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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  ، މުޙައްމަދު ސަނާޙް،  ަލިއްޓޯކަނރ ،  ނ. ާމެޅނޫްދމި މައްސަލައަކީ  

A201653،)  26  ޓެކްނީަޝން  ބްރާންޗްގެ  ނ. މާޅެންދޫ  ގެލިމިޓެޑުފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  އިން ފެށިގެން    2016  ފުެބުރަވީރ 

އެ ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއިއެކު  ،  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  މަާޤމުގައި

ބުނެ   ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް  ލިޔުމެއް  ނޫން  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ސައްޙަ  ސަނާޙް  ވަޒީފާއިން  ިދަޔ  މުޙައްމަދު  އާަދުކަރުމްނ 

  މުޙައްމަދު ސަނާޙް   ައނުބާރ ުރޖަޫޢޮކށިްދނަުމާށިއ،   ެއ ަވޒާީފާއ ެއްއ ެފްނަވުރެގ ަވޒާީފައަކްށ ެއ ަފާރްތުނަވަތ    ަވޒާީފައްށ

 

 VTR/2020/40 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020 ފެބުރުވަރީ 23 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ޑިސެންބަރު 09 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ނ. މާޅެންދޫ /  ލައިޓް ކޯނަރ، މުޙައްމަދު ސަނާޙް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A201653)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް ފެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު ސަނާޙް   VTR/2020/40މައްސަލަ 
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ެގއުްލުމެގ ިލުބުނެގ  ަސަބބްުނ  ަވިކުކުރުމެގ  އިެދ    ބަދުަލ  ަވޒާީފިއްނ  ލިމިަނަގއުިދުނަމްށ  ކޯޕަރޭަޝން  ޓެޑަށް ފެނަކަ 

 .ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ 2020 ެފުބުރަވީރ  23ރައްދުވާގޮތަށް 

 

 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު   ގެ މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން  
 
ަފާރްތަކުމގިައާވ   .1 ުހށެަހިޅ  ަލިއްޓޯކނަރ،  ަމްއސަަލ  ާމެޅނޫްދ،  ސަނާޙްނ.  ރައްޔިތެއްކަން  ، މުޙައްމަދު  )ދިވެހި 

ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި    މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ  (،A201653އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ގައި   ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ކަ'މައްސަލަ  ވަޒީފާ  ނަޒަރުންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރުމުން، 

ގޮސްފައިވަނީ   ލިމިޓެޑުގެ  އަދާކުރަމުން  ކޯޕަރޭަޝން  މާޅެންދޫފެނަކަ   ޓެކްނީަޝނެއްގެ   ބްރާންޗުގެ   ނ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުގެ މުސާރައިގެ    އި،ށާމަާޤމުގައިކަމަ

 ހާސް ހަތަރުރ. )-/4,500އާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  ރުފިޔާ(    ތިންހާސްރ. )-/3,000ގޮތުގައި މަހަކު  

 ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި،ފަސްފަތޭކަ 

 ފެބުރުވަރީ    26ތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ  ފަރާ   ރައްދުވި  މައްސަލަ     

އެ  ،  ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ  ށްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ކަމަށާއި،  2016

ހުށަހަޅާފައިވާ   ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި  ވަޒީފާއަށް  ލިޔުމެއް  ފަރާތް  ނޫން  ސައްޙަ  ފޯމާއިއެކު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް 

ދިނުމެއްނެތި ނޯޓިހެއް  އެއްވެސް  ބުނެ  ވަޒީފާއިން  ގައި    2019ނޮވެންބަރު    24  ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް 

 ކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަޒަރުއިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ކަން ވަކިކޮށްފައިވާތީ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު ސަނާޙް   VTR/2020/40މައްސަލަ 
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ނުވަތަ އެ ވަޒީފާ އާ ފާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީ ސަަލ  މައް .2

މަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  ލިބިދިނުއަނބުރާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް 

 ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށެވެ. 

ހުށަހެޅި އެ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގައި މައްސަލަ  ގައި    2020ޖުލައި    20. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  2.1

ކޮށްދެމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ  ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދޭ ގޮތް ތަފްސީލު

ބެހެއްޓުމަ އަލުން  ވަޒީފާގައި  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނެތިކަމަށް  އެ ސަބަބެއް  ށާއި، 

އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ނުބެލުމަށް  ގޮތުގައި  ފަރާތެއްގެ  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ފަރާތަކީ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ބާވަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި  

އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ބެހެއްޓުމަށް  އެދޭކަމަށް  ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލެއް  ޢަދުލުވެރި   ،

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ވަޒީފާއާބެހޭ    ަމްއސަަލ .3 ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި 

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

  ، ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގައި ވަޒީފާއިން 2019ނޮވެންބަރު  24ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ފެނަކަ    ފައިވާތީވެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ހޯދުމަށްޓަކައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ސާބިތުވެ  މައްސަލަ ރައްދުވި

  16)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން( ގެ    34.8ގެ    1ގެ ޗެޕްޓަރ    2015ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

ދަށުންކަމަށާއި ނަންބަރުގެ  މަޢުލޫމާތު    ،ވަނަ  ދޮގު  ހޯދުމަށްޓަކައި  "ވަޒީފާ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  މައްދާގައި  އެ 

މިހެންކަމާއި، މިޙާލަތަކީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ދާއިމީ ވަޒީފާގައި ހުރި    "ހުށަހަޅާފައިވާކަން ސާބިތުވުން 

ވަޒީފާއިން   ދިނުމަކާނުލައި  އިންޒާރެއްވެސް  އަދި  އެޅުމަކާނުލައި،  ފިޔަވަޅެއް  އިސްލާޙީ  އެއްވެސް  މުވައްޒަފަކު 

ާޤނޫނު ނަންބަރު   އިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަކިކުރެވިދާނެ ޙާލަތެއްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ވަޒީފާ 
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ާޤނޫނު(    2008/2 ކަމަށް    23ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ފަރާތުން ވަނަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެދިފައިވަނީ،    ަމްއސަަލ .4 ފަރާތުން  ރައްދުވި ރައްދުވި  ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  ފަރާތް މައްސަލަ    ފަރާތުގެ    ހުށަހެޅި 

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

އާއި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ވަޒީފާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ    2015މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

އިއާދަކުރާނެ    ކަމަށްވާތީވެ، އެފަރާތަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ  ރުމަށްފަހުފުރިހަމަކުތައް  ތް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިޖުރާއަ

ނަގައިދޭނެ    އެއްވެސް ފައިސާގެ ބަދަލެއްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް    ށާއި،ހަމައެއް ނެތްކަމަ

 ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދީ، މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   

ިމ ަމްއސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ުހަށެހިޅ ަފާރުތްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅިިއުރ ަވީނ ަވުގީތ ައުމެރްއ ެނރިެދުނަމްށ އެދަިފެއެވ.   .5

އެދަިފިއަވީނ،   ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއަމްއސަަލ  ާވޞުިލުވުމެގުކިރްނ،  ިމ  ިންނުމަމަކށް  ަމުއޟީޫޢޮގުތްނ  ސަަލިއަގިއ 

ިމ   ހަަމަޖްއަސއިިފަނަމ،  ާދިއީމޮގެތްއަގިއ  ަފާރެތއް  އެެހން  ަވޒާީފައށް  އަދުާކަރުމނިްދަޔ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ުލްނ ިންނާމ ިންނުމެމްއގެ  ަމްއސަަލިއަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަހްއުޤ ެގއިްލ ުނވަަތ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބއަުނ

ަފރެާތްއ   ާދިއީމ  ަމާޤަމްށ  އާަދުކަރުމނިްދޔަ  ފާަރުތްނ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ފަާހަގޮކްށ  ަކމްަށ  ެކނިޑެގނާްދނެ  ާބުރ 

ައުމުރޮކށިްދުނަމ  ަމްއަޗށް  ިލިމެޓްޑގެ  ޯކަޕޭރަޝން  ެފަނަކ  ަމްއސަަލ ރައުްދާވ  ެއޮގުތްނ ަޢްއަޔްނުނުކުރަމށް  މި     ެށެވ. 

ަމްއސަަލ ިންނުމުމެގ ިނޔަަލށް،  ަމްއސާަލަގިއ ަވ ަކނަޑއާަޅ ަމުއޟީޫޢޮގުތން  ޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއންަލިއްނ ަވިކގެޮތއް 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ އާަދކަުރުމްނ ިދަޔ ަވޒާީފެގ ަމާޤަމްށ ާދިއީމޮގެތްއަގިއ ެއްއެވްސ މަީހުކ ަޢްއަޔުނ ުނުކުރަމާށިއ،  

ްއަކތަްތއް ަވުގުތން ަމުޑަޖްއސުާލަމާށިއ، ަވޒާީފއާބޭެހ ްޓަރިއިބުއންަލިއން  އެފަަދ ަމަސްއަކެތްއ ިހނަގުމންދަާނަމ، ެއަމަސ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވޒާީފައްށ އުަލްނ އަނުބރާ ުރޖަޫޢުކުރަމށް ިންނާމ ންިނުމެމްއެގ ުނަވތަ ކާުރ ަޢުމެރްއެގ ާޤޫނީނ  

ަކެމްއ ުނުކުރަމްށ ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓްޑެގ  ާބުރ ެނތިދާފަަދ ުނވަަތ ަތންފީޛުުކުރަމްށ ުހަރްސެއޅާިދނެފަަދ ެއްއެވްސ  

ިމ ިންނުމުމެގ ތްަފޞުީލ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއނުަލެގ    ާވެނެއެވ. ަމްއަޗްށ ައްނގާ ައުމުރޮކށް ަވގީުތ ައުމެރްއ ެނރަެފިއ
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އުެދުނ  ' (  2020  ޮނެވްނަބުރ   10)   VTR/VA/2020/43-200ަންނަބުރ   ައުމަރށް  ަމްއސަަލިއަގިއ  ަވުގތީ 

 ގިައ ަބާޔން ުކެރވަިފިއާވެނެއެވ.    ' ްޓަރިއިބުއނުަލްނ ިންނިމ ގްޮތ

ވި ފަރާތަށް  ރައްދު   މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  މި .6

  07  އެގޮތުން    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެކަންޏެވެ.ަޝފަވީ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައިވަނީ  ދިނުމުން،  ފުރުަޞތު  

ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ    އަޑުއެހުމުގައި،  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2021  ސެޕްޓެންބަރު

 ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ފަރާތްތައްއަންނަނިވި ހެކިންގެ ގޮތުގައި  

ރިޔާްޟ .6.1 މާޅެންދޫ/    މީޒާން)  ޢަލީ  ނަންބަރު: (  ނ.  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A200812) ؛ 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: (  ނ. މާޅެންދޫ/    ގުލްބަކާގެ)  ޝަހީދުهللا ޢަބްދު .6.2

A132559). 

ނަންބަރު   .7 ގެ    2/2008ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ނޯޓިސް   28)ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކުރާގޮތުން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ ނޯޓިސް ދިނުމަކާނުލައިނަމަވެސް، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ، އެ ވަޒީފާއިން އޭނާ 

ބޫލުކުރެވޭނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތަރީޚުން ވަކިކުރީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ފަރާތަށް ަޤ

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމުގެ ަޝކުވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހައްުޤ އެ    3ފެށިގެން  

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށްފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،  

ަޝކުވާއަކީ އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ަޝކުވާއެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ާޤނޫނު  

 ؛ ވަނަ މާއްދާގައި 27)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ނަންބަރު 

 ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއްގައި، އޭނާ  "މުވައްޒަފަކު ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ 

ވަނަ މާއްދާގައި    29ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ  

 ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތު ފިޔަވައި، އެހެނިހެން ޙާލަތުތަކުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ." 
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ބަ ޢިބާރާތުން  ގުޅިގެން،  މި  މައްސަލައާ  މި  ަފާރތްުނ  ޔާންކުރެވިފައިވުމުން  ުހށެަހިޅ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ަމްއސަަލ 

ަފާރްތވަޒީފާއިން   ުހށެަހިޅ  ވަޒީފާއިން    ަމްއސަަލ  މުވައްޒަފަކު  އޮވެ  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ 

ށްފަހުގައިކަން ޘާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަ

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޢަދުލުވެރި    ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި .8

އެއީ    ،ގެންތޯ ބެލުމުގައި ދެ އުންުޞރެއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމާއިނިންމުމަކުންތޯ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެ

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

 HC-A/134/2011އާއި    HC-A/24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު    ،ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުންކަން

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާ ދޭ    ،ަޤިޟއްޔާއިން އެނގޭކަމާއި، މިގޮތުން މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމަކީ

ފަދަ ޢަދުލުވެރި ސަބަބަކަށްވުމުގެ   ކުރާފަރާތަކުން ޚިޔާރުކުރާ އަސާސެއް އެއީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަ

އިތުރުން އެ ޚިޔާރުކުރާ އަސާސެއްގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އުންުޞރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބެލުންކަން  

މުމަކަށް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ޢަދުލުވެރި ނިން  ،އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަކީ  ،އެނގޭކަމާއި

ފުރިހަމަކުރުންކަން އިޖުރާއަތުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ބެލުމުގައި  ބެލުންތައް  ބަލަންޖެހޭ   ، ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި 

ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ މިބާވަތުގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު ަޤިޟއްޔާތަކުންނާއި އެ

 ން އޮވެއެވެ. އެހެން މައްސަލަތަކުން އެނގެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    ،ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި  ފައިަޞލާއަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލައިގައި   މިވާ  ހުށަހެޅިފައި .9

އަދި    (substantive fairness)    ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން 

ާޤއިމުކޮށްފައިތޯ ބަލަންޖެހޭކަމާއި، އެ ފަރާތް އެދިފައިވާ ފަދައިން    (procedural fairness)އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ގެއްލުމުގެ   ލިބުނު  ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން  އޮތްތޯވަޒީފާއިން  ހަމައެއް  ނަގައިދެވޭނެ  އަލުން  ބަދަލު  ފަރާތް  އެ  އާއި 

ރުޖޫޢަކުރެވި ވަޒީފާއަށް  އޮތްތޯއަނބުރާ  ހަމައެއް  ާޤނޫނީ  ފަރާތުންނާއި    ދާނެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލަންޖެހޭހިނދު، 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ށާއި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަމައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި  ، ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވި

 ރެވުނެވެ. ކުރިއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުނަޒަރުހެކިންގެ ހެކި ބަހަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ   މައްސަލަ .9.1 ފަރާތުން  ނަންބަރު:   ،ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯރޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

FNK/A/TER/2019/424  (24    ުވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމުގެ ލިޔުން' އަށް 2019ނޮވެންބަރ'  )

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   34.8  ގެ  2015  މުވައްޒަފުންގެ ަޤވާޢިދު ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ  ބަލާއިރު،  

ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް   16 މަޢުލޫމާތު  ދޮގު  ހޯދުމަށްޓަކައި  ވަޒީފާ  މަތިން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން    2019ނޮވެންބަރު    24ސާބިތުވެފައިވާތީ،  

އޭނާއަށް   ލަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަމަ   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް  ވަޒީފާއިން    23އެއްވެސް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ވަކިކުރެވިދާނެ ޢަމަލެއްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނަންބަރު   މައްސަލަ .9.2 ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ހުށަހެޅި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

FNK/A/EMP/2017/3671  (22    ީގެންގުޅެން 2017ފެބުރުވަރ ޕްރޮބޭަޝންގައި  'ވަޒީފާގެ   )

އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުގެ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ ފެށިކަން އަންގާ ލިއުން' އަށް ބެލުމުން،  

މުސާ މައްޗަށްމަހެ  އަކީރައަސާސީ  )3000/-  އްގެ  ރުފިޔާ(    ތިންރ.  އިތުރުގަޑީގެ    ކަމާއި،ހާސް 

ރވިސް އެލަވަންސްގެ  ސަ  ކަމާއި،އިންސައްތަ(    ފަންސާސް)  %50މުސާރައިގެ     ޢަދަދަކީއެލަވަންސްގެ

ޙާިޟރީ އެލަވަންސްގެ ޢަދަދަކީ މުސާރައިގެ  ކަމާއި،    )ތިރީސް އިންސައްތަ(  %30މުސާރައިގެ  ޢަދަދަކީ  

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ)ވިހި އިންސައްތަ( ކަމަށް  20%

ފޯރމާއިއެކު  ނ. .9.3 އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  މަާޤމަށް  ޓެކްނީަޝނެއްގެ  ބްރާންޗްގެ  ހުށަހެޅި   މާޅެންދޫ  މައްސަލަ 

ތެރޭގައި    ފަރާތް ލިޔުންތަކުގެ  ނަމުގައި    ސިފާނުހުށަހެޅި  ވިޔަފާރިއެއްގެ  ކިޔާ  އިންވެސްޓްމަންޓް 

 އިންވެސްޓްމަންޓްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ސިފާނު  އްކަމަށާއި،ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަކީ ސައްޙަ ނޫން ލިޔުމެ

އިންޖީން'ފަރާތް   މެރިން  ފޯ  މަާޤމެއް    'ޓެކްނީަޝން  ފެށިގެން  2014ފަދަ  އަށް   2016  އިން 
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މައްސަލަ އަދާކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް  

ފަރާތް   އިންވެސްޓްމަންޓްހުށަހެޅި  ނުވާ   ގައިސިފާނު  ހުށަހެޅި،  ކަމަށާއިކޮށްފައި  ފަރާތަކީ    މައްސަލަ 

ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ަޝރުތެއް  އިޢުލާނުގައި ވަޒީފާގެ ަޝރުތުތައްގެ  ޓެކްނީަޝން ވަޒީފާ 

  24ފަރާތުން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ،ނޫންކަމަށާއި  ފަރާތެއް  ހަމަވާފަދަ އެއްވެސް ތަޢުލީމީ ާޤބިލްކަމެއް ހުރި

ރައްދު  2017  ޖަނަވަރީ މައްސަލަ  ފަރާތުގެގައި  ހުށަހެޅި   ވި  ފުރިހަމަކޮށް  ފޯމު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް 

  ބަލާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ވަޒީފާރީ ތަޙުީޤަޤށް ހޯދުނު ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި އިދާ 

 SP-5088/2015    ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރަކީވެސް  'ސިފާނު އިންވެސްޓްމަންޓް'އަދާކުރިކަމަށް ބަޔާންކުރާ  

  ސިފާނު'   ބުރަވެވޭކަމާއި،ކަމަށް  ގައި    2015އަންނާނީ    SP-5088/2015  އެގޮތުން،ކަމާއި،  

ޖޫން    13ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ  އެއްގެ ގޮތުގައި  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  'އިންވެސްޓްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް   ގައިއިދާރީ ތަޙްީޤުޤ  ހިންގި  ރައްދުވި ފަރާތުންގައިކަން، މައްސަލަ    2015

ރަޖިސްޓްރީއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނާތީ، ގެ    'ވެސްޓްމަންޓްސިފާނު އިން'ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހޯދާފައިވާ  

  ވަޒީފާ ހޯދުމަށް ކުންފުންޏަށް މަކަރު   ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ށްއިދާރީ ތަޙްީޤަޤ  ހިންގިކުންފުނިން  

އޮޅުވާލައި ވަޒީފާއިން  ސާބިތުވެފައިވާތީ،  ފާކަމަށް  ހަދައި  ފަރާތް  މައްސަލަ   ވަކިކޮށްފައިވާނެކަމަށްއެ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންފަރާތުން   ރައްދުވި

އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ ރައްދުވި .9.4 ހުށަހެޅި  ،ފަރާތުން  ވަޒީފާއަށް އެކު  ފަރާތާއި  މައްސަލަ 

ގެ   2017  ންބަރުޑިސެ  10އަޙްމަދު ރިއުާޝންގެ ފަރާތުންވެސް    ،އޯކްޑްމާގެ  ،ކުރިމަތިލި ނ.މާޅެންދޫ

ރަޖިސްޓްރީ ގެ    'ސިފާނު އިންވެސްޓްމަންޓް'ތާރީޚުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކަމުގެ ސިޓީގައި  

ގޮތުގައިނަންބަރު އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު    ކަމަށާއި،  'SP-5088/2015'  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ގެ 

މައް ފަރާތްސަލަ  ލިޔުމަކީވެސް  ބޭނުމުގައި  ހުށަހެޅި  ހޯދުމުގެ  މަޢުލޫމާތު   ވަޒީފާ  ދޮގު    އޮޅުވާލައިގެން 

  ސިފާނު އަޙްމަދު ރިއުާޝން    މަށެވެ. ހަމައެއާއެކު،ހުށަހަޅާފައިވާކަން ސާބިތު ކޮށްދޭ ވަރުގަދަ ހެއްކެއްކަ

 2011އެޕްރީލް    2  ގައިމަާޤމު ންސް މެނޭޖަރގެ  ނެއެންޑް މެއިންޓެ  އިންޖީނިއަރިންގް  ގެއިންވެސްޓްމަންޓް
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އަދާކުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށް ދީފައިވާ ލިޔުމެއް    ގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފާ   2016ޑިސެމްބަރ  25އިން ފެށިގެން  

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރާތުން ހުށަހަޅާފައިފަ  މައްސަލަ ރައްދުވި

ފޯމާއެކު   ފަރާތުން   ރައްދުވި   މައްސަލަ .9.5 ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  އޮފް  '  ހުށަހެޅި   މައްސަލައިގެ  ސެޓްފިކެޓް 

އިން ފެށިގެން    2014  ނޮވެންބަރު  25ލިޔުމުގައި މުޙައްމަދު ސަނާޙް  ، އެ  ބެލުމުންއަށް    'އިމްޕްލޮއިމަންޓް

އިންވެސްޓްމަންޓްގައި    ސިފާނުއަހަރު ދުވަހު  )ދޭއް(    2ޖުމުލަ    ގެ ނިޔަލަށް  2016  ނޮވެންބަރު  25

އިންޖީންޓެކް' މެރިން  ފޯ  މަާޤމު'  ނީަޝން  ވަޒީފާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    ގައި  އަދާކޮށްފައިވާކަމަށް 

   ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ތަޙްީޤޤު   މި .9.6 މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ގައިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން ކުރި އިދާރީ 

ވަނަ އަހަރު    2017މުޙައްމަދު ސަނާޙްގެ ބަޔާނެއް ނަގާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު،  

ލިމިޓެޑު ކޯޕަރޭަޝން  ނ.ފެނަކަ  އިޢުލާނާއި   ގެ  ކުރި  މަާޤމަށް  ޓެކްނީަޝނެއްގެ  ބްރާންޗުގެ  މާޅެންދޫ 

ވަޒީފާއަށް  ގުޅިގެން   ބަޔާ  ،ށާއިކުރިމަތިލިކަމައެ  ހުށަހެޅި   އެނަކީ  މި  އެކު  ފޯރމާއި  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތަކުން  އަމިއްލަ  ކުންފުންޏަށް  ގުޅޭގޮތުން  ލިޔުމަކާއި  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ލިޔުންތަކުގެ 

ތަޙުީޤަޤށް ދީފައިވާ   އިދާރީ  ހިންގުނު  ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން  ހިއުމަން ރިސޯސަސް  ގުޅިގެން  ަޝކުވާއަކާއި 

ބްރާންޗުގެ ޓެކްނީަޝނެއްގެ މަާޤމަށް ކުރިމަތިލާން ހުށަހެޅިއިރު ސިފާނު    ،ށާއިބަޔާނެއްކަމަ ނ.މާޅެންދޫ 

ނިޔަލަށް   2016ނޮވެންބަރު    25ފެށިގެން  އިން    2013  ންބަރުނޮވެ  25އިންވެސްޓްމަންޓްގައި    ގެ 

އެ ހައިސިއްޔަތުން  ޕިކަޕުތަކު  ޓެކްނީަޝނެއްގެ  އިތުރުން  ދޯނިތަކުގެ  ދުއްވާ  ނަމުގައި  ގެ ކުންފުނީގެ 

މައްސަލަ   ދިމާވާ  ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއިޙައިންޖީނަށް  މަސައްކަތް  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ،އްލުކުރުމުގެ 

ކުންފުނީގެ ވެރިފަރާތުން ދިރިއުޅޭ ގޭގައި   ކުންފުނީގެ ރަސްމީ އޮފީހެއް ނެތް ނަމަވެސް އެ  މުއްދަތުގައި އެ

އެނގޭކަމަ ކުރިކަން  މަސައްކަތް  ކު  2014  ށާއި،ކުންފުނީގެ  އޮތްކަން ގައި  ވުޖޫދުގައި  ންފުނި 

ފައިސާ    ،ކަމަށާއިވާޔަީޤން ދައްކަންޖެހޭ  ކަންކަމުގައި  އެކި  ކުންފުނީގެ  މީރާއަށް  ވެރިން  ކުންފުނީގެ 

  ސިފާނު އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި    ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްދައްކާފައިވާކަމުގެ ލިޔުންތައް ފެނިފައިވާކަމަށާއި
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ވީހިނދުގައި    2011އިންވެސްޓްމަންޓަކީ   ކުންފުންޏެއްކަމުގައި  ވެފައިވާ  ކުންފުނީގެ    އެ  ،ރަޖިސްޓްރީ 

ވަނަ އަހަރު    2014އަހަރު ފަހުން ކަމުގައިވާއިރު،  )ފަހެއް(    05ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ  

  ސިފާނު އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ނަމުގައި ފެނަކަ   ،ކުންފުނި ވުޖޫގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ާޤބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި

މާޅެންދޫ ބްރާންޗަށް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަކީ ސައްޙަ    ކޯޕަރޭަޝންގެ ނ.

ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެމީހަކު    ،ލިޔުމެއްކަމަށާއި ނޫން ލިޔުމެއް  ހުށަހަޅާއިރު ސައްޙަ  ވަޒީފާއަށް  ކުންފުނީގެ 

ލި ކުންފުންޏަށް  އިޙުތިޔާރު  ކުރުމުގެ  ވަކި  އެނގޭކަމަވަޒީފާއިން  އެދި   ށާއި،ބިފައިވާން  ވަޒީފާއަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ސައްޙަ ނޫންލިޔުމެއް އޮތްކަމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ  

ނުކުރާކަ އިޢުތިރާޒެއް  ވަކިކުރުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މަށް 

 ވެ.  ފާހަގަކުރެވެއެ 

ތައް އިންވެސްޓްމަންޓްއިދާރީ ތަޙުީޤެޤއް ހިންގާ ހޯދުނު ލިޔެކިޔުމަކީ ލޯކަލް    މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން .9.7

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ   2015މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގައި  

ސިފާނު އިންވެސްޓްމަންޓް   އެ ލިޔުމަކީބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް އޭރު އާކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީއެއްކަމަށާއި،  

ށާއި، ލާފައިވާ ބިޑެއްގެ އިން ޑޮކިއުމަންޓްއެއްކަމަ  ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް  ގެ ވެރިން ބުނާގޮތުގައި ފެނަކަ

ނަންބަރު   ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލެ  ދަ  އޮފް  ސެކްރެޓޭރިއަޓް  )ލޯކަލް    LI-0098/2014އެގޮތުން 

ޖަނަވަރީ   21އަށް ނަޒަރުކުރުމުން، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްއިން    ކޮޕީ  ރަޖިސްޓްރޭަޝން(  އިންވެސްޓްމަންޓް

އޮންނާތީ،ގެ  މަންޓްއިންވެސްޓް  ސިފާނުގައި    2014 އެނގެން  ދޫކޮށްފައިވާކަން  ސިފާނު   ރަޖިސްޓްރީ 

ކަމަށް މައްސަލަ ނޫންކަން ސާފުކޮށް އެނގޭ  ގައި  2015ޖޫން    13އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ  

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީމައްސަލަ   .9.8 އިތުރަށް  ހުށަހެޅި  ، ހުށަހެޅިފަރާތުން    ސިފާނު ފަރާތް    މައްސަލަ 

ކަންނެލި    އިންވެސްޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރިއިރު، ސިފާނު އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން

ދުއްވަމުންދާ  )ދޭއް(  2  ދާމަސްވެރިކަމަށް   އިތުރުންދޯނި  މީގެ  ސަރަތި    ކަމަށާއި،    އޮޑި އެއް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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 )އެކެއް(  1ޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ  ސިފާނު އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާއަށް ރައެގޮތުން،    ،ގެންގުޅުނުކަމަށާއި

ބުނެ  އޮންނަކަމަށް  ނަމުގައި    ،މުްޝތަރީގެ  ،މާޅެންދޫ  ނ.،  މަސްދޯނި  ޔޫސުފްގެ  ޙުސައިން 

ކޮޕީ   ރަޖިސްޓްރީ  ދޯންޏެއްގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށްރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  އެނގެން  ހުށަހަޅާފައިވާކަން    މި 

 އޮވެއެވެ. 

ކޮޕީއާއި، މައްސަލަ    އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ރެޖިސްޓްރޭަޝން  ސިފާނުހުށަހެޅި  ފަރާތުން    މައްސަލަ ހުށަހެޅި .9.9

ރަޖިސްޓްރޭަޝން ކޮޕީ އަޅައިބަލާއިރު އަންނަނިވި  އިންވެސްޓްމަންޓްގެ  ސިފާނުރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި 

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހުށަހެޅި .9.9.1 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ގެ ންވެސްޓްމަންޓް އި  ސިފާނުކޮޕީގައި،    ރެޖިސްޓްރޭަޝން  މައްސަލަ 

ަޝންގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ރެޖިސްޓްރޭ އަދި    2014  ޖަނަވަރީ  21  ގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓާރޑް ތާރީޚު 

   ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2018ޑިސެންބަރު  31ޚުގެ ގޮތުގައި ތާރީ

ރައްދުވި .9.9.2 ކޮޕީގައި،  ފަރާތުން  މައްސަލަ  ރަޖިސްޓްރޭަޝން  އިންވެސްޓްމަންޓް   ސިފާނު  ހުށަހެޅި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ގައިކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 2015ޖޫން   13ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ 

ރެޖިސްޓްރޭަޝން )ދޭއް(    2އިންވެސްޓްމަންޓްގެ    ސިފާނުއެހެންނަމަވެސް ދެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި    .9.9.3

މާޅެންދޫ މުްޝތަރީގެ   އިންވެސްޓްމަންޓް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ ނ.  ފާނުސި  ތަކަށް ބެލުމުން،ކޮޕީ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި   އެނގެން އޮންނާތީއާއި،ށް  ޙުސައިން ޔޫސުފްގެ ނަމުގައިކަމަ 

ނަންބަރު   ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލެ  ދަ  އޮފް  )ލޯކަލް   LI-0098/2014ސެކްރެޓޭރިއަޓް 

ރަޖިސްޓްރޭަޝން( ނަންބަރު    އިންވެސްޓްމަންޓް  މިނިސްޓްރީގެ   A-96/2007 (24އަކީ 

ަޤވާއިދު 2007ޑިސެންބަރު   ( ގެ އިޢުލާނުގައި ހިމެނޭ ރަޖިސްޓްރީތަކާބެހޭގޮތުން ޢަމަލު ކުރެވޭ 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީއެއްކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި،  2008

 19/2014ާޤނޫނު ނަންބަރު:    ހެޅި ސިފާނު އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ރަޖިސްޓްރޭަޝން ކޮޕީއަކީހުށަ

ދަށް އައުމާއި ގުޅިގެން އަދި އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ާޤނޫނު( ވުޖޫ 
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ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު ސަނާޙް   VTR/2020/40މައްސަލަ 

                                             

 

26 ގެ  12 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:  
 

 

ފެށުމުން ތަސްދީުޤކުރެވެން  ާޤނޫނުގެ    ާޤނޫނު  ސިފާން   351އެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ސްޓްމަންޓް އަލުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭަޝން ސެޓިފިކެޓެއްކަމަށް  އިންވެ

  ސިފާން އިންވެސްޓްމެންޓް ވުޖޫދުގައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.   ގައި  2014ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި،  

ފަރާތުން   .9.10 ރައްދުވި  ނަންބަރު މައްސަލަ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބުނެފައިވަނީ،  އިތުރަށް 

FNK/216/2020/2   ްސާފުކޮށްދިނުމަށ މަޢުލޫމާތު  އޮފީހަށް  ޕެންަޝން  މެދުވެރިކޮށް  ސިޓީ 

 އެދިފައިވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ ސިޓީގައި، 

  ނޮވެންބަރު   2016އިން    25  ނޮވެންބަރު   2014  (A201653)"ނ. މާޅެންދޫ/ ލައިޓްކޯނަރ، މުހައްމަދު ސަނާހް  

ލިޔުން    ސިފާނު އަށް    25 ބުނެ  ކަމަށް  އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  ކުންފުންޏެއްގައި  ކިޔާ  ނަމަކަށް  އިންވެސްޓްމަންޓް 

އިންވެސްޓްމަންޓް" ގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ސަނާހްއަށް ތިޔަ    ސިފާނު ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މި ދެންނެވުނު މުއްދަތުގައި " 

 ފައިވާ ޕެންޝަން ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަން އިނގޭނެ ލިޔުމެއް"  ޤާއިމް ކޮށް   އޮފީހުގައި 

ނަންބަރު:           އޮފީސް  ޕެންަޝން  ޖަވާބުގައި  ސިޓީގެ  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،  މިފަދައިން 

216-MPAO-MS/MS/2020/12   ްފަރާތުނ ރައްދުވި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ސިޓީގައި 

  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް   އެދިފައިވާފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ޕެންަޝން އޮފީހަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށެވެ.

އެއްކަމަށާއި، ޕެންަޝން ސްކީމުގައި  މަކީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާވުޕެންަޝން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކުރު

ފަރާތަށްއިވެރިވުމަކީ  ބަ އަދާކުރާ  ދެ ކަލާޒިމްކަމަ  ވަޒީފާ  ޒިންމާތައް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ށްވާއިރު، 

އަދާކޮށްފައިނެ ފަރާތް    ތުމަކީ، ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އިންވެސްޓްމަންޓްގައި   ސިފާނުމައްސަލަ 

 މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަން ދަލާލާތުކޮށްދޭ ކަމެއްކަމަށެވެ. 

އިންވެސްޓްމަންޓްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި    ސިފާނުފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   .9.11

ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކިބައިން 

 
)ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު(    6/2008ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނު ނަންބަރު  "މި ޤާނޫނަށް   1

" ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް  2008ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ "ރަޖިސްޓްރީތަކާބެހޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރެވޭ ގަވާއިދު    2ގެ    1ގެ ޖަދުވަލު  
 ނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ." މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި ޤާނޫ
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މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   ނުވުމަކީއެދުމުންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައި

ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތުތަކަށް އިތުރު ބުރަދަނެއް ދެވޭ ކަމެއްކަމަށް މައްސަލަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު  

 ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

)ދިވެހި    (ނ. މާޅެންދޫ  /  ގުލްބަކާގެ)  ަޝހީދުهللا ޢަބްދު ތުގައި  ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮ  ރައްދުވިމައްސަލަ   .9.12

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ    ވަޒީފާއާބެހޭ   ގައި  2021އޮގަސްޓު    16  ؛(A132559ރައްޔިތެއްކަން 

ފަރާތާ    އަދާކުރަމުން،ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހުށަހެޅި    ސިފާނުމައްސަލަ 

  2014އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ވެރި ފަރާތާ އާއިލީ ގޮތުން އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮންނަކަމަށް ނޭނގޭކަމަށާއި،  

އިންވެސްޓްމަންޓް ކިޔާ ކުންފުންޏެއްގައި  ސިފާނުވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2016ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 

ތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޕާމް ބީޗް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެކަމަށް ަޤބޫލުނުކުރެވޭކަމަށާއި، އެ މުއްދަ 

ރިޒޯޓުގައި، ރަށުގެ ދޯންޏެއްގައި އަދި މާލޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޕިކަޕެއް ދުއްވުމުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މަސްޢޫލުވެއުޅުނުކަމަށް 

ގޮތުގައި   .9.13 ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ރިޔާްޟޢަ މައްސަލަ  މާޅެންދޫ /    މީޒާން)  ލީ  )ދިވެހި (  ނ. 

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ    ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2021އޮގަސްޓު    A200812)  16ރައްޔިތެއްކަން 

ފަރާތާ  ހެކިބަސް    އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    ސިފާނުއަދާކުރަމުން، 

  2014އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ވެރި ފަރާތާ އާއިލީ ގޮތުން އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮންނަކަމަށް ނޭނގޭކަމަށާއި،  

އިންވެސްޓްމަންޓް ކިޔާ ކުންފުންޏެއްގައި  ސިފާނުވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2016ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 

ވާނެކަމަށް ަޤބޫލުނުކުރެވޭކަމަށާއި، އެ މުއްދަތުގައި މާލޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  މަސައްކަތްކޮށްފައި 

އި، އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެހެން އިތުރު ބޮޑު އަމިއްލަ ޕިކަޕެއް ދުއްވުމުގައި މަސްޢޫލުވެއުޅުނުކަމަށާ

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މަސައްކަތެއް ކުރެވިދާނެކަމަށް ަޤބޫލުނުކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި 

ހިނގައިދިޔަމި މައްސަލައިގައި   .9.14 ބޭނުމަގޮތް    ކަން  ޓްރައިބިއުނަލު  ށްޓަކައި،ސާފުކުރުމުގެ  ގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

މެދުވެރިކޮށް، 2021ނޮވެންބަރު    M7/INDIV/2021/440  (09-200ނަންބަރު   ސިޓީ   ސިފާނު  ( 
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މައްސަލަ   ވަޒީފާއަދާކުރިތޯއާއިއިންވެސްޓްމަންޓްގައި  ވަޒީފާއަދާކުރި    ،ހުށަހެޅިފަރާތް  ވަޒީފާއަދާކުރިނަމަ 

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ   ސިފާނުމުއްދަތާއި އަދާކުރި މަާޤމު އެނގޭނެ ގޮތަށް ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން،  

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ފަރާތުން އެ ވިޔަފާރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ޔޫސުފް ސޮއިކޮށްފައި ވަޒީފާއާބެހޭ

ސަނާޙްއަކީ   މުޙައްމަދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސިޓީގައި  އިންވެސްޓްމަންޓްގައި    ސިފާނުފޮނުވާފައިވާ 

އޮޑިދޯނިފަހަރުތަކުގެ އިންޖީންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ޓެކްނީަޝނެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރިފަރާތެއްކަމަށާއި، 

ފެށިގެން    2014  ވަޒީފާއަދާކުރީ މުއްދަށްކަން)ދޭއް  2އިން  ދުވަހުގެ  އަހަރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން    ( 

    ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޓެކްނީަޝނެއްގެ މަާޤމަށް ދާއިމީ  .9.15

މެއް މަޑުޖައްސާލުމަށް  ކުރަމުންދާނަމަ ވަގުތުން އެކަ   މުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންނުކުރުމަށާއި، އެފަދަ މަސައްކަތް

މި ޓްރަބިއުނަލުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުން، މި އަމުރާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނ. 

މާޅެންދޫ ބްރާންޗް އޮފީސް ކުރިމަތީގައި، އެ ބްރާންޗް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތްތަކަށާއި، ކުންފުނީގެ  

ހަ ގޮތަށް  ނިސްބަތްވާ  ހަމަޖެހުން  އިސްވެރިންނަށް  ބްރާންޗުގެ  އެ  މުޙާތަބުކޮށް  ބަހުން  ހުތުރު  ޑި 

  ގެ މި ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެއްލުވާލުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

  ނުމަށްއެ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ ނިންމައިދި  ،މަްޞލަޙަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައިވާތީ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ    އެދޭކަމަށް

 ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާ ބުނުން ފިޔަވައި އެކަމަށް ބާރުދޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތެވެ. 

  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފަކު  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި   މައްސަލަ .10

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ    ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި

 ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބާަލިއުރ، 

 ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާދޭފަރާތުން .10.1

(substantive fairness)  ީ؛ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ބެލެވޭނ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ުމަވއްޒަަފުކ   .1 ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚިޔުާރުކާރ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ 

 ؛ ިރ ަސަބަބަކްށުވމެުގ ިއުތުރްނަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ުހއަްދކުރާފަަދ ޢަދުުލެވ

ުއްނުސރަުތްއ   .2 ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރންޖޭެހ  ަދުށން  ައާސެސއެްގ  ޚާިޔުރުކާރ  ެއ 

 އަދި ؛ ުފރަިހަމވަެފިއާވަނަމަކާމިއ

ަފާރުތން   .3 ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒުަފ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ 

 ؛ކަށެީގްނާވ ަހަމައަކްށ ާވަނަމަކްނ ަތޠީްބުޤޮކށަްފިއާވ ަހަމައީކ ެއ

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

 ޯކުޓްނ ންިނަމވަާފިއާވ ިމ ާބވަތެުގ އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  ަފާރްތ   ހުށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއސާަލަގިއ  ިމާވ  ުހށެަހޅަިފިއ     .10.2

ޮއނަްނަކާމިއ،   އެނެގްނ  ެނިތަކްނ  ިދުނެމްއ  ނޯޓެިހްއ  ދިނުމަކާނުލައި  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ނޯޓިހެއް 

ވަނަ   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

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

]ނޯޓީހެއް ދިނުމަކާނުލައި، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭާނެގ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނީ، އޭާނެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގްނ  

ަވޒީފާގައި  ،  ނުވުމާއެކު  ަވޒީފާދޭފަރާތަށް އޭނާ  ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް  އެކަށީެގްނާވ  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް 

 ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  23އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

ރާ ފަރާތެއްެގ މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގންުނާވކަމަށް ބެލެޭވީނ ]މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނެފައިާވ ޮގތުެގމަތިން ަވޒީފާ އަދާކު 

 އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް   (1)

 ؛ފެނުން



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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 ޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވން.[   (2)

މިފަދައިން ކަމާއި، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައް 23

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

މަސްޢޫދު  ލިމިޓެޑް(  )އިސްމާޢީލް  ކޯޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ަޤިޟއްޔާގެ    ވ. 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ަޝރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ގައި    23މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވީނ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނެގ  'ނޯޓިސްނުދީ  

ބުނެފައިާވ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާލަތެއްަގއެެވ.  

 އެއީ: 

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

ޢަމަލަކީ   ޣައިރުސުލޫކީ  ދިުނމެއްެނތި    (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ  ނޯޓިސް  މުަވއްޒަފަކު  ޢަމަލެއްެގ ސަބަބުން  އެ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ކަމަކަށް ނުެވ ހިނގައިދާެނއެެވ.    23ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވީނ   23ެގ  ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު

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

ަވކިކުރުން   ަވޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިުނމެއްނެތި  އަލަމެއްކަމަށް ނޯޓިސް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ 

ބެލެޭވީނ، މުަވއްޒަފުކުރި އަމަލަކީ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮްނނަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންަވރުެގ  

ފަރާތުެގ ދ1ެސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވނަމައެެވ. މުވައްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ ) މެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ ( ދެ 

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުަވއްޒަފާއި 2އެއްބަސްވުމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، ުނަވތަ )

ދެމެދުަގއި އޮްނނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުަގއި ހިމެނޭ އޮްނމެ މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި އޮންަނންޖެހޭ  

( އެ ކަމަކީ އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް  3ދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )އިތުބާރު އަ 

އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ުނަވތަ ސީދާޮގތެއްގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، އެ ޢަމަލަކީ 

 'ކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެެވ.ނޯޓިސް ދިުނމެއްެނތި ަވޒީފާއިން ަވކި



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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 ިމ ޢާިބާރުތްނެނެވ.        

( 2019ނޮވެންބަރު    24)  FNK/A/TER/2019/424ފެނަކަ ކޯރޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު:   .10.3

މުވައްޒަފުންގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ  'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމުގެ ލިޔުން' އަށް ބަލާއިރު،  

)ހ(    34.8  ގެ  2015  ަޤވާޢިދު މާއްދާގެ  ވަޒީފާ    16ވަނަ  މަތިން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 

ވަނަ   2019ންބަރު  ނޮވެ  24ހޯދުމަށްޓަކައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ،  

 އިރު،ދުވަހުން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލން ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ހުށެަހޭޅ ަމއްސަަލެއްއަގިއ ޮގެތްއ ިންނަމްނ ޖޭެހީނ   .10.4

ައްނ ަވިކުކރަިކްނ  ަވޒާީފިއން  ސަަބބަުތަކށް  ަހަމެއަކިނ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ  ޗުިޓަގިއ   / ިލުޔުމަގއި  ގާ 

ަންނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ަޤިޟްއާޔިއްނ    HC-A/280/2012ރާިޢަޔްތޮކްށަކމްަށ 

މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ  ،  ަކނަޑައޅަާފިއާވީތ

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެނަކަ ކޯރޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ   ،ފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެ

'ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމުގެ  (  2019ނޮވެންބަރު    24)  FNK/A/TER/2019/424ނަންބަރު:  

މައްސަލަ   ބުނާފަދައިން  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ލިޔުން' 

 ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ދެކެމެވެ. 

މިޙާލަތަކީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  '  ވަޒީފާ ހޯދުމަށްޓަކައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ސާބިތުވުން' .10.5

ލިމިޓެޑްގެ ދާއިމީ ވަޒީފާގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާނުލައި، އަދި  

ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރަސް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން   ޒާރެއްވެސް ދިނުމަކާނުލައިއިން

ހުށަހެޅިފަރާތް   މުވައްޒަފަކު މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  ޙާލަތެއްކަމަށާއި،  ވަކިކުރެވިދާނެ  ވަޒީފާއިން 

ވަނަ މާއްދާގެ   23ގެ( )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު 2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ

  ރެވޭއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކު ދަށުން ކަމަށް 
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ވަނަ ަޤިޟއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތަކުގެ   HC-A/159/2015  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   

 ނުކުތާގެ )ރ( ގައި،  ވަނަ  3

 ,އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ]މުވައްޒަފު  

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން ވަޒީފާދިން ފަރާތަށް އޮޅުވާލައިގެން ވަޒީފާ ހޯދާފައިވުން، ...[ 

، އިސްވެފާހަގަކުރި ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ާޤނޫނީ ހަމަ  މިފަދައިން ބަޔާންވެގެންވާކަމާއި

ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  މައްސަލައިގައިވެސް  މި  ތަޠްބީޤުކުރާއިރު،  މައްސަލައަށް  ހުށަހެޅިފައިމިވާ 

ވަކިކުރަންޖެހޭނީ މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ކަމެއް އޮޅުވާލައި ސިއްރުކޮށްގެން ވަޒީފާ 

 ، ދައިފައިވާނަމަ ކަމާއިހޯ

ވަޒީފާއަދާކުރިކަމުގެ   ސިފާނު .10.6 ހުށަހެޅިފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން މައްސަލަ   އިންވެސްޓްމަންޓްގެ 

، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ށާއިކީ )ސެޓްފިކެޓް އޮފް އެމްޕްލޮއިމަންޓް( ސައްޙަ ލިޔުމެއް ނޫންކަމަލިޔުމަ

 ނެފައިވާއިރު،އިންވެސްޓްމަންޓްގައި ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވިފަރާތުން ބު  ސިފާނު

 2އިން ފެށިގެން    2014އިންވެސްޓްމަންޓްގައި    ސިފާނުމައްސަލަ ހުށަހެޅި މުޙައްމަދު ސަނާޙްއަކީ  

މުއްދަތަށްއަހަރު  )ދޭއް( ދުވަހުގެ  މަސައްކަ    އިންޖީންގެ  ތަކުގެ  ކުރުމުގައި އޮޑިދޯނިފަހަރު  ތްތައް 

ވަޒީފާ ބަޔާންކޮށް  އަދާކުރި  ޓެކްނީަޝނެއްގެ  ފަރާތުން  ސިފާނު  ފަރާތެއްކަމަށް   އިންވެސްޓްމަންޓްގެ 

 ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުލަށް ސިޓީ 

ރައްދުވި  މި .10.7 މައްސަލަ  ހެކިން  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅި  ހުށަހެ  ގެފަރާތުން  މައްސަލަ  ޅި ހެކިބަހުން 

މަސައްކަތްތައް   އިތުރު  އެ   2014ފަރާތް  ބުރަވެވުނުނަމަވެސް،  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފެށިގެން  އިން 

ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ   އިންވެސްޓްމެންޓާ  ސިފާނުމަސައްކަތްތަކަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ  

އްކަތްތަކެއްކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކުރެވިދާނެ މަސަ  ކުންފުނީގެ ރުހުމާއެކު  ދަށުން
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 ސިފާނު އެ ފަރާތް    ކީފައިވީނަމަވެސް، އެކަމަފަރާތް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތައް ކޮށް

 ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ދަލާލާތުކޮށްދޭކަމަކަށް ނުވާތީއާއި،  އިންވެސްޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތް

ނުވަތަ   .10.8 ބައިވެރިވެފައިނެތުމަކީ  ސްކީމުގައި  ޕެންަޝން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   ސިފާނު މައްސަލަ 

ސްކީމުގައި  ޕެންަޝން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  އިންވެސްޓްމަންޓްގެ 

އިންވެސްޓްމަންޓްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ   ސިފާނު  ބައިވެރިކޮށްފައިނެތުމަކީ، އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ

މައްސަލަ    ،މުންނެތު  ހުށަހަޅާފައިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ވަޒީފާގެ ބަޔާން  ވުމާއި  ފާގެ އެއްބަސް ވަޒީ

ފަރާތް   ދަލާލާތުކޮށްދޭ   ސިފާނުހުށަހެޅި  މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަން  ކަމަށް އިންވެސްޓްމަންޓްގައި 

ބަޔާންކުރިނަމަވެސް،   ފަރާތުން  ރައްދުވި  ނަންބަރު:  މައްސަލަ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ    8/2009ާޤނޫނު 

ގެ މައްޗަށް އިންވެސްޓްމަންޓް  ސިފާނުޕެންަޝނާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާ  

ނަންބަރު:   ަޤނޫނޫ  ކަންތައްތަކާއި،  ާޤނޫނޫ  2/2008ލާޒިމްކޮށްފައިވާ  ދަށުން )ވަޒީފާއާބެހޭ  ގެ   )

 ފުރިހަމަކޮށްފައި ނެތުމަކީ، އިންވެސްޓްމެންޓަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އިލްތިޒާމްތައް ދެ ފަރާތުން    ސިފާނު

)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް    2ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    2014މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ށް ދަލާލާތުކޮށްދޭ ކަމެއްކަމަށް ބުރަނުވެވޭ  ކޮށްފައިނުވާކަމަ  ގައި މަސައްކަތްއިންވެސްޓްމަންޓް  ސިފާނު

 ސަބަބަށްޓަކައި، 

 ސިފާނު  ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ، ޔަތްކުރާއިރުޢާރި  ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހާ   ފާހަގަކުރެވުނު  އިސްވެ .10.9

މައްސަލަ    ވޭތީއާއި،އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުމަކީ ސައްޙަ ލިޔުމެއްކަމަށް ބުރަވެ   އިންވެސްޓްމަންޓްގައި ވަޒީފާ

ފަރާތް ކަމެއް އޮޅުވާލައި ސިއްރުކޮށްގެން ވަޒީފާ ހޯދައިފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ ހޯދުމަށް   ހުށަހެޅި

ާޤނޫނު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް  

އްދާގެ ދަށުން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި  ވަނަ މާ  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު  

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ދުުލެވިރަކްނ  ަޢ  ީޢަމުއޫޟމައްސަލަ 
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(substantive fairness )    ަފާރުތްނ ަރއުްދިވ  ަހމެައްއ  ާޤަމއްސަަލ  ުބަރެވޭވެނ  ިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ 

 ަކނަޑއަަޅެމެވ. ަކަމށް  ެންތ

ޢަދުލުވެރިކަން    މުވައްޒަފަކު 11 މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު   (substantive fairness)ވަޒީފާއިން 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ބަލަން    (procedural fairness)ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ 

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

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

(procedural fairness)  ޯކޮށް ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. ނަޒަރުާޤއިމުކޮށްފައިވޭތ 

ުލުވުމަގިއ ިއްސެވަބާޔްނުކެރވަިފިއާވ  ިޞ، ިއްނޞުާފެވިރ އިަދ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ ާވ އެެހްނަނަމެވްސ .11.1

ޢަދުުލެވިރަކްނ   ަނަމވްެސ  (  procedural fairness) ިއުޖާރީއ  ޚާުލާސޮކްށ  ާޤިއމޮުކށަްފިއޭވޯތ 

ުބަރެވވިޭހނުދ،  ަނަޒުރ މިުހްނުމަކުމަގިއ  ނަންބަރު  ުކުރްނ  ހައިކޯޓުގެ  -HC/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

A/208  ިވަނަ މާއްދާ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ަޤިޟއްޔާގައ

އްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު  މި މާ  ،"ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން" 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  މައުޟޫޢީ    (procedural fairness)ވަޒީފާއިން  އަދި 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި  (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން   ، ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި 

 procedural)ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން 

fairness)   ެާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޢާއްމު ޙާލަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެންމ

 ކުޑަމިނުން:

ހުރިހާ ތަފުީޞލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އެއިރަކު ދެވެންހުރި   .1

 ؛މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު
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އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަދަ ފުރުަޞތެއްގައި   .2

 ؛ދިނުމަށްފަހުއެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު 

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3

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

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

 ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، 

އިސްވެ  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް .11.2 އިޖުރާއަތުތައް  ޙާލަތުގައި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް   (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

ޑިސްމިސަލް   އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތެއްގައި  އެފަދަ   unfair)ބެލެވޭނެކަމާއި 

dismissal)  ެބެލެވޭނ ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން އެއްގެ  ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމަށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ިއުޖާރީއ    ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .11.3 ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ާޤިއްމޮކށަްފިއޭވޯތ  ަޢަފާރްތ  ދުުލެވިރަކްނ 

 ވަކިކުރި ސަބަބުަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް    ުކާރިއުރ، ނަަޒުރަވަޒްނުކުރަމްށ މި ަމްއސަަލިއެގ ާވޤާިޢަތަކްށ  

މައްސަލާގައި، މައްސަލަ  ވަޒީފާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުށަހެޅި    ޓެއްންކަމުގައިވާ ސައްޙަ ނޫން ޑޮކިއުމެ

ގާފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ބަޔާން ނަ  ގެހުށަހެޅި ފަރާތު

 މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ކުރެވުނު ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެކަންކަން ބަލައި އެފަރާތާ

ުޤ ރިޕޯޓެއް ތަޙުީޤމަށް ވާޞިލްވީ ކިހިނެތްކަން ބަޔާންކޮށް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ނިންމި ނިންމު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ   ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމުން،



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  ފަރާތުން  މިންވަރަކަށް   (procedural fairness)ރައްދުވި  އެއްވެސް 

 ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ    އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ .12

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

އެއީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކުރުމެއްގެ   ،ާޤއިމުކުރުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާތީ

 އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.   (unfair dismissal)އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް    ،ގޮތުގައި

 ، ާވ ާޤޫނީނ ަފުރާވ ެއ ަފާރތްަށ ިލބިިދުނމްަށ ނަަޡުރުކާރިއުރަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއ .13

ަވނަ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ ދުަށން ެއކީަށެގްނާވ    29)ވަޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނނު( ގެ    2/ 2008ަނނަްބުރ    ާޤޫނުނ .13.1

ެއ ޙައުްލަތާކ  ، ަސަބެބއް ެނތި ަވޒާީފިއން ަވިކކުުރުމެގ ަސަބުބން ުމަވްއޒަފްަށ ލޭިބ ާޤޫނނީ ަޙއުްލަތކާަށިއ

 ؛ަގިއަޤިޟްއާޔ  HC-A/555/2016ުގޭޅޮގުތްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއކުޯޓެގ ަނނަްބުރ  

ްއޓަުމށް  ... އަމުުރެނރުުމގިައ ަވީޒފާއެާބޭހ ޓްރައިިބުއަނުލްނ ފަުރތަަމ ަބަލނާްވީނ އުެމވްައަޒަފުކ ވިަކކުރިއުިރ ހިުރ ަވީޒފާގިައ ައުލްނ ެބެހ"

 "... ، ުނަވަތ ެއަވީޒފާއާގޭުޅ ުނަވތަ ެއޫންނެވްސ ެއަކީށެގނާްވ ަވީޒފާއްެއގިައ ެބހްެއޓަުމްށ ކަަމށިާއ 

ޮގތަށް  ިމ   ަކނިްހނގަާފިއާވ  ަމްއސާަލަގިއ  މި  ރާިޢޔްަތޮކށް،  ުއޞަޫލްށ  ަކނަޑައުޅްއވަާފއާިވ  ިޢާބާރުތން 

ބާަލިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އާަދުކަރުމނިްދަޔ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ެއ ަފާރތް  

ޢަދުުލެވިރަކ ިއުޖާރީއ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ  ބަުރެވެވން  ަވިކުކުރުމަގިއ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކަމްށ  ްނ 

)ވަޒާީފާއބެހޭ    2/ 2008ެނަތތީ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  

ާޤޫނުނގެ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ަކނަޑައަޅިއ،  ޚިލަާފްށަކަމށް  އާ  )ހ( ގެ    29ާޤޫނުނ(  ާމއާްދެގ  ަވނަ    1ަވނަ 

ްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކިރިއުރ ެއ ަފރުާތން އާަދުކަރުމނިްދޔަ  ަންނަބަރށް ރާިޢޔްަތޮކށް، ަމ

ަމާޤަމްށ ުނަވތަ އެ ަމާޤާމިއ ެއއް ެފްނަވެރްއެގ ަމާޤަމަކށް ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ އަނުބރާ ުރޖަޫޢުކަރްނ  

 ޖޭެހަކަމްށ ުބަރެވެވެއެވ. 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ނީގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ރައްދުވި ކުންފު   މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .13.2

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙާލަތުގައި  ރުޖޫޢަކުރެވޭ  އަނބުރާ  )ރ(  29ފަރާތް  މާއްދާގެ  ދަށުން    ވަނަ  ގެ 

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ   ،މުވައްޒަފަށް ބަދަލުނަގައިދޭން ޖެހޭކަމާއި

ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު ހިނގާ މުޅި މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިނުން ލާޒިމް ނޫންކަމަށާއި، ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ  

ކަމަ މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ފަރާތުގެވެސް  އަނެއް  ފަރާތްނޫން  ޚިލާފުވި  ކޮންޓްރެކްޓާ  ށާއި، މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ބަދަލު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭއިންާޞފު މުއްސަނދި ކަމެއް ލިބޭ ގޮތަށް އަމުރުކުރުމަކީ  

އިންޞާފުވެރި ގޮތެއް ނޫންކަމަށާއި، މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާއެއް  

ކަމަ ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ  އެކަމަށް  ނަންބަރު އަދާކޮށްފައިވާނަމަ  ކޯޓުގެ  ސްޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ށް 

2019/SC-A/36   ެަޤިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގ ވަނަ 

ބަލާއިރު    34 ގޮތަށް  ކަންހިނގާފައިވާ  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ނަންބަރަށް  ވަނަ 

މައްސަ އުނިކުރެވޭނީ  އޭނާއަށް ހަމައެކަނި  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ލަ 

އަނބުރާ ވަޒީފާދިން ދުވަހާ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް  

 ނި ކަމާއި،ގޮތަކުން އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރު އެކަ

ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު އެފަރާތް އިތުރު  

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަން  އާމްދަނީއެއް  އެނޫންއެހެންގޮތަކުން  ނުވަތަ  އަދާކޮށްގެން  ވަޒީފާއެއް 

ހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފަށައިގެން، މައްސަލަ ހުށަ  ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާތީ،

އޭނާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާދިން ދުވަހާ ހަމައަށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  

ބުނެވިދިޔަ ވަޒީފާގައި ހުރިނަމަ، ލިބޭނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެ  

  ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. ކަމަށް

ިޢާނަޔތަްތއް   .14 ުމާސަރާއިއ  ފަރާތަށްިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއވާ  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  ، ިލބެިދޭވިއުރ  މައްސަލަ  މައްސަލަ 

މައްސަލަ  ެއްއ ިލުބުމގެ ުފުރަޞުތ ނީަފުކުރުމެގ ަމްޤޞުަދަގިއ،    (unjust enrichment)ުނަޙްއުޤ ަމންފާ    ފަރާތަށް
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ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރި ާތީރުޚން ެފިށެގްނ ަވޒާީފ އަނުބާރ އިޢަާދުކުރާމ  ހުށަހެޅި ފަރާތް  

ަވޒާީފިއްނ ެއ  އާަދކޮށަްފިއާވަނަމ،  ަވޒާީފަތެކްއ  ުނަވަތ  ަވޒާީފއްެއ  އެެހްނ  ިއުތުރ  ަވޒާީފަތުކން    ަހަމައްށ  ުނަވަތ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ިލބަިފިއާވ ުއޫޖަރައްށވާ ަފިއާސ، އެ ަވޒާީފަގިއ ުހރި ުމއަްދުތަގއި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ިއުތރު  ފަރާތް   ުވެރ  ަފިއާސައްށ  ުއޫޖަރައްށާވ  ިލެބްނޖޭެހ  ުހިރަނަމ  ަވޒާީފަގިއ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

އެފަދަ އުނިކުރުމެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެ އުނިކުރުމަކަށްފަހު، މައްސަލަ  ްށ ަކނަޑައަޅިއ،  ުނާވިމްނަވަރްށ ުއިނުކުރަމ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްުޤވާ ޢަދަދުތަކުގެ ޖުމްލައަށްވާ ފައިސާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި   ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

ަލއްިޓޯކަނރ،    ދެންފަހެ، ާމެޅނޫްދ،  ސަނާޙްނ.  ނަންބަރު: ، މުޙައްމަދު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި 

A201653،)    :ުކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރ( ްއާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑC-0462/2012  ްގެ ފަރާތުނ )

 ހެކިންގެ ހެކި ބަހަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި    ދެ ފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  ބެލި  ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ

ނ.    ލިމިޓެޑުގެ  އިން ފެށިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  2016ފެބުރުވަރީ    26  ުމަޙްއމުަދ ަސާންޙ  ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،

މަާޤމުގައި   ޓެކްނީަޝން  ބްރާންޗްގެ  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށްމާޅެންދޫ  ސަނާޙްވަޒީފާ  މުޙައްމަދު  ވަޒީފާއަށް    އެ  ، 

ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއް  ނޫން  ސައްޙަ  ފޯމާއިއެކު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބުނެކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި    24  ފައިވާކަމަށް 

އާަދުކަރުމްނ ިދަޔ ަވޒާީފައްށ ުނަވަތ ެއ ަވޒާީފއާ  މުޙައްމަދު ސަނާޙް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ގައި  2019ނޮވެންބަރު 

ން  ަވޒީފިާއްނ ަވިކުކުރުމެގ ަސބުަބ  މުޙައްމަދު ސަނާޙް  ެއްއ ެފްނަވުރެގ ަވޒާީފައަކށް ެއ ަފާރްތ ައނުބރާ ުރޖަޫޢޮކށިްދުނމާަށިއ،  

ލިމިޓެޑުން  ިލުބުނެގ ެގއުްލުމެގ ބަދުަލ   ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ    މުޙައްމަދު ސަނާޙްގެަނަގއުިދުނަމްށ އިެދ  ފެނަކަ  ފަރާތުން 

 ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، 
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މައްސަލަ    ،ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  2019ނޮވެންބަރު    24މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

މަށްޓަކައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ސާބިތުވާތީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ  ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ހޯދު

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުންކަމަށާއި،    16)ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން( ގެ    34.8ގެ    1ގެ ޗެޕްޓަރ    2015މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

އި، ށާދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ސާބިތުވުން' މިހެންކަމަ  އެ މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 'ވަޒީފާ ހޯދުމަށްޓަކައި

މިޙާލަތަކީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ދާއިމީ ވަޒީފާގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާނުލައި،  

ރާތް ފަ  މަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިއަދި އިންޒާރެއްވެސް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ޙާލަތެއްކަ

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ނަންބަރު    ވަޒީފާއިން  ާޤނޫނުގެ(    2008/2ާޤނޫނު  ކަމަށް   23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

  ނަމަވެސް، ފައިވީޖަވާބުދާރީވެމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށް 

  ވަކިކުރުމުގައި،   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   23  ގެ)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

  ހުށަހެޅިފައިވާ   ހަމައެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ކުރިުޤބީޠުތަ  ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވި  ވާސިލުވުމަށް  ނިންމުމަށް  އެ

 ދުލުވެރިކަންޢަ  ޢީމައުޟޫ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ    ވަކިކުރުމުގައިވަޒީފާއިން    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ތީ،ނެތައެނގެން    ކަންކަމުން

 އިޖުރާއީ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ކަނޑައަޅައި،  ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް

ވަޒީފާއިން    ށްފައިނުވާާޤއިމުކޮ(  procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބަށްޓަކައި، 

 ކަނޑައަޅާ،  ގޮތުގައި އެއްގެ( unfair dismissal) ޑިސްމިސަލް ވަކިކުރި ކުރުމަކީ އަންފެއަރ

މައްސަލަ ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2 ާޤނޫނު ނަންބަރު

،  ައނުބާރ ުރޖަޫޢުކުރަމާށިއއެއް ފެންވަރުގެ މަާޤމަކަށް އެފަރާތް    ނުވަތަ އެ މަާޤމާ  މަށްާޤއަދާކުރަމުންދިޔަ މަހުށަހެޅި ފަރާތް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ެލްއަގިއ ަވޒާީފިއން ަވކިވަެފިއާވ ަފާރެތްއަކުމަގިއ ުނބެލަުމާށިއ،  ާޙެއްއެވްސ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ

މައްސަލަ   ، ަހަމައްށ  ާޚަތްއަތްއ އުަލްނ ަހަމޖޭެހ ާތީރްނ ެފިށެގްނ، ެއ ަފާރުތެގ ަވޒީފެާގ ަކްނުޚަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރ ާތީރފަރާތް  

 ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، ދެމިހުރިނަމަ ޙައްުޤވާނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައްހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހު މުޙައްމަދު ސަނާޙް   VTR/2020/40މައްސަލަ 

                                             

 

26 ގެ  26 ޞަފްޙާ      
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 21  ރަސްމީ ބަންދުނޫން  އިން ފެށިގެން   (2021ޑިސެންބަރު    09)އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަން މިއަދު  

ތެރޭއެކާވީސް) ދުވަހުގެ  ހަމަޖެހޭތާ  (  އެކަން  ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު،  ބަންދުނޫން(  ފުރިހަމައަށް  )ރަސްމީ  ( ތިނެއް)  03 

  ެގިލިމެޓްޑ  ޯކަޕޭރަޝްނ  ެފަނަކމައްސަލަ ރައްދުވި  މި  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް،  

 އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ. މައްޗަށް 

 

 1443ޖުމާދަލްއޫލާ  05
 2021 ޑިސެންބަރު 09

 މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ މި 

 
 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު هللا ޢަބްދު                                                      

 މެންބަރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ                                                 


