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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/100 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019 މޭ 19 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 މޭ 04 ނިމުނު ތާރީޚު: މައްސަލަ  

 ދިލްކަްޝގެ / ލ. ކަލައިދޫ() މޫސާ އިބްރާހިމް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A134405: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 
  

 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

  ކާޑު   އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)  އިބްރާހީމް  މޫސާ  ,ދިލްކަްޝގެ  ކަލައިދޫ، .ލ  މައްސަލައަކީ  މި  ،މި މައްސަލައަކީ

 އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް  ވަޒީފާ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ފެށިގެން  އިން  2010  ޖޫން  A134405  ،)23:  ނަންބަރު

ދިނުމަކާނުލައި ނޯޓިހެއް    ވަޒީފާއިން   އިބްރާހީމް  މޫސާ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން   ގައި   2019  މޭ  09  އެއްވެސް 

  އަދާކުރަމުންދިޔަ   ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ގަވައިދާ  ާޤނޫނާއި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ

  ހަމައަށް   ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާއި  ވަޒީފާ  ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން   ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާއަށް

 ދަލެއްގެ ބަ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ   ާޤނޫނާ  ލިބިދިނުމަށާއި،  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ
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  ރައްދުވާގޮތަށް   ލިމިޓެޑަށް  ކޯޕަރޭަޝން   ފެނަކަ  އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  ނާޔާތްޢި  މުސާރައާއި  މަސްދުވަހުގެ)ތިނެއް(    03  ގޮތުގައި

 .ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ 2019 މެއި 19

 

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 

 ރައުޔު  ގެ ޒުހައިރު  هللاއަބްދު އާމިނަތު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

ަފރާތްކަމުގައާިވ   .1 ހުށަހިެޅ  އިބްރާހީމް  ދިލްކަޝްގެ  ،ލ.ކަލައިދޫ މްައސަލަ  ރައްޔިތެއްކަން    މޫސާ  )ދިވެހި 

ނަންބަރު:   ކާޑު  ޓްރައިބިއުނަލަށް    ،(A134405އަންގައިދޭ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން  މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

   ލ.ކަލައިދޫ ދެކުނު ބްރާންޗުގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ،ކަމަށާއި  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަޤާމުގައި

ގައިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ    2010ޖޫން    23ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ  

ޓްރައިބިއުނަލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  

ވީ ދުވަހު ސިޓީއަކުން އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި އެ ދުވަހުން ފެށިގެން    2019މެއި    09

ވަކިކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން    ވަޒީފާއިން 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ހުށަހެޅި ފަރާތްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ،  މައް .2   ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ 

  އަލުން   ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ   ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ގަވައިދާ  ާޤނޫނާއި

  ލިބެންޖެހޭ   ހަމައަށް  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާއި   ވަޒީފާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ

  ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ ވަކިކޮށްފައިވާތީ ވަޒީފާއިން ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ާޤނޫނާ ލިބިދިނުމަށާއި، ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި

'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ިއްސެވަބާޔްނކޮށަްފިއާވ    ކަންނަގައިދިނުމަށް  ނާޔާތްޢި  މުސާރައާއި  މަސްދުވަހުގެ)ތިނެއް(    03

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ަވޒާީފާއބޭެހ   .3 ަފރުާތން  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ގުޮތން  ަރއްދިުދުނުމެގ  ަޝުކާވައްށ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

ްޓަރިއިބުއނަަލށް ުހށަަހޅަާފިއވާ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވުބ ުހށަަހޅާ ޯފުމ' ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ަކްނކަަމްށ ަނަޒުރުކުރުމްނ،  

  ަވޒާީފާއބޭެހ   ާޤޫނުނައާސީސާއިއ، ުޖމޫްހިރްއާޔެގ    ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ޮކށަްފިއަވީނަވިކ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ

  ަމްއސަަލ  ނޫނަްކަމާށިއ،   ޚިލަާފްށ  ާމއާްދައާކިއ  ެއްއވްެސ  ެއްއަބްސުވުމެގ  ވަެފިއާވ  ެދމުެދަގިއ  ދަެފާރުތެގ  ާޤޫނާނިއ، 

  ެއްއޮގްތާވ  ަގާވއާިދިއ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ުކނުްފީނެގ  ަޢމުަލޮކށަްފއަިވީނ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރާތިއމުެދ  ުހށެަހިޅ

  ެއޮގުތެގ   ުކުރމަށްފުަހަގިއަކަމާށިއ،   ުފރަިހަމ  ަކނަްތްއަތްއ   ެއްނމާެހ   ުކަރްނޖޭެހ  ުފރަިހަމ  ގުޮތްނ   ިއުޖރީާޢ  މިަތްނ   ޮގުތެގ

  ރުަށަގިއ  ެއ  އާިދރިާއްނ  ަކުއްނސްިލެގ  ކަަލއޫިދ  . ލ   ަވިކކޮށަްފިއަވީނ،   ަވޒާީފިއްނ  ަފރްާތ   ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމިތްނ

  ޚިލަާފްށ  ާއިއ"  ަޤވާއުިދ  ބޭެހ  ިދުނާމ   ޚްިދމްަތ  ަކަރންްޓެގ"   ުކނުްފީނެގ   ހުައްސައަކްށ  ެގްސްޓ   ުކަރުމނާްދ  ިއާމާރްތ

  ަމްއސަަލ  ަތޙީްޤުޤަގިއ،   އާިދީރ  ިހްނުގުނ   ުގިޅެގްނ   ަމްއސަަލައކިާއ  ުހށެަހޅުެނ  ުބެނ   ްށޫދުކަރުމނާްދަކަމ  ަކަރންްޓ   ަވުގީތ

  ެއީއ  ަސަބުބްނ،   ަޢމުަލޮކށަްފިއާވޮގުތެގ  ަފާރްތ  ެއ  ަކްނަކުމަގިއ  ުކެރުވުނ  ތުުހަމުތ  ަމްއަޗްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ

  ިމްނަގނުޑްނ   މަަދީނ  ަޢމުަލަތެކްއަކްނ   ޮކށަްފިއާވ  ަފާރތްުނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ެގއުްލްނާވޮގަތްށ   ުކނުްފްނަޏްށ 

  ެތޭރަގއި   ޒްިނާމަތުކެގ  ަހވުާލޮކށަްފިއާވ  ަފާރުތްނ  ަރއްދިުވ  ަމްއސަަލ  ަފާރާތިއ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ާސިބުތވީާތާއިއ، 

   ުކނުްފްނަޏްށ  އިަދ  ޭބުރްނ  ުއޞުޫލަތުކްނ  ަކނަޑައޅާފިައާވ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަކްނަކަމްށ  ިހެމޭނ

  ަބާޔޏަްތުކްނ   ދަީފިއާވ  ުމަވްއޒުަފްނ   ކުނުްފީނެގ  ތްަޙީޤަޤްށ  ަލިއެގަމްއަސ  ިމ   ަޢމުަލޮކށަްފިއާވަކްނ  ޮގަތްށ ެގއުްލްނާވ

  އަެފާރަތްށ   ަތްޙީޤުޤްނ  ުކެރވަިފިއާވ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަމްއަޗްށ  ަފާރުތެގ  ުހށަހިެޅ  ަމްއސަަލ  ޮއަތީތ  ެއނެގްނ
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  ބެެހްއުޓުމްނ  އުިތަރްށ  ުކނުްފީނަގިއަމްއސަަލ ުހށަހިެލ ަފާރްތ    ުތާވތީ، ާސިބ   ިމްނގަނުޑްނ  މަަދީނ  ތުުހަމތަުތްއ  ުކިރ

  ެއ ޙަާލެތްއަކަމާށއި،   ުހިރ ެފްނަންނ  ގެޮތްއަގިއ ާފުޅކަނޮްބުޑ ވަެފިއާވަކްނ ެގއުްލްނަތެކްއ ަފާރަތްށ ަރއުްދިވ ަމްއސަަލ

  ަވޒާީފާއބޭެހ  ްނަހަމއްެއަކ  ެއަކީށެގްނާވ  ވިަކުކެރވާިދެނ  ަވޒާީފިއްނ  ނަުލިއ  ިދުނަމާކ  ނޯޓެިހްއ   ަޢމުަލަތަކީކ  ެއ  ަފާރުތެގ

  ެގ  2015 ަގާވއުިދ ުމަވްއޒުަފްނެގ ުކނުްފީނެގ ޮއުތާމއުެކ،  ެއެގްނ ބުެލުމްނ  ައްށ( ށ )  ާމއާްދެގ ަވަނ 23 ާޤޫނުނެގ

ެހިޅ ަފާރްތ  ަވިކޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހަށަވޒީފިާއ  ދުަށްނ  ަންނަބުރެގ  ަވަނ  1  ެގ(  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  34.8

ާޤިއުމޮކށަްފިއާވެނަކަމްށ   ޢަދުަލެވިރަކްނ  ިއުޖަރީއ  ޢަދުަލެވިރަކާމިއ  ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒަީފިއްނ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

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

ގަވައިދާއި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ   މުވައްޒަފުންގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ

ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށާއި،   އެއްގޮތަށްކަމަށް  އެއްބަސްވުމާއި  ަވޒާީފިއްނ  ވަޒީފާގެ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަޢމުަލޮކށަްފިއަވީނަވ ލިމިޓެޑްގެ  ިކުރުމަގިއ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ާޤނޫނާއި،  މުވައްޒަފުންގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ގަވައިދާ  

އެއްގޮތަށްކަމަށް ވާތީއާއި، ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީ، 

  ްނ ަކނަޑައަޅއިިދުނަމްށަކއެދިފައިވާ މާލީ އެއްވެސް ބަދަލެއް ނަގައިދެވެން ނެތްކަމަށް    ން މައްސަލަ ހުސަހެޅި ފަރާތު

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން'މައްިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއާވ  

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

ގައި މައްސަލައިގައި    ، ފޯމު'  އޭނާ    މައްސަލައިގައިމި  ކުރިން  ލިމިޓެޑުގަގޮތެއް ނިންމުމުގެ  ކޯޕަރޭޝަން  އި ފެނަކަ 

ގެ މަޤާމަށް އެހެން މުވައްޒަފަކު ހަމަޖައްސައިފިނަމަ، އޭނާ އެ މަޤާމަށް އަލުން އަނުބރާ ސުޕަވައިޒަރ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  

ޅި ފަރާތަށް އިޢާދަނުކުރެވޭވަރުގެ މައްސަލަ ހުށަހެއިޢާދަކުރުމަށް ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ނިންމައިފިހިނދެއްގައި  

، ޮބޑުގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށްވާތީއާއި އެކަމުގެ ސަަބުބން މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް އަސަރުކުރާނެތީ

ކުރިން    މޫސާ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ފައިޞަލާކުރަނިވި ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ 
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އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނުނެގުމަށާއި، އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް  އިްބރާހީމް  

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް   މައްސަލަ ރައްދުވިމަޑުޖައްސާލުމަށް  ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން މިހާރުން މިހާރަށް  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަގުތީ    އެދިފައިވާއިރު،ވަގުތީ އަމުރަކަށް  އެދި    އަމުރުކޮށްދިނުމަށް

ތީ އަމުރަށް އެދުނު  ގު 'ވަ   /VTR/VA/2019-14200އަމުރާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  

ގޮތް'މައްސަ  ނިންމި  ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލައިގައި    ،ގައި  (2019ޖޫން    03)  ލައިގައި    ވަޒީފާއާބެހޭ މި 

  ލިމިޓެޑުގައި   ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަފަރާތް    ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ކުރިން  ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  ޓްރައިބިއުނަލުން

ރައްދުވި  ނުކުރުމަށް  ޢައްޔަން  މުވައްޒަފަކު   ދާއިމީ  މަާޤމަށް  ސުޕަވައިޒަރގެ   އަދާކުރަމުންދިޔަ ފެނަކަ    މައްސަލަ 

 މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކުރެވިފައިވެއެވެ.   ކޯޕަރޭަޝންގެ

ެފްބުރަވީރ    26  ދަެފާރތްަށވްެސ  ެހިކ ުހށެަހުޅަމްށޝަފީަހ    ްށްޓަރިއިބއުނަަލ  ަވޒާީފާއބޭެހިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ   .6

)ތެިންއ(    3ޝަފީަހ ެހިކްނެގ ޮގުތަގިއ    ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނުތަގިއ ަމްއސަަލ  ަޞދަީފިއާވ ުފުރ  ިނޔަަލްށ   ެގ  2020

ެއ   ެއނޭގަކާމިއ،  ުހށަަހޅަާފިއާވކްަނ  ަންނ  އާިދާރެގ  .  ލ ަފާރަތީކ  )ިތންެއ(    3ަފާރެތްއެގ  ަކުއްނސްިލ  ކަަލއޫިދ 

ަރްއިޔެތްއަކން ައްނަގއިދޭ ާކުޑ ންަނަބރު:  )ޯސާމ / ލ. ކަަލއޫިދ( )ިދވިެހ    ަކުއްނސްިލ ެމްނަބުރ އަަޙމުްދ ފަރާުހްނ

A312777  )ަދނުބެގ / ލ.  ލ.ކަަލއޫިދ ަކުއނސްިލ އާިދާރެގ ޕޭްލިންންގ އިޮފަސރ ިއްބރީާހްމ ޝިާފުޢ    ، ާއިއ(

އިަދ ލ.ކަަލއޫިދ ަކުއްނސްިލ އާިދާރެގ  (  A133556ކަަލއޫިދ( )ިދވިެހ ަރްއިޔެތްއކަން ައްނަގއޭިދ ާކުޑ ަނނަްބރު:  

)ައަތމެާގ / ލ. ކަަލއޫިދ( )ިދވިެހ ަރްއޔެިތްއަކްނ ައްނަގއިދޭ  ޮލްޕަމންްޓ އިޮފސަރ ުމަޙްއމުަދ ިއްބރީާހްމ  ިއޮކޮނިމްކ ިޑެވ

މި ަފާރތަްތުކގެ ެތެރިއން ުމަޙްއމުަދ އްިބރީާހްމެގ ެހިކަބސް ުނަނގާ    ެއނެގެއެވ. ކްަނ  (  A133712ާކުޑ ަނނަްބރު:  

ަގިއ ޭވްއުވުނ ައުޑއުެހުމަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    2020ާމިރުޗ    05ުކިރައްށ ެގނިްދުއަމްށ ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ  

ެދުވުނ ުމއަްދތު    ށެަހުޅަމްށޝަފީަހ ެހިކ ުހ  ަފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވީތ ެއ ަފާރުތެގ ެހިކަބްސ ެނގަިފިއުނާވެނެއެވ. 

ަފާރުތްނ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ  ަފިއ ީވަނަމެވްސ،  އިެދަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  ަތަކްށ  ަޞިއުތުރ ުފުރަހަމވިފުަހްނ  

ުހށަަހުޅ ެހިކްނ  މަޢުުލާމުތ  ޝަފީަހ  ެހިކްނެގ  ޝަފީަހ  ެވްސ  ުފުރަޞުތަތުކަގިއ  ެދުވުނ  ަމިތްނ  ފަަހުރ  ެއިކ  ަމްށ 
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ަރއުްދިވ،  ެއުކ ެނުތާމ  ުހށަަހޅަާފިއ ުފުރ ަފާރަތްށ    ަމއްސަަލ  އުިތުރ  ުހށެަހުޅަމްށ  ނިުދުނަމްށ  ަޞެހިކްނ  ެތްއ 

 ިންނމަާފިއާވެނެއެވ. 

މައްސަލަ ރައްދުވި    މޫސާ އިބްރާހީމް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ޢަދުލުވެރި ފައިޞަލާއަކަށް ވާިޞލުވުމަށްޓަކައި،   .7

ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ އެކަށީގެންވާ  

މޫސާ އިބްރާހީމް  ރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިތޯއާއި އަދި  މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެ، ސަބަބެއް އޮވެ

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

މޫސާ އިބްރާހީމްގެ   މައްސަލައާ ގުޅިގެން  މި  ،ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނަގައިދޭންޖެހޭތޯ ބަލަންޖެހޭހިނދު

ފަރާތުން ކޯޕަރޭަޝންގެ  ފެނަކަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ     ފަރާތުންނާއި  ވާހަކަތަކާއި  ދައްކާފައިވާ 

 ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިސްދޫ ދެކުނު    ލ.    ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ސްފައިވަނީއަދާކުރަމުންގޮ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .7.1

ގައި  2013އެޕްރީލް    26އެ މަާޤމަށް އައްޔަނު ކުރެވިފައިވަނީ    ކަމާއި،މަާޤމުބްރާންޗުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ  

ރުފިޔާ(    ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ ދިހަ ރ. )4،610/-މުސާރައަކީ މަހަކު    އަސާސީ  ގެމަާޤމުއެ    ކަމާއި،

އަދި )ތިރީސް އިންސައްތަ(    %30ކަމާއި، އެ މަާޤމުގެ ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ  

ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  މުސާރައިގެ  ހާިޟރީ  އިންސައްތަ(    %20  އަސާސީ  އިތުރުގަޑީގެ  )ވިހި  އަދި 

ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ވާކަހަމަޖެހިފައި )ފަންސާސް އިންސައްތަ(    %50  މުސާރައިގެ  އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި

ވަޒީފާގެ    FNK/A/JA/2013/987ވެފައިވާ ނަންބަރު  ފަރާތާއި ދެމެދު  މައްސަލަ ރައްދުވި  ފަރާތާއި  

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެއްބަސްވުމުން އެގެން އޮންނަ

މެއިންޓަނެންސް އެންޑް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، ޓެކްނިކަލް   .7.2

ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ގޮތުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއްގެ  ވަޒީފާގެ  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ  ޕްލާންޓުގެ  ޕަވަރ 

ކަންކަން  ރޫމްގެ ސަލާމަތީ  ކޮންޓްރޯލް  ނުވަތަ  ރޫމް  އިންޖީނު  ބަލާއިރު،  ޒިންމާތަކަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
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އަދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ، ދެން އޮންނަ ޝިފްޓަކަށް  ރަގަޅަށް ހުރިތޯ ޗެކްކުރުމާއި، ޑިއުޓީގައި  

ދިމަވާ   ޑިއުޓީގައި  މަސައްކަތްކުރުމާއި،  ނިމެންދެން  ވަކިގޮތަކަށް  އެކަމެއް  އެކަންކަން ސާފުކޮށްދިނުމާއި 

އެޅުމާ ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ހައްލުކުރަން  އެކަންތައް  އަންގާ  އިސްމުވައްޒަފުންނަށް  އި، މައްސަލަތައް 

އިންޖީނުތައް ހިންގާ، އިންޖީނުތަކާއި އެހެނިހެން ޓޫލްސްއާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން  

ތަވާލާއި   ކަނޑައެޅިފައިވާ  މަސައްކަތަތައް  މެއިންޓަނެންސްގެ  ކުރަންޖެހޭ  ގަޑިހަމަކޮށް  ބެލެހެއްޓުމާއި، 

އުސޫލެ  ހަމަޖައްސާފައިވާ  ކުންފުނިން  ކުރުމާއި،  ހުރިހައި  އެއްގޮތަށް  ޚިދްމަތްދޭ  ކަރަންޓުގެ  މަތިން  އްގެ 

ކޮންމެ  މަތިން  އުސޫލުތަކުގެ  ހަމަޖައްސާފައިވާ  ކުންފުނިން  ނެގުމާއި،  ރީޑިންގ  މީޓަރ  ތަނަކުން 

މަހެއްގެވެސް ކަރަންޓް ބިލްތައް ކަސްޓަމަރުންނާ ހަވާލުކުރުމާއި، ގޭގޭގެ ކަރަންޓް ނަގަމުން ދާއިރު ގަވާއިދާ 

ންކުރާ ފަރާތެއް ފެނޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މިގޮތުން ަޝއްކުކުރެވޭ ތަންތަނުގެ ހިލާފަށް ކަރަންޓް ބޭނު

އެޅުމާއި، ރަށުގެ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ހުށަހަޅައި،  ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް  މައްސަލަ ލަސްނުކޮށް 

ދިނުމަށްޓަ ފޯރުކޮށް  ޚިދްމަތް  ކަރަންޓުގެ  ފަރާތްތަކަށް  އެހެނިހެން  ކުރަންޖެހޭ  ރައްޔިތުންނަށާއި  ކައި 

ފުރިހަމަ   އެންމެ  ނިޒާމު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދިނުމަށް  ޚިދްމަތްތައް  ކަރަންޓުގެ  ކުރުމާއި،  މަސައްކަތްތައް 

ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ކުރުމާއި، އިންޖީނުގޭގެ  

މަރާމާތާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމާއި ވިލަރެސް ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި  އެންމެހާ ތަންތަނާއި، ޑިސްޓްރިބިއުަޝން  

އެކަންކަމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ކަންކަމާއި، ރިޕޯޓު ހެދުންފަދަ ކަންކަން ކުންފުނީގެ އުސޫލުގެ 

 އެވެ. ތެރެއިން ކުރުން ހިމެނޭކަން ފާހަގަވެ

ކުައްނސްިލ އާިދާރިއްނ ިއާމަރތް ކަުރުމނާްދ   ަރށު  ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމޓްެޑެގ ލ. ކަަލއޫިދ ްބާރނުްޗްނ ެއ  .7.3

ދަީފިއާވ   ަކަރްނޓް  ޚިލަާފްށ  ުއޞާޫލްށ  ހެދަިފއާިވ  ިދުނަމްށ  ަކަރްންޓ  ުކނުްފނެީގ  ަހުއްސައަކްށ  ެގްސްޓ 

                 ެއުކނުްފީނެގ ަންނަބުރ   ަފާރުތްނ އާިދީރ ަތްޙޤެީޤްއޮކށަްފިއާވަކްނ  ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ

FNK-A(A1)/IR/2019/02  ަމްއސަަލާއ ުގިޅގްެނ ތްިނ  ެއ   ަކާމިއ، ނެގްނއޮނަްނެއ  ތްަޙީޤްޤ ިރޯޕޓްުނ 

 ،ޭއގެ ެތޭރގިައ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ޫމސާ އިބްރީާހާމިއ  ، ަފާރަތާކ ުސވުާލުކެރވަިފިއާވަކްނ ެއެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ 
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ެމޭނަޖރ   ްސޓަޭޝްނ  ްބާރްންޗގެ  ކަަލއޫިދ  ކަަލއިދޫ  ަގިއަމާޤުމލ.  ލ.  އަދި  ަނީސުރ  ިއްބރީާހްމ  ުހިރ   

އިޮފަސރ   ަނގަާފިއާވަކްނ  ަމާޤުމްބާރްނުޗެގ  ަބާޔން  ޞިާދުޤެގ  ާއމަިނތު  ަމަސްއަކްތުކަރުމންދާ  ަގިއ 

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

ަބާޔުނަގއި   .7.4 ދަީފިއާވ  އިބްރީާހްމ  ޫމާސ  ުހށެަހިޅ  ެފަނ  2019  ުޗާމިރ  25ަމްއސަަލ  ފިެށެގްނ  ކަ  އްިނ 

  ލ.   ، ކަަލއޫިދ ްބާރްންޗެގ ިހްނުގާމ ަހވާލެުވ ުހިރ ަފާރަތީކ އެ ަފާރްތަކމާަށިއ  ެގ ލ. ެޓްޑިލިމ  ޯކަޕޭރަޝްނ

ަކަރންްޓ   ުކނުްފީނގެ  ަހުއްސައކްަށ  ގްެސްޓ  ުކާރ  ިއާމރްާތ  ަރުށަގއި  އާިދާރިއްނ  ަކުއްނސްިލ  ކަަލއޫިދ 

 ، ބެެހްއިޓގްެނަކަމާށިއ  ޯފުރޮކށްދަީފިއާވީނ އެ ަތާނއި ކިައީރަގިއ ުހިރ ިޑސްްޓިރިބުއޝްަނ ޮފށަްޓުކން ީމަޓރ 

ަހުރ ެތޭރަގއި ެއ ަފާރތް ުޗއީްޓ ެއްއަގއި ުހިރ ުމއަްދތު  ްސ ެއަތންަށ ަކރްަނޓް ދަީފިއަވީނ މިިދަޔ ައަނަމެވ

ަވަނ ުދވުަހ ެހްޑ އޮފުީހްނ ުގޅަާފިއ ީމަޓރެގ ީރީޑްނގ    2019ްޕރްީލ  ެއ  30  ، ެތޭރަގިއ ަކަމްށ ބެެލޭވަކަމާށިއ

ެފްނާނނެެހްނ ޮފޯޓެއއް ޮފުނުވމަށް އުެދުމްނ ޫމސާ އްިބރީާހްމ އެތަަނށް ޮގްސ މަީޓރ ެޗކް ުކިރިއރު ީމަޓރެގ  

ުރުކިރ  ަނަމެވްސ ެއީއ މިިދަޔ އަަހުރ ަހ  ، ުޔންިޓ ަކމަށިާއ)ަސޭތަކ ެއެކއް(    101ީރިޑްންގ ައްށ ައރަާފިއަވީނ  

ެއ    ، ީމަޓަރަކށް ަކަރްނޓް ޭބުންނުކރާ ަކުމަގިއ ަވީނަނމަ ައާރެނ ަކަމށް ަގބުޫލުކެރވޭ ުޔނެިޓްއ ންޫނަކމާަށިއ

ުދަވްސަތެކްއަގިއ  ަފާރްތ ުހރާިހ  ނުުހްނނަ  ުހރާިހ    ުޗްއީޓަގިއ  ިދުނމެުގ  ގަުޅިއ  ަކަރްންޓ  ޭގޭގައްށ  ެވްސ 

އަެފާރުތްނަކަމާށިއ  ަމަސްއަކެތްއ ުކަރނީ  ަހވުާލެވ  ަކަރ  ، ެވސް  ިހްނުގާމއި  ްބާރންްޗ  ގުޅަުމްށަޓަކއި  ންްޓ 

ަފާރ ެއ  ެމޭނަޖރ  ްސޭޓަޝްނ  ަފިއާސ  ަތ ުހްނެނިވ  ޯފރާމއި  އިެދ  ަކަރނަްޓށް  ަވގީުތ  ުގޅަާފއި  ްށ 

ެއްނުގުމްނ  ިދުނމްަށ  ަކަރްނޓް  އަެތނަށް  ޫދުކަރުމްނ    ، ަހވުާލޮކށަްފިއާވަކަމާށިއ  ަކަރންޓް  ަހުރޮކށް  ީމަޓރ 

ްޓ ަހއްުސ ިއާމާރްތ ުކާރ ަސރަަހއަްދށް ަވުގީތ ަކަރްނޓް ޭދ ުއސާޫލިއ ހިލަާފްށ  ެގްސ   ، ެގނަްދީނ ަކަމާށިއ

އިަދ ޭއުރ ީމަޓރ    ، ެއ ޮފިށ ުކިރްނ އަެފާރުތްނ ބިެލަކަމާށިއ   ، ަކަރްންޓ ޭދ ަކަމްށ ބެުނ ަޝުކާވ ިލބަިފިއާވީތ

ބަަހްއޓަާފިއާވަކަމާށިއ  ެތޭރގިައ  ޮފށި  ުކާރ   ، ިޑްސްޓިރިބުއަޝްނ  ިއާމާރްތ  ަހުއްސ  ަފާރުތން  ގްެސްޓ   

ުކަރުމްނ   ބުޭނން  ަކަރންޓް  ބަަހްއަޓިއެގްނ  ޮސެކެޓއް  ެފނާްނނެެހން  ޭބރްަށ  ޮފީށގެ  ިޑްސްޓިރިބުއަޝން 

ިހްނުގާމއި ަހވުާލިވ ފުަހން ިމއާަދިއ ަހމަައްށެވްސ    ، ެގނާްދަކަމާށިއ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތްުނ ްބާރްނޗް 
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ަނަމެވްސ ުކިރްނ ެމޭނަޖރ ުހްނެނިވ    ، ުނާވެނަކަމށިާއެއްއެވްސ ަފާރަތަކްށ ަވުގީތ ަކރްަނެޓްއ ޯފުރޮކށްދަީފިއ

ުކނުްފީނެގ ުއސުޫލެގ ެތރިެއްނ ެއިކ ަފާރތަްތަކށް ަކަރްނޓް ޫދޮކށަްފިއ    ައްނަގިއެގްނުދަވްސަވުރ  ެމޭނަޖރ  

ެވްސ ުކނުްފީނެގ ުއސުޫލެގ ޭބުރްނ ަވުގީތ    ާއއާިލެގ ފާަރަތަކްށ ުނވަަތ ަރްއެޓްއަސކްަށ   ، ުހްނާނެނަކަމާށިއ

 ްޓ ޯފުރޯކށްދަީފިއ ުނވެާނކަަމްށ ބާަޔުނަގިއ ފަާހަގޮކށަްފިއެވއެެވ. ަކަރްނ

  2019 ާމިރުޗ  07 ަބާޔުނަގިއ  ދަީފިއާވ ނީަސުރ ިއްބރިާހްމ  ެމޭނަޖރ  ްސޓަޭޝްނ ްބާރްންޗެގ  ކަަލއޫިދ . ލ  .7.5

  ެއ   ަކމްެއަގިއ  ެއްއެވްސ  ިހްނުގުމެގ  ްބާރންްޗެގ  ުހެރ  ަގިއަމާޤުމ  ެމޭނަޖރ   ްސޭޓަޝްނ   ެފިށެގްނ   ިއްނ

  ުކާރ   ިއމާާރްތ  ަރުށަގިއ   އާިދާރިއްނ  ަކއްުނސްިލ  ކަަލއޫިދ  . ލ   ޯނނާްނެނަކަމާށިއ،   ަޝމުިލވަެފެއްއ  ަފާރތުޔްނ

  ަކަރްންޓ އަެފާރތްަށ  ަނަމެވްސ ަކާމިއ،  ުކަރުމނާްދ ޭބންުނ ަކަރްންޓ  ަވުގީތ  ުކނުްފީނެގ ަހުއްސަގިއ ެގްސްޓ

  އިަދ  ެއޭގަކމިާއ،   ުނޮކްށަކްނ   ުފރަިހަމ  ޯފްމ  ުހށަަހާޅ   އިެދ   ހުޯދަމްށ   ަކަރްންޓ  ަވުގީތ   ެގނަްދީނ   ޯފުރޮކށެްދުމްނ

  ިއސްދޫ   އިެދ   ަމަތްށޚުިދ  ަކަރްނުޓެގ  ަވުގީތ  އާިދާރިއްނ  ެއ  ުމއަްދުތަގިއ  ުހިރ  ަހވުާލެވ  ިހްނުގާމިއ  ްނުތއަެފާރ

  ިދުނަމްށ  ގަުޅިއ   ަކަރްންޓ  ިއްބރީާހްމައްށ  ޫމާސ  ުސަޕަވިއަޒރ   އަެފާރުތްނ  ހުށަަހޅަާފިއުނާވތީ،   ްބާރްނަޗްށ

  ުމއަްދުތަގިއ  ުހިރ  ުލެވަހާވ  މްަސއިޫލްއަޔާތިއ  ެމޭނަޖރެގ  ްސޭޓަޝްނ  ފާަރުތްނ  ެއ  ުނާވެނަކަމާށިއ،   ައްނގަާފިއ

  އިަދ  ަކމަށިާއ،   ިއްބރީާހްމ  ޫމާސ  ުސޕަަވިއަޒރ   ަޔީއ ެގނިްދ  ުކިރައްށ  ަކމްެއެވްސ  ުހރާިހ  ެޓްކިނކްަލ  ްބާރްނުޗެގ

  ނާުވެނަކަމްށ  ޫދޮކށަްފިއ  ަކަރންްޓ  ަތަނަކްށ  ެއްއެވްސ  ހިލަާފްށ  އާިދަގާވ  ުމއަްދުތަގިއ  ުހިރ  ަހވުާލެވެއ ަފާރުތްނ  

 . ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ  ާޔުނަގިއަބ   ަފާރުތެގ  ެއ

ަފާރަތީކ ަބާޔުނަގިއ  ދަީފިއާވ   ސިާދުޤ  ާއިމަނުތ   އިޮފަސރ   ްބާރްނުޗެގ   ކަަލއޫިދ  . ލ  .7.6   2014  ޭމ   22  ، އެ 

  ަބިއަގިއ   އާިދީރ  ަކަމާށިއ، ަފާރެތްއ    އާަދުކަރުމްނެގނާްދ  މު ާޤަމެގ  އިޮފަސރ   ްބާރްނުޗެގ  ކަަލއޫިދ  . ލ   ެފިށެގްނ

ަފާރުތެގ   ުކަރުމްނ   ަމަސްއަކެތްއ   ުހރާިހ  އާިދީރ  ްބާރްނޗެްގ  ެނުތުމްނ   ުމަވްއޒެަފްއ  އުިތުރ  އުިތުރްނ  ެއ 

  ެގްސޓް   ުކާރ   ިއާމާރްތ  ަރުށަގިއ  އާިދާރިއްނ  ަކުއްނސްިލ  ކަަލއޫިދ  . ލ   ަކަމށިާއ،   އަެފާރުތްނ  ެގނަްދީނެވްސ

  ފުެތެރުމނާްދީތ،   ަހަބުރ  ެތޭރަގިއ   ަރުށ   ބެުނ  ަކމްަށ  ޯފުރޮކށެްދުމނާްދ  ހޭިލ  ަކަރްންޓ   ުކނުްފީނެގ   ަހުއްސައަކްށ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަހު މޫސާ އިބްރާހީމް

                                             

 

25 ގެ  10   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:  
 

 

  ެއަތުނަގިއ  ޮގްސ  ަސއަިޓްށ   ުކާރ  ިއާމާރްތ  ަހުއްސ   ެގްސްޓ  ެއ   ަފާރުތްނ  ެއ  ުދވުަހ   ަވަނ  2019  ްޕރްީލެއ  28

  ިޑްސްޓރިިބުއަޝްނ  ފަާހަގުކެރުވީނ  ަފާރަތްށ  ެއ   ެއަވުގުތ  ބިެލަކަމާށއި،   ޮފިށ  ިޑްސްޓރިިބުއަޝްނ  ބަަހްއޓަާފިއާވ

  ެއ  އަެފާރަތީކ  ިއ، ާމުހިރަކ  ަހުރުކެރވަިފިއ  ޮސެކެޓްއ  އުިތުރ  ެނޭގޮގަތްށ  ަކަރންްޓ   ަވިކްނ  ިތިރްނ  ޮފީށެގ

  ަހުއސް   ެގސްްޓ   ަކަމްށާވީތ،   ުމަވްއޒުަފ  ުކާރ   ަމަސްއަކްތަތްއ  ުހރާިހ  ިސްސްޓމެްގ  ބިިލްންގ  ްބާރްނުޗެގ

  ަފރްާތަތުކްނ   ުހށަަހާޅ  އިެދ  ހުޯދަމްށ  ޚިދަްމްތ  ަކަރްންޓެގ  ަވުގީތ  ކުނުްފީނެގ  ަފާރުތްނ  ުކަރުމނާްދ  ިއާމާރްތ

  ކަަމާށިއ،   ެއޭގ   ުބަންނ   ަޔީގްނކްޮށ  ަފރަާތްށ   ެއ   ުނާވަކްނ  ޮކށަްފިއ  ުފރަިހަމ  ޯފރްމ  ުކަރްނޖޭެހ  ުފރަިހަމ

  ، ތީ ަކަމާށިއުނާވ  އަޅަާފިއ  ިސްސަޓަމްށ  ބިިލންްގ  ަމއޫުލާމެތްއ  ެގޯފރެމްއ  ްނ ހުށަަހޅަާފިއާވއަެފރުާތ  ަސަބަބީކ

  ކޮންްޓެރްކްޓ  ަބއްތަިތުކެގ  ަމުގ  އާިދާރިއްނ  ަކުއްނސްިލ   ުކީރޮކުޅަގިއ  މުަހެގ  ްޕރްީލެއ ަވނަ އަަހުރ    2019

  ެއަމަސްއަކްތަތްއ   ަހވުާލެވ  ަމަސްއަކާތިއ  ެއ   ުކުރުމްނ،   ިއއާުލްނ  ހުޯދަމްށ  ަފާރެތްއ  ޮކށޭްދެނ  ުއސުޫލްނ

  ަކަރްންޓ   ަވުގީތ   ުކނުްފީނެގ  މުެދެވިރޮކްށ  ޮފއްޓްެއ  ިޑްސްޓިރިބުއަޝްނ  ުހްނަނ  ެއަސރަަހއެްދްއަގިއ  ޮކށަްފިއަވީނ

  އިެދ   ަކރްަނަޓްށ   ަވގީުތ  ުކުރަމށަްޓަކިއ  ަމަސްއަކްތ  ެއ  ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ،   ޭބުރްނަކްނ   ުއސުޫލްނ  ޯފުރޮކށޭްދ

  ޮފިށަތުކްނ   ިޑްސްޓރިިބުއަޝްނ  ުހއަްދެނިތ  ުނާވިއުރ،   ުހށަަހޅަާފިއ  ްބާރްނަޗްށ   ކަަލއޫިދ  ުކނުްފީނެގ

  ވްެލިޑްންގ  ޭރުނާމިއ،   ޯގީތަގިއ  ިއބްރީާހްމެގ  ޫމާސ  ޭބންުނޮކށަްފިއާވަކަމާށއި،   ަކަރންްޓ  ބްިލުކުރެމްއެނިތ

  ކުުރެމްއެނިތ  ބްިލ  ، ޮފްއަޓުކްނ  ިޑްސޓިްރިބުއަޝްނ  ުހިރ  ަކިއިރްނ  ެއްނެމ  ޯގްއޗިާއ  ުކުރަމށަްޓަކިއ  ަމަސްއަކްތ

 . ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ  ވަެފިއާވކްަނެވްސ  އަަހުރ)ިތެނއް(    03  ޭބުންނުކަރުމްނެގނާްދާތ   ަކަރްންޓ

  ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތގެ ަމްއޗްަށ ތުހަުމުތުކެރޭވ  ،  ިރޯޕުޓގެ ިންނުމުމަގިއތްަޙީޤުޤިއްސެވަބާޔްނުކެރުވނު   .7.7

ަފާރުތްނަޢމަަލީކ   ބެެލޭވަކަމާށިއަޢޮކށަްފިއާވ    ެއ  ިއުތުރްނ  ، މެަލްއަކަމްށ  ީމެގ  ާބަވުތގެ    އިަދ  ިމ  ެވްސ 

 ، މުަލަތްއ ިހްނގަާފިއާވަކްނ ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ެނގަިފއުިހިރ ަބާޔްނަތުކން ެއެގނޮްއްނާނީތަޢއެެހނެިހްނ  

ެގއުްލްނ ޫފުނެބއޭްދަވުރެގ  ގުޮތން  މީާލ  ކުނުްފްނަޏށް  ސަަބުބން  ޭއެގ  ަކަމކީ  ލިިބެގނާްދނެ  ިމ  ަތެކއް 

 ، އިަދ ޫމާސ ިއްބރީާހްމެގ ަޢމުަލަތަކީކ ީސިރައްސ ަކްނަތްއތެަކްއ ަކމްަށވަެފިއ  ، ަކަމށް ެފްނާނީތ   ަކްނަތއަްތެކްއ

ަވޒާީފަގިއ   ިއުތަރްށ  ުމަވްއޒަަފުކ  ފަަދ  ޭއނާ  އިަދ  ނެތިަތާއިއ  ިއުތާބެރްއ  ެއްއެވްސ  މާިހުރ  ޭއާނާއމުެދ 
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ުމވްައޒުަފްނެގ    ، އުްލްނަތެކްއ ިލިބެގން ިހަގއާިދެނ ަކަމްށ ގަބުޫލުކެރޭވީތާއިއބަަހްއަޓއިިފަނަމ ުކނުްފްނޏްަށ ެގ 

އްަށ ަހވާލީާދ ުކނުްފީނގެ ަވޒާީފިއްނ  ަނންބަަރްށ    1ވަަނ ާމއާްދެގ )ހ( ގެ    34.8ގެ    2015ަގާވއުިދ  

 ަވިކުކުރަމްށ ެފްނަނަކމްަށ ބާަޔނޮްކށަްފިއެވެއެވ. 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  ދީފައިވާ  ފަރާތުން    މައްސަލަ ރައްދުވި  ށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް .7.8

ނަންބަރު   ވަކިކުރިކަމުގެ 2019މޭ    FNK/A/TER/2019/208  (09ލިމިޓެޑްގެ  ވަޒީފާއިން   )

ކަލައިދޫ    ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ސަބަބެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ލ. އެ ލިޔުމުގައި  ލިޔުމުންކަމާއި،  

ލ. ކުންފުނީގެ  ހައުސްއަށް  ގެސްޓް  ކުރަމުންދާ  އިމާރާތް  އެރަށުގައި  އިދާރާއިން  ކަލައިދޫ    ކައުންސިލް 

ށަހަޅާފައިވާ  ލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހު ޚިލާއި  ޫޞދޭ އު   ބްރާންޗްއިން ކަރަންޓް ދޫކުރަމުންދަނީ ވަގުތީ ކަރަންޓް

ލިމިޓެޑްގެ   ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ބެލުމަށްފަހު،  މައްޗަށް  ތަޙްީޤުޤގެ  ހިންގުނު  ގުޅިގެން  މައްސަލައާއި 

ގަވާއިދު   ގެ    34.8ގެ    2015މުވައްޒަފުންގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި   1ވަނަ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ 

ބަހައްޓައިފިނަމަ، އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި  ކުންފުނީގެ  ކަމަށް ކު  މުވައްޒަފު  ލިބިދާނެ  ގެއްލުމެއް  ންފުންޏަށް 

 ފެންނާތީކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެގެން އޮވެއެވެ. 

)ަވޒާީފއާބޭެހ    2/ 2008ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރޭވީނ ެއަކީށެގްނާވ ަސބެަބްއ ޮއެވގްެނަކަމްށ ާޤޫނުނ ަނނަްބުރ   .8

ެއަކީށެގނާްވ ަސަބެބްއަކމްަށ ނެުފްނނަ ޙާލުަތަތުކަގއި ަޝުކާވ  ާޤޫނުނ( ަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއ ޮއނަްނަކާމިއ، ެއ ސަަބަބކީ  

ެއ ަފރާތް ަވޒާީފިއން ަވިކުކިރ  ،  ަވނަ ާމއާްދިއން ުމަވްއޒަަފަކށް ިލބިދަީފިއާވިއުރ  28އުފުުލުމެގ ަޙްއުޤ އެ ާޤޫނުނގެ  

ަވަނ    27ްނ އެ ާޤޫނުނެގ  ަސަބަބީކ ެއކީަށެގްނާވ ސަަބެބއަްކްނ ާސބުިތޮކށިްދުނަމކީ ަވޒާީފ ޭދ ަފާރުތެގ ިޒްނާމެއްއަކ

ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން  އިބްރާހީމް  މޫސާ  ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނކޮށަްފިއ ޮއންނަަކާމިއ، 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ   އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ލިމިޓެޑްގެ ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ކޯޕަރޭަޝން   ފެނަކަ 

 ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށެްގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއ، ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ   .9

ބެލުުމަގިއ ެދ ުޢްނުޞެރްއ ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ، ެއީއ ޮއެވެގްނތޯ    ިންނުމަމުކްނޯތ ުނވަަތ ެއކީަށގްެނާވ ަސަބެބއް 

ޢަދުުލެވިރަކާމިއ ަހިއޯކުޓެގ  ،  ަމުއޟީޫޢ  ިދވިެހރްާއޭޖެގ  ބުެލްނަކން،  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ 

ަމުއޟީޫޢ    HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ަންނަބުރ   ިމޮގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ަޤިޟްއާޔިއްނ 

ަވޒާީފ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ޢަދުުލެވިރަކަމީކ،  ައސަާސީކ  ިޚާޔުރުކާރ  ަފާރަތުކްނ  ޭދ   

ަދުށްނ   ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ  ިއުތުރްނ  ަސަބަބަކްށވުުމެގ  ޢަދުުލެވިރ  ުހއަްދުކރާފަަދ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ 

ޢުަދ ިއުޖރީާއ  ެއނޭގަކާމިއ،  ބުެލްނަކން  ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުޢްނުޞުރަތްއ  ެއްނމަެހިއ  ުލެވިރަކްނ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ 

ާޤިއުމުކުރަމީކ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވީޒާފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތއް  

ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ، ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިނނަްމވަާފިއާވ ިއްސެވ  

ްއާޔަތުކނާްނިއ ެއ ޯކޓްުނ ިންނަމވަާފިއާވ މި ބަާވުތެގ އެެހން ަމްއސަަލަތުކން އެނެގްނ ޮއްނަނކަން  ެދްނެނުވުނ ަޤިޟ

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.

  ަސަބުބ   ަވިކުކިރ  ަވޒާީފިއން   އިަދ  ަޢަމުލުކަރްނޖޭެހީނ  ަފާރުތްނ  ަވޒީފޭާދ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .10

)   ާސިބުތކޮށޭްދްނޖޭެހީނ ިމްނަގނުޑްނ  ަކާމިއbalance of probabilitiesމަަދނީ  ދުަޢާވެއްއ    ، (  ިޖނީާޢ 

ިޖނީާޢ ދުަޢާވ ާސިބުތުވަމީކ ޮކްނމެެހްނ ާލިޒމަުކެމްއ ޫންނަކްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ    ، ުކެރުވުނަނަމެވްސ

24 /HC-A/2010  ަގކެުރެވެއެވ. ަކްނ ފަާހަޤިޟްއާޔގިައ ަބަޔްނކޮށަްފިއާވ 

ވަކިކުރުމުގައި   .11 ވަޒީފާއިން  މުފީދު  ޙުސައިން  ލިމިޓެޑްއިން  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ރައްދުވި    މައުޫޟޢީ މައްސަލަ 

 ؛ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު

ކަލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެރަށުގައި    ލ. ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ .11.1

ކަލައިދޫ ބްރާންޗްއިން ކަރަންޓް    ކުންފުނީގެ ލ.މައްސަލަ ރައްދުވި  އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ގެސްޓް ހައުސްއަށް  

ދޫކުރަމުންދަނީ ވަގުތީ ކަރަންޓްދޭ އުސޫލާއި ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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  2015  ގަވާއިދު  މުވައްޒަފުންގެ  ުޤގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހު، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެހިންގުނު ތަޙްީޤ

ނަންބަރުގެ ދަށުން މުވައްޒަފު ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް   ވަނަ(  1)  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  34.8  ގެ

ފަ އެ  ފެންނާތީކަމަށް،  ލިބިދާނެކަމަށް  ގެއްލުން  މިކުންފުންޏަށް  ވަޒީފާއިންވަކިކޮށް ބަހައްޓައިފިނަމަ  ރާތް 

ޓްރައިބިއުނަލުން   ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ލިޔުމުގައި  ކަމުގެ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ދީފައިވާ 

ވަޒީފާއިން   ހަމައެކަނި  ޖެހޭނީ  ނިންމަން  ގޮތެއް  މައްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅޭ  ވަކިކޮށްގެން  ވަޒީފާއިން 

ބަޔާންކޮށްފަ ޗިޓުގައި  ހައިކޯޓުގެ  ވަކިކޮށްދީފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރިޢާޔަތްކޮށްކަމަށް  ސަބަބުތަކަށް  އިވާ 

ަޤިޟއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާފަދަ   HC-A/280/2012ނަންބަރު  

 ؛ޢަމަލުތަކެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު

ަޖަނަވރީ    FNK/L.KLD/2020/13/003   (08ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމޓްެޑެގ ަންނަބުރ   .11.1.1

ެމެސްޖަގިއ  2020 ެފްކްސ  ަހުއްސައްށ  2019ޭމ    28(  ގްެސްޓ  ުކިރްނ  ަކަރްންޓ    ެގ 

ލ.ކަަލއޫިދ ެގްސޓަްހުއްސައްށ ަކަރްންޓ ގުޅަިފިއާވ ަކަމްށ ުބެނ ުކީރެގ    ، ޫދުކެރވަިފިއަކަމާށިއ

ަކުއްނސްިލގެ ެމނަްބަރަކށް ުގަޅިއެގން ެގެންސ   މާޫސ ިއްބރީާހްމ  ަގިއ ުހިރުސަޕަވިއަޒރ ަމާޤުމ

އަދި  ަކަމްށ  ާތީރްޚ ިސްސަޓްމއްަށ ެއނަްޓރުކުރަމްށ ައްނިގ  ެއ   ަރިއ، ަކަރްނަޓްށ އޭެދ ޯފްމ ުފ

ޚްިދަމ ަކަމށް  އިެދ  ތްަށ  ަކަރްންޓ  ައުތަގިއ  އްިބރީާހްމެގ  ޫމާސ  ަވނީ  ޯފްމ  ހުށެަހިޅ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

ެހިކަބްސ    ައްޙމުަދ ަފުރާޙްނެގ ެހްއެކްއެގ ޮގުތަގިއ ާޙިޟުރުކެރުވުނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތ .11.1.2

ަވުގީތ ަކަރްނޓާްލްނެވެގން  ުފަރތަަމ    ުކުމެގ ަމަސްއަކަތއ ެގްސްޓ ަހުއްސ ިއާމާރްތއާަދުކަރުމްނ،  

ަފާރްތ  ަކަމާށއި، އެ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތިާއ ުގިޅކަަލއޫިދ ްބާރްނޗް ަހވުާލވުެހްނެނިވ  ލ. 

ުގަޅިއެގްނ    ަފާރާތުޗްއީޓަގިއ މޭާލަގިއ ުހުރާމެއުކ، ެއ ަވުގުތ ްބާރްނާޗ ަހވުާލެވގްެނ ުހިރ  

ެއ ްބރްާނުޗަގިއ ެނުތާމެއކު، ޯފެމްއ    ަމއޫުލާމުތ ސުާފުކިރިއުރ، ެއ ވުަގުތ ަވުގތީ ީމަޓރަުތެކްއ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަހު މޫސާ އިބްރާހީމް

                                             

 

25 ގެ  14   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ެއގަޮތށް    ެއްނުގުމްނުހއަްދައްށ އުެދަމްށ    ްށ ަކުއްނސުިލްނ ޭބންުނާވ ާސާމުނަތްއ ަހަމޮކަރިއ،  ުފ

ޯފމް  ުނޭބ ުހށެަހިޅަކމާަށިއ، އެ  ްބާރްނަޗށް  ުފަރިއެގްނ ެފަނކަ  ޯފްމ  ެއްއކޮށް  ާސާމާނ  ްނވާ 

ަޖަނަވީރ  2018ުހށަަހޅާާފިއަވީނ   އަަހުރެގ  ެފްބުރަވީރ    މުަހ  ަވަނ  ުނަވަތ  މުަހ  ފުަހޮކުޅ 

އީޮފ ާތީރެޚްއަގއި    ުހެގުކީރޮކުޅ  ފުަހެގ  ޭއެގ  ފަާހަގޮކއަްފިއާވަކާމިއ،  ަކަމށް  ިރެސްޕަޝަންށ 

ަވުގީތ ަކަރްނޓްަށ އިެދ ުހށަަހޅަާފިއާވ ޯފްމ ެގއިްލެގްނ އުަލްނ ޯފްމ ުހށެަހުޅަމްށ ެފަނަކިއން  

ތީ ަކަރްނޓް  ެއްނުގާމެއުކ، އުަލން ެއ ޯފމު ުހށެަހިޅ ަކމާަށިއ، ެދަވަނ ޯފމް ހުށެަހިޅިއުރ، ަވުގ

 ަފިއެވެއެވ.  ްށެގްނ ަމަސްއަކްތ ފަށަާފިއާވަކަމްށ ފަާހަގޮކޫދޮކްއ

ަންނަބރު   .11.1.3 ޯކަޕޭރަޝްނގެ  ެފްކްސ    FNK/L.KLD/2020/13/005ެފަނަކ  ންަނަބރު 

ަގިއ ެގސްްޓ    2018ޫޖްނ    01ްނޗްުނ ބިެލބުެލުމަގިއ  ްބާރ  ެއއި  ެމެސަޖްށ ބާަލިއރު ެއ ެމުޖަގ

ޫދުކެރވަިފިއ ަކަރްނޓް  ަވީނ  ަބަހުއްސައްށ  ިއްސެވ  ާޔްނޮކށްފިައާވަކާމިއ  ާވުކުމަގިއ  އިަދ 

އެދި   ަކަރންޓްަށ  ަވުގީތ  ބަހްުނެވްސ  ެހިކެވިރާޔެގ  އަަހުރެގ    2018ފަާހަގުކެރުވުނ  ަވަނ 

ެފްބުރަވީރ    މުަހ  ަޖަނަވީރ ުނަވތަ  ުކީރފުަހޮކުޅ  ަކަރްނޓް  މުަހ  އެދަިފިއާވަކަމާށިއ،  ޮކޅު 

ާތ ެއައްށުވެރ ފަހެުގ  ޮއުތާމިއ، ަމްއސަަލ  ްއަގިއ  ރެީޚޫދުކެރވަިފިއަވީނ  ަކމްަށ ފަާހަގކޮއަްފިއ 

ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ެހިކެވިރްނެގ ެހިކަބްސ ަނަގިއ ިދުނމްަށ އިެދ ފުޮނިވ ިސީޓާއެއުކ ަމްއސަލަ  

ަވަނ    2018ުހށެަހިޅ ޫމާސ އްިބރީާހްމެގ ާޕސޯްޕުޓެގ ސަފާްހަތެކްއގެ ޮކޕީ ުހށަހަޅަާފިއާވިއުރ،  

މުަހ ެއޭޕރްިލ  މާަހިއ  ެފްބުރަވީރ  ަދުތުރކޮށަްފިއާވަކާމިއއަަހުރެގ  ބަޭރްށ  ާރްއެޖިއްނ   ، ަގިއ 

  ަވަނ އަަހުރެގ  2018  ަވަނ އަަހުރެގ ާހިޟީރ ިރޯޕުޓްނ  2018  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ

ުދަވްސ އަަހީރ  )ުނަވެއްއ(    9ުދަވްސ އިަދ ެމިއ މުަހަގިއ  )ެއާގަރ(    11ޭއްޕރްީލ މުަހަގިއ  

ރުަށެގ ރްައިޔުތްނނާަށިއ އެެހނެިހން    . ުކެރެވެއެވފަާހަގަކްނ  ުޗްއީޓ ަނގަާފިއާވަކން ެއެގްނ އޮތް  

ަފާރްތަތކްަށ ަކަރނުްޓެގ ޚްިދމަތް ޯފުރޮކށިްދުނަމށަްޓަކިއ ުކަރްނޖޭެހ ަމަސްއަކްތަތއް ުކުރާމިއ  

ޭގޭގަގިއ ީރިޑްންގ ަނަގުމްނ ާދިއުރ ަގާވއާިދިއ ޚިލަާފްށ ަކަރްންޓ ޭބުންނުކާރ ަފާރެތްއ ެފޭނތޯ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަހު މޫސާ އިބްރާހީމް

                                             

 

25 ގެ  15   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ަމއްސަަލ ަލްސުނޮކްށ ަކމާބޭެހ  ަމަސްއަކްތ ުކުރާމިއ ިމގުޮތްނ  ަޝްއުކ ުކެރޭވ ަތނަްތުނގެ 

ުސަޕަވިއަޒެރްއެގ   އުެޅަމީކ  ިފަޔަވުޅަތއް  އަޅްަނޖޭެހ  އްަނަގިއ  ަގިއ  ަމާޤުމުމަވްއޒުަފްނަންށ 

ަވޒާީފ  އާަދުހްނަނ ަފާރަތުކން   ަކުމަގއި  ަކްނަކން  ެތޭރަގިއ ިހެމނޭ  ުކަރްނޖޭެހ ިޒްނާމަތުކގެ 

ކަަލއޫިދ ަކުއްނސްިލ އާިދާރިއްނ ަރުށަގިއ ިއާމާރތް   ްނނީާތ، ލ. ަބާޔންަށ ބުެލުމްނ ެއެގްނ ޮއ

ްށ ަރުށ ެތޭރަގިއ ަޚަބރު  ުކާރ ެގްސްޓ ަހުއްސައަކްށ ުކނުްފީނެގ ަކަރްންޓ ހޭިލ ޫދުކަރުމނާްދަކަމ

ެއ ަސއަިޓށް    ުޤިދާޞަގިއ ުކނުްފީނ ެގ އިޮފަސރ ާއމަިނުތ    2019ޭއްޕރްީލ    28ެފުރިތެގްނ  

ޮފ  ިޑްސްޓރިިބުއަޝްނ  ޮފޮގްސ  ިޑްސްޓރިިބުއަޝްނ  އެ  ބުެލުމން  ަކަރްނޓް  ީށށި  ިތިރން  ގެ 

  2019އްޭޕރްީލ    29ޭނޭގޮގަތށް ިއުތރު ޮސެކެޓ ަހުރކެުރވަިފިއ ުހިރ ަތްނ ެފުނނު ަކމާަށިއ،  

ިޑާޕރްޓަމންްޓިއްނ    ަގިއ ެއްޗ.ާއުރ  އޮފުީހެގ  ަފާރތްަށ  ޭހްޑ  ުހށެަހިޅ  ުގުޅުމން  ަމްއސަަލ 

ައުއަމށް    ޞިާދުޤ  ަހުއސް ުހްނނަ ަސރަަހއަްދްށ ާއމަިނުތ ިއާމާރތް ުކރާ ގްެސްޓ    ްނަކުއްނސުިލ

ުހުޅވަާފިއ  ޮފިށ  ިޑްސޓިްރިބުއަޝްނ    ިދުއުމން،   ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އުެދުމްނ ެއަތަންށ

ީރިޑްނގައްށ    ބަލިާލިއުރ  ީރިޑްނގ   ޞިާދުޤާއިމަނުތ    ީމަޓެރްއ ަދްއކަާފިއާވަކާމިއ، ަނަމެވްސ

ުމއަްދާތިއ، ަކަރންްޓ    ަކަރންްޓ ޭބންުނުކިރ  ްޓަކާމިއ،  ުޔިނ (  )ަސތަޭކ ެއކްެއ  101  ައރަާފިއަވީނ

އުފުެދުނަކަމށް ާއިމނުަތ ޞިާދުޤ ދަީފިއވާ    ީރިޑްނގައށް ައރަާފިއާވ ީރިޑްނގާއިއ މުެދ ަޝްއުކ 

ފަާހަގޮކށަްފިއާވަކާމިއ،   ިއްބރީާހްމެގ  ަބާޔުނަގއި  ިހގަާފއާިވަކްނ ޫމސާ  އިަދ ިމކްަނ ިމގަޮތށް 

ިމަކން  . ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ ަކންތްައަތަކށް ރާިޢޔްަތޮކށް ަބާޔުންނެވސް ނީަފޮކއަްފިއުނެވެއެވ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ    ، ަކާމިއިހގަާފިއަވީނ ޫމާސ ިއްބރީާހްމައށް ޭންނިގ ަކމްަށ ުބަރެވެވްނ ންެތ 

ުނއުުފާޤުމަމަފާރުތެގ   ިޒްނާމ  ކަނަްކުމެގ  މިފަަދ  ދުަށްނެވްސ  ަމްސއިޫލްއޔުަތެގ  ަލިއ  ެގ 

 ަމްށ ނެުދެކެމެވ. ަބީރައެވވާިދެނަކަމްށ ުބަރުނެވޭވަކ 

ަނނަްބުރ   .11.1.4 އާިދާރެގ  ަކުއްނސްިލެގ  ކަަލއޫިދ  ެމިއ    CA/2019/5   (9-456ަހއުްދްނަމީތ 

( ސީިޓ ެފަނަކ ޯކަޕރަޭޝްނ ިލިމެޓަޑްށ ޮފުނވަާފިއާވަކްނ ެއެގްނ ޮއްނަނަކާމިއ، އެ  2019
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 ަވިކޮކށަްފިއވާ ުދވުަހަކްނ ފަާހަގުކެރޭވަކާމިއ،  ިސީޓ ޮފުނވަާފިއަވީނ ުމާސ އްިބރީާހްމ ަވޒާީފިއްނ

އެ   ަދްއަކިއެގްނ  ވަަހަކ  އާ  ަނީސުރ  ިއްބރީާހްމ  ުލަމްށ  ަކަރްނޓް  ައށް  ެގްސޓަްހުއްސ 

ްބާރްނުޗަގިއ ަމަސްއކްަތ ުކަރމުނާްދ ުމަވްއޒަަފާކިއ ަހވުާލޮކްށ ެގްސްޓ ަހުއްސައށް ަކަރްނޓް  

ޫދުކެރވަިފިއާވަކަމާށިއ،  މަީޓރ  ެއްއެވސް    ުލަމްށަޓަކިއ  ިއްބރީާހްމެގ  ޫމާސ  ެއަކުމަގއި 

ެއަކްނ ިހނަގއިިދަޔިއުރ  ަބިއެވިރުވެމްއ ޯންނާނެނ ަކަމާށއި، މަޢޫުލާމުތ ިލބަިފިއާވ ގުޮތަގއި  

ަމްއސަަލ  ފަާހޮކށަްފިއެވެއެވ.    ަގިއަކަމްށ ޫމާސ ިއްބރީާހްމ ުހރީ ޭބސަްފުރާވައަކްށ ާރްއެޖިއން ޭބުރ

ަމްއސަަލ އުަލްނ ުމާރަޖާއ ޮކށިްދުނމްަށ އެދަިފިއާވަކން  ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކިރ    ުހށެަހިޅ ަފާރްތ 

ަފާރުތ ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  އިަދ  ާޙިޟުރުކެރުވުނ  ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  ޮގުތަގއި  ެހްއެކްއގެ  ެގ 

ަފާރުތްނ    މްައސަަލ ަރއުްދިވ  ަކުއްނސިލް ެމްނަބރު އްަހމުަދ ަފުރާޙްނާއ   ަހއުްދްނަމީތ ކަަލއޫިދ

ުސވުާލުކުރ ުގިޅެގްނ  ިސީޓާއ  ަމއޫުލާމެތއް  ިމ  ބޭެހ  ިސީޓާއ  ެއ  އަެފާރަތްށ  ުމްނ 

   ބާަޔްނޮކށަްފއެިވެއެވ. ެއގަިފިއުނާވަކަމްށ  

ޝިާފ .11.1.5 ިއްބރީާހްމ  ާޙިޟުރޮކށްފިައާވ  ޮގުތަގިއ  ހްެއެކްއެގ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ުޢ  ަމްއސަަލ 

ަކުއްނސްިލ އާިދާރެގ ޕޭްލިންންގ އިޮފަސރ ަމާގުމަގިއ އާަދ   ެހިކަބްސ އާަދުކަރުމްނ އަެފާރަތީކ

ުކާރ ަފާރެތްއ ަކމާަށިއ، ަކއުންސްިލެގ ަކަރްންޓ ބުޭންނުކުރުމގެ ުހއަްދައަކްށ އިެދ ެފަނަކިއެގ  

ީލ ަކމާަށިއ، ެއ  ަޢަސްނ  ަޙުހީރ ުސަޕަވިއަޒރ    ތީ ގޮތްުނ ަހވުާލެވަވުގުމން  ެމޭނަޖަރްށ ުގުޅ

ަކަރންޓް  ން ުކިރައށް ެގނިްދުއަމްށ ެއްނިގަކމާަށިއ، ަޙަސްނ ޢީަލާއްށ ުގުޅުމން  ުގަޅިއެގަފާރަތށް  

ޭބުންނުކާރެނ މަީޓެރްއ ންެތަކަމށިާއ، ޯފާމިއ ަތކިެތ ހަިފިއެގްނ އުައުމްނ ުހއަްދ ޭދެނ ަކަމށް  

ޮކުޅ ޯފްމ    2018ެއގަޮތްށ    ، ުބުނުމްނ ުކީރ  ެފްބުރަވީރ މުަހެގ  ުނަވަތ  ޖަަނަވީރ ފުަހޮކުޅ 

ައްށ ަކަމާށއި،  ުޤިދާޞަމާށއި، ުހށެެހީޅ ެފނަަކ ޯކަޕޭރަޝްނެގ ުމަވްއޒުަފ ާއިމަނުތ  ުހށެަހިޅ ަކ

ަވަރކަށް ުދަވްސ ފުަހްނ ަކަމާށިއ،  )ދަިހެއްއ(   10ަކަރްންޓ ުގޅާދަީފިއަވީނ އުެދުނ ާތީރުޚެގ  

ެއުމއަްދުތަގިއ ޫމާސ ިއްބރީާހްމ ާއިއ ވަާހަކ ނަުދްއާކ ަކަމާށިއ، ފުަހްނ ެއބުޭފާޅ ާރްއެޖިއން  
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ުރަގިއ ުހިރަކަމްށ ަމއޫުލާމުތ ިލުބުނ ަކަމްށ ފަާހަގޮކށަްފިއާވކާަމިއ، ެދަވަނ ފަަހަރްށ ޯފްމ  ޭބ

ުހރާިހ މަަސްއަކެތްއ ިނިމ ިހާޔުކުރުމގެ  ެގްސޓަްހުއްސގެ  ުހށަަހަޅްނ ެފނަަކ އްިނ އްެނިގިއުރ،  

ެދްއ  ަވަނ އަަހުރެގ ެމ  2019ަމަސްއަކްތ ިނުމުނ ިހާސބްުނަކމާަށިއ، ެދަވަނ ޯފުމ ލަާފިއަވީނ  

ބްިލ   ަކަރްންޓ  ެފަނަކައްށ  ަކުއްނސުިލްނ  ެތޭރަގިއ  ެއއްއަަހުރ  ެއ  ަކަމާށއި،  ަތުނަގިއ  ާހ 

ަކަމށް   ަބެޖޓްުނ  ުކަރީނ  ެއަކން  ަކަމާށއި،  ޭންނޭގ  ެހިކެވިރާޔައްށ  ަދްއކަާފިއާވަކެމްއ 

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

ަވުގީތ  ފަާހަގުކެރުވުނިއްސެވ .11.1.6 ުފަރަތަމ  ރާިޢަޔްތުކާރިއުރ،  އުެދުނ  ަކްނަކަމްށ  ަކަރްނޓްަށ   

ުމއަްދުތަގިއ ޫމާސ ިއްބރީާހްމ ރުަށްނ ޭބުރަގިއ ުހރުިހުރަމްށ ބަަލއި، ަމްއސަަލިއެގ ެދްނ ުހިރ  

ުހއަްދ   ފަަހަރްށ  ެދަވަނ  ެނިތެގްނ  ޯފްމ  އުެދުނ  ުހއަްދ  ެއ  ަނަޒުރުކާރިއުރ،  ަހާޤިއުޤަތަކްށ 

ުރގެ  ަވަނ އަަހ  2019ްނ  އަަހުރ ފުަހ )ެއެކއް(    1ހުޯދަމްށ ޯފްމ ުލމަށް ައަނގަާފިއަވީނ ޭއގެ  

ިއްބރީާހްމެގ ަބާޔުނަގިއ  ެނތް    ާފާރްތެވްސ ެއ  މުެދެތޭރަގިއ ަކަމްށވަެފިއ، ޫމސާ  ުޗްއީޓަގއި 

ުއޭޅަކމަށް    ހަާލްތަތުކަގިއ ެއބުޭފާޅ  ަކްނަކުމަގިއ  ެއްނމަެހިއ  ުލުމެގ  ަކަރންްޓ 

ުކަބާޔްނކޮށަްފިއޮއުތާމިއ ާޤިއްމުކެރވަިފިި،  ިދުނމްަށ  ޚުިދަމތަްތްއ  ިނާޒްމ  ނުްފީނެގ  ިއާވ 

ަކނަޑެއޅަިފިއާވ   ަކެމއް  ުހރިހާ  ުކަރްނޖޭެހ  ބެލެެހއުްޓަމށަްޓަކިއ  ެއްނމުެފރަިހަމޮގުތަގިއ 

ިއ، ުކނުްފިންނ ަހަމަޖްއސަާފިއާވ ުއސެޫލްއެގ ަމިތްނ ަކަރނުްޓެގ ޚްިދަމތޭްދ  ުއސުޫލްނ ުކުރާމ

ުއ ަހަމަޖްއސަާފިއާވ  ުކނުްފިނން  ެނުގާމިއ،  ީރޑްިނގ  ީމަޓރ  ަތަނުކން  ސުޫލަތުކެގ  ުހރަިހިއ 

ޭގޭގެގ   ަހވުާލުކުރާމިއ،  ަކްސަޓަމުރނާްނ  ބްިލަތްއ  ކަަރްންޓ  މެަހްއެގެވްސ  ޮކްނމެ  ަމިތްނ 

ަކަރްންޓ ަނަގުމން ާދިއުރ ަގާވއާިދ ހިލަާފްށ ަކަރންްޓ ޭބުންނުކރާ ަފާރެތްއ ެފޭނތޯ ަމަސްއކްަތ  

ުމަވްއޒުަފްނނަށް  ުކުރާމިއ، ިމޮގުތން ަޝްއުކުކެރޭވ ަތނަްތުނގެ ަމްއސަަލ ަލްސުނޮކްށ ަކމާބޭެހ  

ުހށަަހަޅިއ، އަަޅްނޖޭެހ ިފަޔަވޅުތްައ ެއުޅާމިއ، ަރުށގެ ަރްއޔުިތްނނާަށިއ އެެހނެިހން ަފާރތަްތަކށް  

ަކަރްނުޓެގ ޚްިދަމްތ ޯފުރކްޮށ ދުިނަމްށަޓަކއި ުކަރްނޖޭެހ ަމަސްއކްަތަތއް ުކުރާމިއ، ަކަރްނުޓގެ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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ރަިހަމ ގޮތްެއަގިއ ބެލެެހްއުޓމްަށަޓަކއި  ޚްިދަމްތަތއް ިދުނމްަށ ކަނަޑެއޅިފިައާވ ިނާޒމު ެއްނެމ ުފ

ަފާރުތެގ    ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ުކަރްނޖޭެހ ުހރާިހ ަކެމްއ ަކނަޑެއޅަިފިއާވ ުއސުޫލްނ ުކުރަމީކ

ެއނެގން   ބުަލުމްނ  ަބާޔަންށ  ަވޒާީފ  ުހށެަހޅަިފާރުތެގ  ަމްއސަަލ  ިޒްނާމެއްއަކްނ  ަވޒާީފެގ 

ދަީފިއާވ    ިއުރ، ޮއްނަނ ޞާދުިޤ  ަފާރުތްނ  ާއިމަނުތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަބާޔުނަގިއ 

މަީޓރު   ަފާރތްަށ  އެ  ަފާރުތްނ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ުހުޅވަާފިއ،  ފިޮށ  ިޑްސްޓިރިބުއަޝްނ 

ަދްއކަާފިއާވަކަމްށ ބާަޔްނޮކށަްފއުިވުމްނ، އަެތަނށް ަކަރންްޓ ދީފިައާވަކްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  

ބުަހްނ ަކރްަންޓ ޭބުންނުކަރުމްނެގންދާާތ  ަފާރަތްށ އެނޭގަކަމށް ުބަރެވވޭހިނުދ، ެހިކްނެގ ެހިކ 

ީމަޓރު    1 ޮއްތިއރު،  ެއނެގްނ  ވަެފިއާވަކްނ  ިގނުަދަވްސ  ުދވަަހްށވެުރ  އަަހުރ  )ެއެކއް( 

)ަސޭތކަ ެއެކއް( ުޔިނޓް އީަކ ެއކީަށެގްނާވ ަވރްަށ ުކޑަ    101ީރިޑްނގެގ ޮގުތަގއި ައރަާފިއާވ  

ުކިރްނިއޢަދެަދްއަކާމ ަފާރުތްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަކާމބޭެހ    ފަާހަގެވެގްނެއަކން    ، 

ާސބުިތޮކށެްދވަިފިއުނާވީތ  ައްނގަާފިއާވކްަނ  ަވޒާީފެގ    ، ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ިއްބރީާހްމެގ  ޫމާސ 

ިމްނަގުޑްނ   މަަދީނ  ވަެފިއާވަކްނ  އުިހމުާލ  ަކްނަކުމަގިއ  ުކަރްނޖޭެހ  ެތެރިއްނ  ިޒްނާމ 

 ުމަގިއ ުބަރެވެއެވ. ާސިބުތާވަކ

ފަރާތުގެ ޖަވާބުގެ ޞީޣާގައި އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި   .11.2

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގޮތުގައި  ސަބަބުތަކުގެ  މެދުވެރިވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނަޡަރުކުރިއިރު މައްސަލަ  ، ކަންކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ފަރާތް  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި 

ވަނަ މާއްދާ އާ އެއްގޮތްވާ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

 ދެކެމެވެ. ގޮތުގެމަތިންތޯ ނިންމަންޖެހޭކަމުގައި 

ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   .11.3

ވަކިކުރުން" މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ދެ ަޝރުޠެއް  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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 HC-A/208/2010އަދި    HC-A/24/2010ފުރިހަމަވެގެންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ހައިކޯޓުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވެސް  އެނޫން  އަދި  ަޤިޟއްޔާ 

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

ހަމަތަކަށް އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ދޭ  ވަޒީފާގައި  ވަޒީފާ  ކަމެއްކަމަށް  ކުރެވޭނެ  ބަލާއިރު،   

 ފަރާތަށް ނުފެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ާޤނޫނު   ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   .11.4

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

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން 

(procedural fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ މައުޫޟޢީ   (substantive fairness)އަދި 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި ދި، ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި  ވަކިކުރެވޭ  ނޯޓިސް  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ނުމެއް 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  އެ      (procedural fairness)ޙާލަތުގައި،  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާނުވާނަމަ 

 (unfair dismissal)މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުން ބެލެވޭނީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް  

 އިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ

އާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ    (substantive fairness)އިސްވެބަޔާކޮށްފައިވާ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަން   .11.5

 ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/88/2014ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

  ... ަވޒީފާަގއި އިތުރަށް  މު"  ަވޒީފާވައްޒަފަކު  ފަރާތަށް ނުަވތަ  ަވޒީފާދޭ  ގެއްލުންތަކެއް  ބެހެއްޓުމުން  ތަނަށް  އަދާކުރާ 

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

ަވޒީފާދޭ ާވސިލުުވމަށް  އެނިންމުމަށް  ތަޠްބީޤު ނިންމުމުަގއި،  ހަމައެއްކަމަށް ފަރާތުން  އެކަށީެގްނާވ  ހަމައަކީ  ކުރި 

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

ނަްނބަރު   ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބަޔާންކޮށްފައިާވކަ  HC-A/24/2010ހައިކޯޓުެގ  ކަނޑައަޅައި  އެނެގން ޤަޟިއްޔާގައި   ން 

 އޮންނަކަމާއި، 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަހު މޫސާ އިބްރާހީމް

                                             

 

25 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:  
 

 

ދެަވނަ ޝަރުޠުކަމަށްާވ، "އެމުވައްޒަފަކު  ަވނަ މާއްދާ ެގ )ހ( ެގ ދަށުން ފުރިހަމަާވްނޖެހޭ   23އަދި، ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުެގ  

" ެވސް ބަލާއިރު، ކުރެޭވނޭކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެުނން ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީެގންާވ ހަމަތަކަށް

އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެުނނު ހަމައަކީެވސް  ފުރިހަމަާވނީ އެމުވައްޒަފަކު ަވޒީފާގައި

 ހަމައަކަށް ެވެގންކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނޭގކަމާއި، ... " އެކަށީެގންާވ

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާ
 

ާޤނޫނުގެ   .11.6 ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ވަނަ   23ނޯޓިހެއް 

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

ނަންބަރު ތަފްޞީލުކޮށްދެމުން   ކޯޓުގެ  އެ  ނިންމާފައިވާ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް           ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

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

ރިޕޯޓުގެ   ނިމުނުގޮތުގެ  ަޝރީޢަތް  ަޤިޟއްޔާގެ  ނުކުތާގައި   33އަދި    32ލިމިޓެޑް(  ވަނަ 

 ، ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

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

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

 އެއީ: 

(i) ަލެއް ކުރުން.ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމ 

(ii)  .ްޚިޔާނާތެއް ެވފައިުވނ 

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

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

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވީނ   23އާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  ަވޒީފާ 

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

ަވޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު  ދިުނމެއްނެތި  އަލަމެއްކަމަށް   ނޯޓިސް  ޣައިރުސުލޫކީ  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހުއްދަާވފަދަ  ަވކިކުރުން 

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

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



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަހު މޫސާ އިބްރާހީމް

                                             

 

25 ގެ  21   ޞަފްޙާ   
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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( 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  3އިތުބާރު އަދި އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )

އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ުނަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވަނމަ، އެ އަމަލަކީ 

 ޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަވެދާނޭ ފާޅުކަްނބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެިވދާެނއެެވ.'ނޯޓިސް ދިުނމެއްެނތި ަވ

 މި ޢިބާރަތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަވެއެވެ. 

ޤިަޟްއާޔަގިއ   .11.7 ބާަޔްނުކެރުވުނ  ިއްސެވ  ައމުަލަތަކކީ  ސިާބުތވާ  މްައަޗްށ  ުހށެަހޅަިފާރުތެގ  ަމްއސަަލ 

ުކނުްފީނގެ ޚުިދމްަތަތއް ިދުނަމށް    ، ފަާހަގޮކށަްފިއާވ ާފުޅަކނޮްބޑު ަޣިއުރސޫުލީކ ައމެަލްއޯތ ަނަޒުރުކާރިއުރ

ަކެމްއ   ުހރިހާ  ުކަރްނޖޭެހ  ބެލެެހްއޓަުމްށަޓަކިއ  ެއްނމުެފރަިހަމޮގުތަގިއ  ިނާޒްމ  ާޤިއްމުކެރވަިފިއާވ 

ިއާވ ުއސެޫލްއެގ ަމިތްނ ަކަރނުްޓެގ ޚްިދަމތޭްދ  ިއ، ުކނުްފިނން ަހަމަޖްއސަާފަކނަޑެއޅަިފިއާވ ުއސުޫލްނ ުކުރާމ 

ަހަމަޖްއސަާފިއާވ ުއސުޫލަތުކެގ ަމތްިނ ޮކްނެމ   ުހރަިހިއ ަތަނުކްނ ީމަޓރ ީރޑްިނގ ެނުގާމިއ، ުކނުްފިނން 

މެަހްއެގެވްސ ަކަރްންޓ ބްިލަތއް ަކްސަޓަމުރްނާނ ަހވުާލުކުރާމިއ، ޭގޭގެގ ަކަރްންޓ ަނަގުމްނ ާދިއރު ަގާވއާިދ  

ަރްންޓ ޭބުންނުކާރ ފާަރެތްއ ެފޭނޯތ ަމަސްއަކްތ ުކުރާމިއ، ިމޮގުތްނ ަޝްއުކުކެރޭވ ަތްނތުަނގެ  ހިލަާފްށ ަކ

ަރުށެގ   އުެޅާމއި،  ިފަޔަވުޅަތްއ  ައަޅްނޖޭެހ  ުހށަހަަޅިއ،  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ަކާމބެހޭ  ަލްސުނޮކްށ  ަމްއސަަލ 

ޯފުރޮކްށ  ޚްިދމްަތ  ަކަރނުްޓެގ  ަފާރްތަތކްަށ  އެެހނެިހްނ  ުކަރްނޖޭެހ  ަރްއިޔުތްނނާަށިއ  ިދުނަމށަްޓަކިއ   

ުފރަިހަމ   ެއްނމެ  ިނާޒުމ  ަކނަޑެއޅަިފިއާވ  ިދުނމްަށ  ޚްިދމްަތަތްއ  ަކރްަނުޓެގ  ުކުރާމިއ،  ަމަސްއަކްތަތްއ 

ުކުރަމީކ ުއސުޫލްނ  ަކނޑެައޅަިފިއާވ  ަކެމްއ  ުހރާިހ  ުކަރްނޖޭެހ  ބެލެެހްއުޓމްަށޓަަކިއ  ަމްއސަަލ    ޮގެތްއަގިއ 

ިޒްނ   ުހށެަހިޅ ަބާޔންަށ ބުަލުމން ެއނެގްނ  ަފރުާތެގ ަވޒާީފގެ  ާމެއްއަކްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހޅަިފާރުތެގ ަވޒީފާ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅިފާަރުތެގ ަމްއަޗށް މަަދީނ ިމްނަގނުޑްނ ާސބުިތވަެފިއާވ ައމުަލަތަކކީ ެފަނކަ  ިއުރ،  ޮއްނަނ

ަނ ނޫުފުޒ  ަމާޤުމެގ  އްިހމުާލެވ  ިޒްނާމައްށ  ަމާޤުމެގ  ިއތާުބރުުކެރޭވ  ިލިމެޓްޑެގ  ަހަމޮގުތަގިއ  ޯކަޕޭރަޝްނ 

ެއައމުަލަތކީަކ ޮއނާްނީތ،  ެއނެގްނ  އަމުަލަތެކްއަކްނ  ެއނޭގ  ަފާރާތިއ   ޭބުންނކޮށަްފިއާވަކްނ  ަވޒީފޭާދ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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ަފާރުތެގ   ުމަވްއޒާަފިއ ެދމުެދަގިއ ޮއްނަނ ަވޒާީފެގ ުގުޅުމަގިއ ިހެމޭނ ޮއނެްމ ަމިއަގނުޑ ސަިފަކަމްށާވ ދެ 

 ، އެެހްނަކުމްނ  ިރަކން ެގއްލޭފަަދ ައމުަލަތެކްއަކްނ އެނެގެއެވ. ެދމުެދަގިއ ޮއްނަންނޖޭެހ އުިތާބރު އިަދ ައާމާނތެްތ

ަޣއުިރސޫުލީކ   ާފުޅަކްނޮބުޑ  ާޤޫނުނެގ    ުބަރެވޭވީތ، ެއައމުަލަތަކީކ  ަދުށްނ    23ަވޒާީފާއބޭެހ  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ަމްއސަަލ  ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ެއ ާމއާްދަގިއ ަބާޔްނުކާރ  ހަާލެތްއ މުެދެވިރެވެގްނަކަމްށ ުބަރެވޭވީތ،  

 ުހށެަހޅަިފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވކިކެުރވަިފިއަވީނ ަމުއޫޟީއ އުަދެވިރަކްނ ާޤިއްމޮކށަްފިއަކަމށް ެދެކެމެވ. 

 އީވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރަ   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްއިން   .12

 ؛ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު

 2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ،ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/208/2010ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދިވެހި  .12.1

މި މާއްދާގެ ދަށުން   ،ވަނަ މާއްދާ "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ވަކިކުރުން"   23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

 procedural)ނޯޓިސް ދިނުމެއް ނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން  

fairness)  ަޢަދުލުވެރިކ މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭކަމުގައި    (substantive fairness)  ންއަދި 

އިޖުރާއީ  ،  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް 

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

 ން އެންމެ ކުޑަމިނުން:ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތު

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

 ؛އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު

ދަ ފުރުަޞތެއްގައި އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުަޞތު އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށްފަހު އަދި އެފަ .2

 ؛އެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛އެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހު .3



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދެ ަޝރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް، އެ   23ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ   .4

މުވައްޒަފަކު  ކު އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ރެވޭ 

 ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވާނަމަކަމާއި، ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިސްވެބަޔާންކޮ ޙާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  އިޖުރާއަތުތައް ށްނޯޓިހެއް  ފައިވާ 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް    (procedural fairness)ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ 

ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ޙާލަތެއްގައި  އެފަދަ                ބެލެވޭނެކަމާއި 

(unfair dismissal)  ޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން  އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ާޤއިމްކޮށްފައިވޭތޯ ވަޒަންކުރުމަށް   .12.2

ޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން  ވަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މި މައްސަލައިގެ ވާިޤޢާތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،

ތަހުީޤުޤކޮށް އިދާރީގޮތުން  އިދާރީ މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތަތީއާއި،  އެނގެން  ފައިވާކަން 

އެނގެންއޮންނާތީ،   ތާހުީޤަޤށް ކޮންކަމެއްކަން  ކުރެވެނީ  ތުހުމަތު  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  އެ  ދިފާއިވާބަޔާނުން 

މަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މަޢުލޫމާތުދީ،މައްސަލަ  ކުރެވޭކަމާބެހޭ  ތުހުމަތު  ފުރުަޞތު    އްޗަށް  ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކެރުވުނ ަސބުަބ އަެފރާތް ަވޒާީފިއްނ  ވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި، މައްސަލަ  ދީފައި 

ަބާޔްނކޮށަްފިއާވތީ،   ިލުޔުމަގިއ  ދަީފިއާވ  ަފާރތަށް  އެ  ހުށަހެޅިަވިކޮކްށ  ވަޒީފާއިން    މައްސަލަ  ފަރާތް 

 އަޅަން ޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.ކަނޑަ ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި

 

ތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން   .13

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ،  އިޖުރާއީ  

ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ   ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މުސާ އިބްރާހީމްގެ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަހު މޫސާ އިބްރާހީމް

                                             

 

25 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:  
 

 

ހަމައެއް ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި  ާޤނޫނީ  މައްޗަށް އަމުކުރާނެ    ޓެޑްގެފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިއަމުރެއް ރައްދުވި  

 މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. 

 

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 
 

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

  ފެނަކަ   މޫސާ އިބްރާހީމް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ، ބިެލިއުރ  ރާިޢޔްަތޮކްށ  ަމްއަޗްށ  ެގާކިއ ެހިކްނެގ ެހިކބުަހވަާހަކަތ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ

  ވަޒީފާއިން   ގައި  2019  މޭ   09  އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި  ،ދަނިކޮށް  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ލިމިޓެޑްގައި  ކޯޕަރޭަޝން

  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   ޚިލާފަށްކަމަށް   ގަވައިދާ  ާޤނޫނާއި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އިބްރާހީމް  މޫސާ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،

  ތާރީޚުން   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  އަލުން  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން

  ޚިލާފަށް   ގަވާއިދާ  ާޤނޫނާ  ލިބިދިނުމަށާއި،  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމާއި  ވަޒީފާ  ފެށިގެން

 އެދި   ނަގައިދިނުމަށް  ނާޔާތްޢި  މުސާރައާއި  މަސްދުވަހުގެ)ތިނެއް(    03  ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ  ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން

ކޯޕަރޭަޝން   ރައްދުވާފެނަކަ    މި   ޅި ހުށަހެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގައި  2019  މޭ  19  ގޮތަށް  ލިމިޓެޑަށް 

 ، މައްސަލައިގައި

ވަނަ މާއްދާއާ    23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު    ވަޒީފާއިން  ުމަޙްއމުަދ ައޒީްހްނ 

ގޮތުގެމަތިން   އޮ އެއްގޮތްވާ  ސަބަބުތަކެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ބުނެ،މުވައްޒަފަކު  އެކަން   ވެގެންކަމަށް 

  މައުޫޟޢީ   ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައިވަޒީފާއިން    ުމަޙްއމުަދ އަޒީްހްނ  ،ތީމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ

ވަޒީފާއިން    އަދިކަނޑައަޅައި،    ވިފައިވާކަމަށްޤާއިމުކުރެ  (substantive fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން އިބްރާހީމް  މޫސާ 

 (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭވަކިކުރުމުގައި  

ޫމސާ ިއްބރީާހްމ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވނީ  ަފިއާވީތ،  ާސބުިތޮކށް ީދށް  ަޑ ާވަކްނ ެފަނަކ ކަޯޕޭރަޝްނ ިލިމެޓާޤިއުމުކެރވަިފިއ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
 VTR/2019/100މައްސަލަ ނަންބަރު:                                     ށަހެޅި މައްސަލަހު މޫސާ އިބްރާހީމް

                                             

 

25 ގެ  25   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:  
 

 

ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނާނ ެއްއޮގްތާވގޮތެުގ ަމިތްނަކަމށް ަކނަޑައަޅއި، މި ަމްއސަަލިއަގިއ ޫމާސ ިއްބރީާހްމެގ ަފާރުތްނ އެދަިފިއވާފަަދ  

 ުކާރެނ ާޤޫނީނ ަހަމެއއް ެންތަކަމށް ަކނަޑައަޅއި،  ައުމެރްއ ިމ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓްޑެގ ަމްއަޗްށ

 ިމ ަމްއސަަލ ިންނަމއީިފެމެވ. 

 1442 ރަމަާޟން 22
 2021 މޭ 04

  

 ނިންމީ   ބަލައި   މައްސަލަ  މި   
 
 
 

 ޒުހައިރު  هللاއަބްދު   އާމިނަތު   
 މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  

 


