  ހުށަހެޅިފަރާތަކީ  

 ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމށް ުބރުަނެވެވެއެވ.   ( substantive fairness) ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި   .13

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބިެލިއުރ    (procedural fairness)ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  

 ން ފަާހަގުކެރުވެނެވ. ައްނަނިނިވ ަކްނަކ

ޢަދުލުވެރިކަން   .13.1 އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތުގައި  ރިޑަންޑަންސީގެ 

ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ޢާއްމު ޙާލަތްތަކުގައި ބެލެވޭނީ، ރިޑަންޑަންސީގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭ  

އަންނަނިވި އިޖު  ވަކިކުރުމުގައި  ހައިކޯޓުގެ  މުވައްޒަފުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅާފައިވާނަމަކަން،  ފިޔަވަޅުތައް  ރާއީ 

ނަންބަރު    HC-A/180/2011ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  އެ  ަޤިޟއްޔާއިން    HC-A/343/2012ަޤިޟއްޔާއާއި 

 އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ތިބި މުވައްޒަފުން .1 ވަޒީފާގައި  ބަދަލުގެ ސަބަބުން،  ގެންނަ  އޮނިގަނޑަށް  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް އިދާރީ  ތަކެއް 

 އަދި ؛ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން، މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން

ފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީ .2

 އަދި ؛ ކޮބައިކަން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުންއިޖުރާއަތުތަކާއި އުޞޫލުތަކަކީ  

ވަޒީފާއާބެހޭ   .3 ރިޑަންޑަންސީއަކީ  ވަކިކުރެވޭނީ،  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ 

ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
VTR/2021/276  މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ފިރުޝާން

                                             

 

24 ގެ  16 ޞަފްޙާ      
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ކުރީން، ބަލައިގެންކަމަށްވު  ވަކިކުރުމުގެ  މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  މާއެކު، 

ވަނަ    22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް، އެ ާޤނޫނުގެ    21ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ދިނުމުގެ    ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް  25މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ ާޤނޫނުގެ  

 އަދި   ؛ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވުން

ދިނުމަށް  .4 ޢިނާޔަތްތަކެއް  ޚާއްަޞ  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްވެގެން 

ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭނެގޮތާއި މިންގަނޑުތައް ކުރިން ކަނޑައެޅި، މުވައްޒަފުންނަށް 

 އެންގިފައިވުން. 

ގެންނަ އިސް .13.2 އޮނިގަނޑަށް  އިދާރީ  އިޖުރާއަތުކަމުގައިވާ،  ފުރަތަމަ  ތެރެއިން  އިޖުރާއަތުތަކުގެ  ވެފާހަގަކުރެވުނު 

ބަދަލުގެ ސަބަބުން، ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންތަކެއް ރިޑަންޑަންޓްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން  

ޖުރާއަތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުމުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން' މި އި

 ކުރިން ފުރިހަމަކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު،  

 

ފެނަކަ   .13.2.1 ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ،  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 1ގެ )ހ( ގެ    34.9ގެ    2015ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

 ؛ ގައި

އިދުގައިވާ  "އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ، މި ގަވާ 

 ގޮތުގެ މަތިން ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތެއް ވާނަމަ، އެ ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފެއް ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.  

ދޭ  އޮނިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން މަޤާމު އުވާލުމުން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނެއް ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ ތަނަކުން .1

 ޚިދުމަތެއް މެދުކަނޑާލަން ޖެހުމުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ޖެހުން. 

ފާ އަދާކުރާ މަޤާމު އުވިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީ 

މީ  ތަނެއް ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ ތަނަކުންދޭ ޚިދުމަތެއް މެދުކަނޑާލަން ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެގން ކުންފުނީގެ ދާއި



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
VTR/2021/276  މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ފިރުޝާން

                                             

 

24 ގެ  17 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:  
 

 

މުވަ  އެ  ޖެހިއްޖެނަމަ  ދޫކޮށްލަން  މުވައްޒަފަކު  ހުރި  ވަޒީފާއިން    2އްޒަފަކަށް  ވަޒީފާގައި  ދިނުމަށްފަހު  މުސާރަ  ދުވަހުގެ  މަސް 

 ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ." 

ކުރިއާލައި   މިފަދައިން  ގަވާއިދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވީނަމަވެސް،  ޢިބާރާތުން  މި 

ބުރަނުވެވޭކަމާ  ފުރިހަމަވީކަމަށް  އިޖުރާއަތު  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  އިޖުރާޢަތު  ކަނޑައެޅިފައިވުމަކުން  މި  އި، 

ކުރިއާލައި    ފުރިހަމަވުމަށްޓަކައި، މެދުވެރިވެފައިވާކަން  ޙާލަތު  މާއްދާގައިވާ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

އަންގަންޖެހޭނެކަމާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އޮނިގަނޑަށް 

ޖެހިފައިވާތީ ރީޖަނަލް އޮފީސް އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައި  ބަދަލުގެންނަން  

އެފަރާތަށް  ވަކިކުރެވޭނެކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  އެނގޭކަމާއި،  އޮންނަކަން 

ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދެވިފައި  އަންގާފައިވާނެކަން  އިޖުރާއަތު   ނުވާތީފަރާތަށް  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު 

 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން، ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ   .13.3

ޢަ ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކުރިއާލައި  މުވައްޒަފުން  ކޮބައިކަން  އުޞޫލުތަކަކީ  އިޖުރާއަތުތަކާއި  މަލުކުރާނެ 

ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  އަންގާފައިވޭތޯ 

ގައި    1  ގެ )ހ( ގެ  34.9ގެ    2015ޙަވާލާދީފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާއިރު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން  

ކުރިއާލައި  އެފަރާތްތަކަށް  ކޮބައިކަން  އުޞޫލުތަކަކީ  އިޖުރާއަތުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން 

ދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު އިޖުރާއަތު މައްސަލަ  އަންގާފައިވާކަން މައްސަލަ ރައް

 ރައްދުވި ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(   2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން، ާޤނޫނު ނަންބަރު   .13.4

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމުގެ    25ދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ ާޤނޫނުގެ  ވަނަ މާއް  22

ގޮތުން ބެލުމުގެ  ދީފައިވޭތޯ  ފައިސާ  މިންވަރަކީ ބަދަލުގައި  ނޯޓިސްގެ  ޙައްުޤވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ،



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
VTR/2021/276  މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ފިރުޝާން

                                             

 

24 ގެ  18 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:  
 

 

ާޤނޫނު ނަންބަރު   ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތުގައި    23  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ   2008/2ކޮބައިތޯ ބަލާއިރު، 

މެނުވީ، ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ބާޠިލުކުރާނަމަ، މުވައްޒަފު 

ދޭންޖެހޭނެ   ކުޑަމިނުން  އެންމެ  މުވައްޒަފަށް  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ބަލައި،  މުއްދަތަށް  ދެމިހުރެފައިވާ  ވަޒީފާގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   22 މުއްދަތު އެ ާޤނޫނުގެ  ނޯޓިސްގެ

ވަޒީފާއަދާކުރަމުންއައި   ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ވަޒީފާގެ  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  މުއްދަތެއް  ވަކި  ފަރާތަކީ 

ވަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަންބަރު  މުވައްޒަފެއްކަމާއި،  ާޤނޫނު   2008/2ކިކުރެވިފައިވަނީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫންކަމާއި، މައްސަލަ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަން މައްސަލަ    ސްމަ  އް(އެކެ)  01( އަހަރާއި،  ހަތެއް)  07ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

ނޯޓިސްގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮންނާތީ،  އެނގެން  ޗިޓުން  ވަކިކުރެއްވި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

( 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ގޮތުގައި ޙައްުޤވާނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ؛އް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. އަދި)ދޭ 02ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ވަނަ 

)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްގެ މުސާރައާއި، ރިޑަންޑަންސީގެ އިތުރަށް އެހެނިހެން    02މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ވިހި-/13,620އަށްވާ  ސްއެލަވަން  ސަތޭކަ  ހަ  ހާސް  )ތޭރަ  ފަރާތަށް ރ.  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ރުފިޔާ(   

ނަންބަރު  ގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތު  އެ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދެވިފައިވަނީލިބިދީފައިވާނެކަމަށާއި،  

FNK-M1/ALPV/19/0289    ްއިނ ވައުޗަރ  މައްސަލަ    2019ޑިސެންބަރު    15ޕޭމަންޓް  ކަމަށް  ގައި 

-FNKނަންބަރު  ގެ  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުރު، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރައްދުވި ފަރާތުން  

M1/ALPV/19/0289  ޭއެ ޕ ހުށަހެޅި   އްސަލަމެންޓް ވައުޗަރ އަކީ މަ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ އަށް ބެލުމުން، 

  2022ފެބުރުވަރީ    16ނަމަވެސް،  އެހެން   ޗަރއެއްކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.ޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުފަރާތަށް ތައް

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގައި ދީފިކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ  ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި  

ރައްދުވި މައްސަލަ  ފަހުން  ވެސް  ބަދަލުގައި    މުއްދަތަށްވުރެ  ނޯޓިސްގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން 

 2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
VTR/2021/276  މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ފިރުޝާން

                                             

 

24 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު، ނުވަތަ އޭނާގެ ވަޒީފާގެ  ވަނަ މާއްދާގައި    57)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

 7ފައިސާއެއްވާނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިތާ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ  މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ދޭންޖެހޭ  

ދީ ނިންމަންވާނެކަމަށް  ހައި ފައިސާ  )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެ

ޑިސެންބަރު    15މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދީފައިވާނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2019 ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަމަށް  ވަޒީފާ    ،ތީގައި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމުގެ   25ާޤނޫނުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ރިޑަންޑަންޓް ކުރުމުގެ ކުރިން

ކަމަށް   )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7ޔާންކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގައި ބަ  ނީބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވަ

ދޭއް( މަސް ދުވަހަށްވާ ނޯޓިސްގެ ފައިސާ  )  2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ބުރަނުވެވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް  

 . މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ

ރިޑަންޑަންސީ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކުގެ ތެރެއިން،  .13.5

ން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްަޞ ޢިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،  "ރިޑަންޑަންޓްވެގެން ވަޒީފާއި

އަށް   އެންގިފައިވުން"  މުވައްޒަފުންނަށް  ކަނޑައެޅި،  ކުރިން  މިންގަނޑުތައް  ލިބިދެވޭނެގޮތާއި  ޢިނާޔަތްތައް  އެ 

 ؛ ގައި 1ގެ )ހ( ގެ  34.9 ގެ 2015ބަލާއިރު، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާ އަ  ދާކުރާ  "ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަޤާމު އުވިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ 

ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ދާއިމީ ވަޒީފާގައި  ތަނެއް ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ ތަނަކުންދޭ ޚިދުމަތެއް މެދުކަނޑާލަން ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާ  

 މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ."   2ހުރި މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ މުވައްޒަފަކަށް  

އެނބަޔާންކޮށްފައި  މިފަދައިން   ނަމަވެސް،  އޮންނަކަން  އޮތް  ލިބިދެވޭގެން  ފައިސާ  ގޮތާއި،  ރިޑަންޑަންސީ  ނެ 

އޭގެ   އަންގާފައި މިންގަނޑުތަކާއި  ހުށަހެޅިފަރާތަށް  މައްސަލަ  ނެތަތީ،  ތަފްސީލް  އެނގެން  ނުކުތާގައި ވާކަން  މި 

 ވެވެއެވެ. ނު ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަވެފައިވާކަމުގައި ބުރަ

މުމުގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިން .13.6

ގެންނަ   އެފަދައިން  ޖެހިފައިވާކަމާއި،  ގެންނަން  ބަދަލު  އޮނިގަނޑަށް  އިދާރީ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކުރިން 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
VTR/2021/276  މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ފިރުޝާން

                                             

 

24 ގެ  20 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

ތިބި  ވަޒީފާގައި  އަންގާފައިއޮތްނަމަވެސް،  ނިންމާފައިވާކަން  އުވާލުމަށް  އޮފީސް  ރީޖަނަލް  ސަބަބުން  ބަދަލެއްގެ 

ވަޒީ ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން މުވައްޒަފުންތަކެއް  ކުރިއާލައި  ،ފާއިން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފައިވާކަމަށް ބުރަވެން ނެތަތީއާއި، ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން  ންގާއަ

 ، އާއިއުޞޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން ކުރިއާލައި އަންގާފައިއޮތްކަން އެނގެންނެތަތީވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި  

މައްސަލަ ރިޑަންޑަންސީ ފައިސާ ލިބިދެވޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް އަންގާފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި  

ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުން    ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރެވިފައިވަނީ،

ޤާއިމުނުކޮށްކަމުގައި    (procedural fairness)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

 ވެވެއެވެ. ބުރަ

ރިޢާޔަތްކުރާއިރުިއ .14 ނުކުތާތަކަށް  ވަ، ސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކިކުރެވިފައިވަނީ  މައްސަލަ 

އަދި   (substantive fairness)މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން 

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

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

 unfair)މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް    ،ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި

dismissal) ްގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެއ  

ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި .14.1 ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ވަކިކުރުމުގައި  އަދި 

އެފަރާތަށް   (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން ހާލަތުގައި  ކަނޑައަޅާ  ާޤއިމުކުރުމެއްނެތިކަމަށް 

  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ލިބިދެވޭ ާޤނޫނީ ފަރުވާއަށް ނަޒަރުކުރާހިނދު،  

 ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ    ، ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި]މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  

 ތެރެއިން ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރު ނެރެންވާނެއެވެ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
VTR/2021/276  މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ފިރުޝާން
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އޭނާއަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި    ، ލުން ބެހެއްޓުމަށާއިއެ މުވައްޒަފަކު ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި އަ  (1)

 ؛ ނުބެލުމަށް އަމުރުކުރުން

ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް    ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ބާވަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި (2)

އަދި އެ އަމުރުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު އެއްބަސްވެވޭ ޝަރްޠުތަކަކާއި މާއްދާތަކަކާ    ، އަމުރުކުރުން

 ؛ ވަކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން އެ ވަޒީފާއާ ޙަވާލުވުމަށް އަމުރުކުން  ، އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި

 ބަދަލުދިނުމަށް އަމުރުކުރުން.[   ، ތިންމި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެމަ  (3)

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  29ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ، މި ޢިބާރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު

.  ބެހެއްޓުމަށެވެ   އަލުން   ވަޒީފާގައި   ހުރި   ވަކިކުރިއިރު   ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު   އެ   ބަލަންވާނީ   ފުރަތަމަ   ނެރުމުގައި   އަމުރެއް   ޓްރައިބިއުނަލުން ] 

  ވާނަމަ  ސަބަބުންކަމަށް   ޢަމަލެއްގެ   ކުރި   މުވައްޒަފު   ދިމާވީ   ވަކިކުރަން   ވަޒީފާއިން   ، ޙާލަތުތަކަށާއި  ވަކިކުރެވުނު   ވަޒީފާއިން   ، ބެލުމުގައި  މިފަދައިން 

 .[ ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ   މިންވަރަ   ބައިވެރިވާ   އޭނާ  އެކަމުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ    29ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރެވޭ ޙާލަތުގައި 14.2.  

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް އަލުން    ،)ރ( ގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ބަދަލު ނަގައިދޭންޖެހޭކަމާއި

މުޅި   ހިނގާ  ދެމެދު  ރުޖޫޢަކުރުމާ  ނޫންކަމަށާއިއަނބުރާ  ލާޒިމް  ދިނުން  ބަދަލު  ގެއްލުން    ، މުއްދަތަށް  ލިބޭ 

 ،ކުޑަކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވި ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތުގެ ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށާއި

މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ބަދަލު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭއިންާޞފު މުއްސަނދިކަމެއް ލިބޭގޮތަށް އަމުރުކުރުމަކީ އިންޞާފުވެރި  

ރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ  މުސާ  ،ގޮތެއް ނޫންކަމަށާއި

ކޯޓުގެ ނަންބަރު   ަޤިޟއްޔާގެ   SC-A/36/2019އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް 

 ، ރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއިވަނަ ނަންބަ 34ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  

ބަލާއިރު ގޮތަށް  ކަންހިނގާފައިވާ  މައްސަލައިގައި  މުސާރައާއި    ،ހުށަހެޅިފައިވާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން އޭނާއަށް   ،ޢިނާޔަތްތަކުން ހަމައެކަނި އުނިކުރެވޭނީ

ޒީފާދިން ދުވަހާ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އަނބުރާ ވަ
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މައްސަލައިގައި    މި،  އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރު އެކަނިކަމާއި

ރައްދުވި ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ  ގޮތަކުން  ފަ  ފަރާތުން  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  އަދާކޮށްގެން  ވަޒީފާ  ރާތް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކައި  

ސަލަ ރައްދުވި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައް  ،އޭނާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާދިން ދުވަހާ ހަމައަށް  ،ދުވަހުން ފަށައިގެން

ހުރިނަމަ ވަޒީފާގައި  ބުނެވިދިޔަ  ފަރާތަށް   ،ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބޭނެ 

 ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދެނީ އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ    ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު     14.3.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ،ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށްކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި

ސަބަބަށްޓަކައި ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައްސަލައިގައި  މި  ،މައުޫޟޢީ   

(  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،އެންމެ ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ    ،ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ، ށް ރުޖޫޢަކުރުމަށާއިކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަ

ނުބެލުމަށާއި މުވައްޒަފެއްކަމުގައި  ވަކިކުރެވިފައިވާ  ރައްދުވި  ، ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ފެށިގެން ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ    ،ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އަލުން  މައްސަލަ  ކަންތައްތައް  ވަޒީފާގެ 

ހަމައަށް ތާރީޚާ  ހުށަހެޅި  ،ހަމަޖެހޭ  ުމާސަރާއިއ  ފަރާތް    މައްސަލަ  ަމޤުާމެގ  އާަދުކިރ  ަވިކުކިރިއރު  ަވޒާީފިއްނ 

ުހށެަހިޅ ަފިއާސިއްނ މްައސަަލ  ިދްނ    ިޢާނަޔްތަތކްަށވާ  ުމއަްދތްަށ  ަވިކުކިރިއުރަގިއ ނިޯޓްސގެ  ަވޒީފިާއްނ  ަފާރތް 

ިލިމެޓުޑްނ   ޯކަޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ  އަދަަދީކ  ޖޭެހ  ުއިނުކުރަމށްފުަހ  ިފުރާޝަންށ  ަފިއާސ  ޭދްނޖޭެހ  ުމަޙްއމުަދ 

 ސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. މި މައް  ، ަފިއާސެއްއަކަމްށ ަކނަޑައަޅއ 
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 : ނިންމުން މައްސަލައިގެ  

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

 ޓެކްނީަޝނެއްގެ  ގެފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  ،މުޙައްމަދު ފިރުާޝން  ،ބެލިއިރު  ށްވާހަކަތަކަ  ދެއްކި  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34.9ގެ    2015މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  މަާޤމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ކުންފުނީގެ  

ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް މަާޤމު އުވާލައި، ވަޒިފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް   01

އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، މުޙައްމަދު    ، މުޙައްމަދު ފިރުާޝން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށާއި

އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް    ފިރުާޝން

ލި ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  އެދި    މި   ފައިވާޅާ ހުށަހަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފާއާބެހޭ ވަޒީ  ރައްދުވާގޮތަށްމިޓެޑަށް  ނަގައިދިނުމަށް 

 ،  މައްސަލައިގައި

  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތުގައި  ރިޑަންޑަންސީގެ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

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

fairness)  ިވަޒީފާއިން   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ބުރަވެވޭތީ  ޤާއިމުކުރުމެއްނެތިކަމުގައ  

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ،  ކަނޑައަޅައި  ޚިލާފަށްކަމަށް  އާ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ

 ،  ކަނޑައަޅައި ގޮތުގައި އެއް (unfair dismissal) ޑިސްމިސަލް އަންފެއަރ ކުރުމަކީ ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން ފަރާތް

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2/ 2008އި، ާޤނޫނު ނަންބަރު ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާ ސަބަބަށްޓަކަ

ވަކިކުރުމުގެ  1) ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  ( ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ 

ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި،  ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި

ނުބެލުމަށާއި  މުވައްޒަފެއްކަމުގައި  ވަޒީފާއިން  ،  ވަކިކުރެވިފައިވާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

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



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
VTR/2021/276  މައްސަލަ ނަންބަރު:                               ށަހެޅި މައްސަލަހު މުޙައްމަދު ފިރުޝާން

                                             

 

24 ގެ  24 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:  
 

 

ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ އާަދުކިރ ަމާޤުމެގ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތކްަށާވ ަފއާިސިއްނ އަެފާރްތ ަވޒާީފިއްނ  ހުށަހެޅި ފަރާތް  

މަުޙްއމުަދ  ޯނިޓްސގެ ުމއަްދތަށް ިދން ަފިއާސ ުއިނުކުރމަށްފުަހ ޖޭެހ އަދަަދީކ ެފަނކަ ޯކަޕޭރޝްަނ ިލިމެޓުޑން    ަވިކުކިރިއުރ

 ަކނަޑއަަޅިއ،   ޭދްނޖޭެހ ަފިއާސެއްއަކަމްށ  ިފުރާޝްނައްށ
 

)އެކާވީސް( ދުވަހުގެ    21އިން ފެށިގެން    (2022  ފެބުރުވަރީ  21އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ފައިސާ މިއަދު )

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ   3އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށްފަހު އެކަން ހަމަޖެހޭތާ    ރުާޝނަށްމުޙައްމަދު ފި ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

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

 އަންގާ އަމުރުކޮށް، މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. 

 1443 ޖަބުރަ 20

 2022 ފެބުރުވަރީ 21

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 މަރްޔަމް ރިްޝފާ 

 ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުވަޒީފާއާބެހޭ 

 

 


