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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ހޯދަޑު. މައިޒާން / ޏ. ފުވައްމުލައް(  )  މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙުމި މައްސަލައަކީ  

އިން ފެށިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގައި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރެއްގެ    2012ޖަނަވަރީ    A148368)  12ނަންބަރު:  

 މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙަށް   ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހި،ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙު ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް    ސުވާލުކުރުމެއް އަދި ނަޞޭހަތެއް ދިނުމެއްނެތި

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ    HC-A/134/2011ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ަޤިޟއްޔާގައި 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  އަދި  ގެ  )  2008/2އުޞޫލުތަކާއި  ާޤނޫނު(  އެ    22ވަޒީފާއާބެހޭ  ޚިލާފަށް،  މާއްދާއާއި  ވަނަ 

 

 VTR/2021/109 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2021އެޕްރީލް  27 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021ޑިސެންބަރު  12 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( ހޯދަޑު. މައިޒާން / ޏ. ފުވައްމުލައް) މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A148368)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙު   VTR/2021/109މައްސަލަ 
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ނިންމުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކުރުމަކާ ނުލައިކަމަށާއި، މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙު 

މް ދީނާ ސާލިޙު އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ ބާޠިލު ވަކިކުރުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މަރްޔަ 

ތެރޭގައި   މުއްދަތުގެ  ޚިދުމަތުގެ  ދުވަސްތައް  މެދުކެނޑިފައިވާ  ޚިދުމަތް  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް 

ގުނުމަށާއި، އަދި އެ މުއްދަތުގައި މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އެކީ އެއްފަހަރާ ލިބިދިނުމަށް  

އެޕްރީލް    27ރައްދުވާގޮތަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް  ފަރާތުން  ކޮށްދިނުމަށް އެދި މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙުގެ  މުރުއަ

 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  2021

 

 ގެ ރައުޔު މެންބަރު 
 

 ރައުޔު   މަރްޔަމް ރިޝްފާގެ 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: މައްސަލައިގައި  

ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ހުށަހެޅި  ދީނާ  މައްސަލަ  ފުވައްމުލައް)  ލިޙުސާމަރްޔަމް  ޏ.   / މައިޒާން  )ދިވެހި    (ހޯދަޑު. 

)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި    (A148368: ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް( ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  

 .ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

)ކުންފުނި  1.1 ލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ގޮސްފައިވަނީ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

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

މު ކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  މަާޤޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރުގެ  ގައި  ގެ ހެޑް އޮފީހު މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(  

ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލަ    2012ޖަނަވަރީ    12  ނީވަޒީފާއަށް  ކަމަށާއި،  ގައި 

-ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙު   VTR/2021/109މައްސަލަ 
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  40%ރުފިޔާ( އާއި، ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ    ބާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ)  ރ.12،500/

އެލަސާޅީސް  ) ޙާިޟރީ  އާއި  %އިންސައްތަ(  މުސާރައިގެ  ގޮތުގައި  އިންސައްތަ(    20ވަންސްގެ  )ވިހި 

 ލިބެމުންދިޔަކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،   1.2

ކުންފުނިން   ގުޅޭގޮތުން  ޑިރެކްޓަރާއި  މެނޭޖިންގ  ޑެޕިއުޓީ  ކުންފުނީގެ  ދަނިކޮށް  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް 

މައް މައްސަލައެއްގައި  ހެރެސްމަންޓް  ގެންދާ  ނެގުމުގެ  ބަލަމުން  ބަޔާން  ސުވާލުކޮށް  ފަރާތާ  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އަދާކުރި މުއްދަތުގައި މައްސަލައެއް ޖެހުމެއްނެތި،  އިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ

ވަކިކުފަރާތާ   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދާއިމީ  ދިނުމެއްނެތި،  އިންޒާރެއް  ނަޭޞޙަތެއް  އަދި  ރާ  ސުވާލުކުރުމެއް 

މެދުވެރި ނަންބަރު  ޙާލަތެއް  ާޤނޫނު  ގެ    2008/2ނުވަނީސް،  ާޤނޫނު(  މައްދާގައި    22)ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަނަ 

'ވަޒީ ނޯޓިސްބަޔާންކުރާ  ދޭންޖެހޭ  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ފަރާތް   'ފާއިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުލައި  ދިނުމަކާ 

 ވެ. އެފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންކަމުގައި  

ފަރާތް   1.3 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހު  )ނުވައެއް(    9އެގޮތުން  ގިނަ  ދުވަހަށްވުރެ  ކޯޕަރޭަޝން އަހަރު  ފެނަކަ 

ކޮށްފައިވަނިކޮށް  ލިމިޓެޑަށް   ކުންފުނީގެ    2021ޖަނަވަރީ    24ޚިދުމަތް  މުވައްޒަފަކާ ގައި  ގުޅޭ    އިސް 

ވަނަ ދުވަހު   2021ޖަނަވަރީ    28މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބަޔާން ނެގުމަށް ޙާޟިރުކޮށް، ބަޔާން ނެގުމަށްފަހު  

ވަނަ މައްދާއަށް ހަވާލާދީ   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34.8ގެ    2015  މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުކުންފުނީގެ  

ވަކިކޮށްފައިވާކަމަ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ހުށަމައްސަލަ  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  ފަރަތުގެ ހެޅި  ށާއި، 

މަސައްކަ ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ކުންފުނީގެ  ދަށްވެގެން  އަޚުލާުޤ  ގޮތުން މަސައްކަތުގެ  ގުޅޭ  އަޚުލާާޤއި  ތުގެ 

ސުވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި ކުންފުނީގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ ގެއްލުން ލިބޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އިނުވާނެކަމަށްކޮށްފަ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙު   VTR/2021/109މައްސަލަ 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން   ތްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ 1.4

ކުން ފަރާތާއިމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކޮށްފައިނުވާއިރު،  ތަޙުީޤެޤއް  ފުރިހަމަ  ސުވާލުކޮށް  ލިމިޓެޑުން  ފުނިން 

ނެގުނު ބަޔާނުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ތުޙުމަތު ކުރާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެން  

 ާޤނޫނީ  އޮންނާނެކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

 ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމަށެވެ.  ޑުންަޝން ލިމިޓެއިޖުރާޢަތުތައް ފެނަކަ ކޯޕަރޭ

އެދިފައިވަނީ، .2 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    މައްސަލަ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޫޞލުތަކާއި އަދި ާޤނޫނު ނަންބަރު   HC-A/134/2011ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް، އެ ނިންމުމުގައި މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި    22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

ނުލައިކަމަށާއި،   ޤާއިމުކުރުމަކާ  ޢަދުލުވެރިކަން  ފަރާތްއިޖުރާއީ  ހުށަހެޅި  ކުރުމަކީ  ވަޒީފާ  މައްސަލަ  ވަކިކުރި  އިން 

އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްބާޠިލު ވަކިކުރުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  

އެ  އަދި  ގުނުމަށާއި،  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ޚިދުމަތުގެ  ދުވަސްތައް  މެދުކެނޑިފައިވާ  ޚިދުމަތް  ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، 

ފަރާތަށް  މުއްދަތުގައި ހުށަހެޅި  އެއްފަހަރާ    މައްސަލަ  އެކީ  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބިދިނުމަށް  އެފަރާތަށް  ލިބިފައިވާ 

 އެނގެން އޮވެއެވެ.  ކަން އަމުރުކޮށްދިނުމަށް

ގޮތުން   .3 ދިނުމުގެ  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑުގެމައްސަލަ  ކޯޕަރޭަޝން  ފަރާތުން   ފެނަކަ 

ޓްރަ ކަންކަމަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި  އިބިއުނަލަށް 

 ނަޒަރުކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ލިމިޓެޑުން 3.1 ކޯޕަރޭަޝން  އެކިއެކި  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،    ފެނަކަ  ފެނަކައިގެ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހިއުމަން  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަ ނަމަވެސް  ފަރާތެއްކަމަށާއި،  ބަދަލުކުރެވިފައިވާ  ވަޒީފާ  ސަބަބުތަކާހުރެ  އެކިއެކި  ށް 

ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫ ރިސޯސަސްގެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ، މަާޤމުގެ  

ލުވުމާއި އަދި ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް އެތައް ޢަމަލުތަކެއް ލިއްޔަތުތަކަށް އިހުމާމަސްއޫފަރުވާކުޑަކުރުމާއި،  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙު   VTR/2021/109މައްސަލަ 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ގައި އޭރުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު   2014ޖަނަވަރީ    30ހިންގާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން  

އިން ކޮމިޓީއަށް    2014/03ޅިގެން، ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  މައްސަލައަކާއި ގު

ނިންމި  ހާޒިރުކޮށް   ކޮމިޓީއިން  ޑިސިޕްލިނަރީ  އެދި  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  މައްޗަށް  ތަޙުީޤުޤގެ  ހިންގާފައިވާ 

މަާޤމުގެ   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫ ނިންމުމެއްގެ  ލިއްޔަތުތައް 

ކަނޑައަޅައި،   އޭރު   2014ފެބުރުވަރީ    10އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

އެން ޓްރާންސްޕޯޓް  މަާޤމުން،  ޑިރެކްޓަރގެ  ޑެޕިއުޓީ  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ހިއުމަން ރިސޯސަސް  ޑް އަދާކުރަމުންދިޔަ 

 ރެކްޓަރ ކަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.  ލޮޖިސްޓިކް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑި

ގައި ލީގަލް އެފެއަރޒް ޑިވިޜަނަށް އޭރުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓަ ޑިވިޜަންގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ    2014އަދި ޖޫން   3.2

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގޮތުގައި  ޑިރެކްޓަރެއްގެ  ޑެޕިއުޓީ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ލޮޖިސްޓިކް  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް 

ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން  ލިއްޔަތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާމަސްއޫތް ކުރަމުން ގެންދިޔަނަމަވެސް، ވަޒީފާގެ  މަސައްކަ

ކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާކަމުގެ މައްސަލައެއް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއިން އިތުރަށް ތަޙުީޤުޤ  

ހުށަހެޅިފައިވާނެކަމަށާއި ކޮމެޓީއަށް  އެ  މައްސަލަ  ، ކުރުމަށްޓަކައި  ތެރޭގައި  ތުހުމަތުގެ  މިފަހަރުގެ  އެގޮތުން 

ވަޒީފާ   މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީގެ  ދުވަސްވަރު  ހުންނެވި  ހަވާލުވެ  ޑިޕާޓްމަންޓާއި  އެޗް.އާރު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

ތް  ދެއްވި ޗިޓާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ޗިޓުތަކުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ހުއްދަނެތި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސުވާލުކޮށްފައިވާނެކަމަށްވެސް  ފާހަގަކޮށް  މައްސަލަ  ސޮއިކުރަމުންގެންދާ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

އިަދ ެއ ަމްއސަަލައށްފުަހ ުކނުްފިންނ ަތުޙީޤުޤ ިރޕެޯޓްއ ެއކަުލވަާލިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ޭއުރ   3.2.1

ެއްންޑ ްޓާރްންސޯޕޓް  ިދަޔ  މާަޤުމއާަދުކަރުމްނ  ިޑެރްކަޓރެގ  ެޑިޕއީުޓ  ިޑޕްާޓަމނުްޓެގ  ޮލިގްސިޓްކ  ެގ   

ާވކަަމާށިއ،  ީޑޯމަޝެންއ ިދުނަމށް ަތުޙީޤުޤ ީޓުމްނ ިންނމަާފިއުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔްތަތްއ ބަދުަލނުުކާރޮގަތްށ  

ުހށެަހ ަމްއސަަލ  ތުަޙީޤުޤަގިއ  އްެނމަެހިއ  ެއޮގުތން  ވަަށިއެގްނާވ  ބާަޔަނާށއި  ދަީފިއވާ  ަފާރުތން  ޅި 

އިަދ    ަކުމެގަކްނ ަބާޔނިާއ  ަވޒީފާ  ަފާރުތެގ  ހުށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިންނމަާފިއާވނީ  ބުެލަމށްފަހު  ަމްއޗްަށ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ަގާވއުިދަތ ަފާރުތެގ  ުކނުްފީނެގ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަތުކާރުރޮކށަްފއާިވީތާއިއ،  ަކްނަތއަްތެކްއ  ޚިލާފަށް  ާކ 

ިޑާޕްޓަމ ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ގުޮތްނާނއި،  ުހްނަނ  ުހިރ  ަޢމުަލަތްއ  ަހވުާލެވ  ިހްނުގމާ  ނުްޓ 

ިލެޔިކޔްުނަތއް   ަތުނގެ  ޮގުތްނާނއި  ބަަހްއޓަާފއާިވ  ަޢމުަލަތްއ  މުެދަގިއ  ުމަވްއޒުަފްނާނިއ  ުދަވްސަވުރ 

ބަލަަހްއޓަާފިއ ުހިރ ޮގތްުނ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ަސަބބްުނ ުކނުްފްނަނޏްަށ ޮބޑިެތ ެގއްލްުނަތެކއް  

ިއުތރްަށ ެގއުްލްނ  ަފާރްތ ަވޒާީފަގިއ ބަަހްއޓްަނ އުިތަރްށ  ވަެފިއާވީތާއިއ  ަވުމްނާވީތ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

ވޭިހ  ނެުފްނަނަކަމެށެވ.   ބިަލެވިއނެދ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އުެދަވްސަވަރީކ  ަނަމެވސް 

ަމްއސަަލިއަގިއ   ިމ  ިނުކްނަނނެްދްނ  ަފާރްތ ވަިހިއ ގަަދެވެގްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުދަވްސަވަރަކްށާވީތ، 

  ާނަޅިއ  ޭބްއުވމްަށ ުކނުްފީނެގ ެމޭންޖަމްނުޓްނ ންިނމަާފިއާވެނަކަމެށެވ.  ިފަޔަވުޅ

ަމްއސަލަ   3.3 ތުަޙީޤަޤށްފުަހެވްސ،  އްިސވެެދްނެނުވުނ  ފަާހަގޮކށަްފިއަވީނ  ިއުތަރށް  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ިއުތރު   ުގިޅގްެނ  ެފްނަމިތުވމާ  ަމއްސަަލަތެކްއ  ެއަތެކއް  ަފާރުތގެ  ިހްނުގުނކަަމާށިއ، ެއގުޮތްނ  ުހށެަހިޅ  ތުަޙީޤެޤްއ 

ުމަވްއޒުަފން   ިލިމޓަެޑްށ  ޯކަޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ  ުކނުްފނަިތުކން  ުޔޓިިލޓީ  ިބާނކޮށަްފިއާވީނ  ތުަޙީޤުޤ  ުމިޅ 

ޯކަޕރަޭޝްނ ިލިމެޓުޑގެ   ެފަނކަ  ބަދުަލކެުރުވުނ ިޗުޓަގއި  ުމަވްއޒުަފްނެގ ަވޒީފާ  ިއުރ އެ  ްޓާރްނސަްފރ ުކެރުވނު 

ޮއިނަގ ލެިބްނވާ  ުމާސަރިއެގ  ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ަބެއއް  ަސަބުބން  ިހެމުނުމެގ  ުމާސަރަތެކއް  ންެތ  ނުޑަގިއ 

ުމަވްއޒުަފްނަންށ ައސުްލ ލެިބްނާވ ުމސަާރައްށުވެރ ުކޑަ   ުމާސަރައްށުވެރ ޮބޑު ުމާސަރެއްއ ޖިެހ އިަދ ައެނއަްބއި 

ިލެބުމނާްދ ެގއުްލްނަތެކއް  ބަަލއި  ުމާސަރެއްއ ޖެހަިފިއުވުމެގ ަސަބުބްނ ކުނުްފްނަޏށް  ިހނގަާފއާިވ ޮގތް  ެއަކން  ތީ 

ަކަމެށެވ. އަދި  ެއަކުމަގިއ އުިހމުާލާވ ަފާރްތަތްއ ހަޯދިއ ެއ ަފާރްތަތާކ މުެދަގިއ ައަޅްނޖޭެހ ިފަޔަވުޅ ެއުޅަމށްޓަަކިއ

ެނގި   ބާަޔްނ  ުސވުާލޮކްށ  އަެފާރާތ  ހިާޟުރޮކްށ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ިމ 

ުފ ޖެހަިފިއަވީނ  ަޖާވބާުދީރުވަމްށ  ުމާސަރެއްއ  ުނަބއި  ޗުިޓަތުކަގއި  އެފަަދިއްނ  ދުެވުމްނ،  ަޓިއިޕްނގ  ' ުރަޞުތ 

ެއ'  ިމްސޭޓަކުކްނ ބަަލްނާވަވަރްށ  ފަާހަގވަެފިއުނަވީނ  ުހިރަކްނ  ިމްސޓްޭކ  ިޗުޓަތުކަގިއ  ެއ    ަފާރަތްށ ަކމާަށިއ، 

މުާލެވ ުކނުްފްނަޏްށ ނަުހނު ޮބުޑ ެގއުްލެމއް  ެގ ަމާޤުމެގ ަމްސއިޫލްއަޔަތށް އުިހަފާރުތބެލަިފިއުނާވީތަކަމާށއި އިަދ ެއ

ަބާޔެނއް   އުިޢތިރީާފ  އަެފާރުތން  ަމްއސަަލައުކްނަކަމްށުބނެ  ަފާރުތގެ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ސާީދ  ވަެފިއަވީނ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ަފާރތްުނ ސިާބުތވެފިައާވ ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ބަަލއި  ތުަޙީޤަޤށް  ެއ  އެެހްނަކުމން  ެއްއެވްސ  ަފދަީފިއާވަކަމެށެވ.  ަދ 

ނުުކުރަމްށ  ަޢމެަލްއ ަތުކާރުރ  ިއުތަރްށ  ޯފމު    2015ޭމ    07  ައާޅ  ިފޔަަވުޅ  ިއސާްލޙީ  ުކނުްފީނެގ  ގިައ 

ްޕޮރިކުއެމްންޓ ެއްންޑ ޮލިޖސިްޓްކ ިޑިރަޜްނ /  މުެދެވިރޮކްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ިފަޔަވުޅ ައަޅިއ ަމާޤމު  

ުރެގ ަމާޤުމްނ އެ ޑާިޕްޓަމންޓެުގ ެއިސްސަޓންޓް  ްޓާރްންސޯޕޓް ެއންްޑ ޮލިޖްސިޓކް ިޑޕްާޓަމންްޓެގ ޑިެޕުއޓީ ިޑެރކަްޓ

 ދްަށުކެރވަިފިއާވެނަކަމްށެވްސ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގުކެރެއެވ. ިޑެރްކަޓރެގ ަމާޤަމްށ  

ަމިތްނ   3.4 އުެދުމެގ  އަެފާރުތެގ  ަދްށުކުރަމށްފުަހ،  ަމާޤުމ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ފަަދިއްނ  ިއްސވެެދްނެނުވުނ 

ުފުރަޞ މިަތްނ  ިއުތުރ  ގުޮތެގ  ުނވެާނ  ަތުކާރރު  ަޢމުަލަތއް  އުިހމުާލވަެފިއާވ  ުކިރން  ޮގުތްނާނއި  ިދުނުމގެ  ެތއް 

ްޕޮރިކުއެމްނޓް ެއްނޑް ޮލިޖްސޓްިކ ިޑިރަޜން / ްޓާރްންސޕްޯޓ އްެންޑ ޮލިޖްސިޓކް ޑާިޕްޓަމންްޓ ގެ ެއިސްސަޓންޓް  

ވަިފިއާވެނަކަމާށިއ، ަނަމެވްސ މްައސަަލ ުހށެަހޅި  ިޑެރްކަޓރެގ ަމާޤުމްނ ެޑިޕއީުޓ ިޑެރްކަޓުރެގ ަމާޤަމްށ ބަދުަލުކެރ

އޮފުީހެގ ަރްސީމ ިގަނ ަވުޤުތަތކަުގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް އޮފުީހެގ ޭބުރަގިއ    ަފާރަތްށ ެދުވނު ުފުރަޞުތަގިއ

ިހުއަމްނ  ނުޯޓކުުރާމިއ  ފުޮތަގިއ  ޯނުޓުކަރްނޖޭެހ  ޮސިއކްޮށ  ެހުޑން  ޑާިޕްޓަމނުްޓެގ  ަގީޑަގިއ  ަރްސމީ    ުއުޅާމިއ، 

ެއަކްނަކްނ   ނާުދީތ،  ަދްއަކުމން  ައޚާުލެޤއް  ެއކީަށގްެނާވ  ަހިއިޞްއަޔުތން  ެވރެިއްއެގ  ިޑާޕްޓމްަނުޓގެ  ިރޯސަސްސ 

ިއ،  ާށަގިއ ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރަތްށ ސީިޓައުކްނ ައްނގަާފިއާވެނަކަމ  2017ޮއަގްސޓު    15ިއޞާްލުޙުކުރަމްށ  

  16އަެފާރުތގެ ަމްސއިޫލްއަޔތަުތްއ ެއަކީށެގްނވާ ޮގެތްއަގއި އާަދޮކށަްފިއުނާވީތ،  އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތުން  

ްޕޮރިކުއަމންޓް    2018ަޖަނަވީރ   ަމާޤުމްނ  ިޑެރކަްޓުރެގ  ެޑިޕއީުޓ  ިޑޕްާޓަމްނުޓގެ  ިރޯސަސްސ  ިހުއަމްނ  ަގއި 

ަރ ަމްއސަަލ  ބަދުަލޮކށަްފިއާވެނަކަމްށ  ަމާޤަމްށ  ިޑރްެކަޓުރެގ  ެޑިޕއީުޓ  ަފާރުތްނ  ިޑާޕްޓަމނުްޓެގ  އުްދިވ 

 ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ. 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަމްއސަަލ ރައުްދިވ ަފާރުތެގ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ އުިތަރށް ފަާހަގޮކށަްފިއަވީނ   3.5

ިޑޕްާޓަމނުްޓަގިއ   ޭބުންނވާ    11ްޕޮރިކުއަމްނޓު  ކުނުްފްނަޏށް  ަމަސްއަކްތޮކށަްފިއާވިއުރ  ަމސުްދވުަހަގިއ  )ެއާގަރ( 

ަމްނމަުދ ާނާޖިއުޒ  ފާަރަތަކްށ  ަވިކ  މާުޢމާަލްތަތުކަގިއ  ެއިކެއިކ  ހުޯދުމެގ  ޚުިދަމްތ  ހަޯދއިިދުނުމެގ  ާފާލިއ  ަތެކއް 

ެގ ތާަފުތ ެއިކެއިކ ތުުހަމތަުތްއ ުކރިެވ، ްޕޮރިކުއަމްނުޓެގ ެއްނެމ އްިސ ުމަވްއޒެަފްއެގ  ްނތުުހަމތަުތާކިއ ޮކަރްޕަޝ



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ޮކރްަޕަޝްނ  -ަމަސްއަކްތތުަކްނ ދުުރޮކްށ ެއްއ ަފާރްތ ުކުރަމްށ އްެނިޓޮގުތަގިއ އިަދ ްޕޮރިކުއަމނާްޓިއ ުގުޅްނ ުހިރ  

ެއްނުގާމެއުކ،   ަފރްާތ  ްޕޮރއެފާަރްތ  ޮކިމަޝުންނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ  ަމަސްއަކްތތުަކްނ  ެއްނމެހިައ  ިކުއަމންްޓެގ 

ެޑިޕަގިއ    2018ިޑެސނަްބރު    23ެއކެަހިރޮކްށ،   ިޑާޕޓަްމްނުޓެގ  ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނ  އީުޓ  ެސްންޓރަލް 

ެއޑިްމިންސްޓޭރަޝްނ   ެސްންޓރްަލ  ަނަމެވްސ  ބަދުަލުކެރވަިފިއާވެނަކަމެށެވ.  ަމާޤަމްށ  ިޑެރްކަޓުރެގ 

ަފާރުތގެ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ކެުރވަިފިއުނާވީތާއިއ  ަމަސްއަކތް  ޮގެތްއަގއި  ެއކީަށެގނާްވ  ިޑާޕްޓަމނުްޓަގިއެވްސ 

ެބ ިއުތރްަށ  ަވޒާީފަގިއ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިދުނުމެގ  އުެދަމްށ  ޭބުނުމަގިއ އިަދެވްސ ފުުރަޞުތ  ެހއުްޓުމެގ 

ިޑެރްކަޓުރެގ    2019ެއްޕރްީލ    22ޮގުތްނ   ޑެޕުިއީޓ  ިޑާޕްޓަމނުްޓެގ  ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނ  ެސްންޓރްަލ  ަގިއ 

ޑާިޕްޓަމނުްޓެގ   ިރޯސަސސް  ިހުއަމްނ  ބަދުަލުކެރވަިފިއާވެނަކަމްށެވްސ  ެޑަމާޤުމްނ  ަމާޤަމށް  ިޑެރްކަޓުރެގ  ިޕއީުޓ 

  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގުކެރެއެވ. ަމްއސަަލ

ޮގެތްއަގއި   3.6 ެއކީަށގްެނާވ  ުފުރަޞުތަގިއެވްސ  ފިަހ  ެދޭވ  ަފާރތަށް  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ަތުކާރުރކޮށް  ަނަމެވްސ 

ަސަބުބން   ދުިޔުމެގ  ުކަރުމްނ  ަފުރާވުކަޑ  ނާުދތާީއިއ،  ަދްއަކުމްނ  ަގއި    2020ަޖަނަވރީ    22ަޕރޯފަމްންސ 

ިހުއމްަނ ިރޯސަސްސ ިޑޕްާޓަމނުްޓެގ ެޑިޕުއޓީ ިޑެރްކަޓުރގެ ަމާޤުމްނ ސްޭލްސ ެއްންޑ  ށެަހިޅ ަފާރތް  ަމްއސަަލ ުހ

ަމާޤަމްށ ިޑެރްކަޓުރެގ  ިޑޕްާޓަމްންޓެގ ޑިެޕުއޓީ  ަފާރްތ  ބިިލްނގ  ުހށެަހިޅ  ިއ،  ބަދުަލުކެރވަިފިއާވެނަކަމާށ  ަމްއސަަލ 

ިއްސވެެދްނެނުވުނ ެއްނމަެހިއ ކްަނަކަމށް ބާަލިއުރަގިއެވްސ ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރަތކީ ތަފާތު ެއިކ ފަަހުރ މިަތްނ  

ތަފާތު   ެއިޅ،  ެއްނިޓ)ައެށއް(    8ިއސާްލޙިީފަޔަވުޅ  އިަދ  ބަދުަލުކެރވަިފިއާވ  ިޑާޕްޓަމނުްޓ  ަމތްިނ  -ފަަހެރްއެގ 

ތުަޙީޤުޤަތެކްއ  އަެފާރުތެގ ަމްއަޗްށ ަމުތަތެކްއ ކްޮށ އިަދ މާިހުރެވްސ ތުުހ ްސޮކަރްޕަޝްނ ޮކިމަޝުންނެވްސ ީސިރައ

ިލިމެޓޑަުގިއ   ޯކަޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ  ަފާރަތކީ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަފާރެތްއަކުމަގިއާވީތ،  ުނަރނަގުޅ  ' ިހނަގުމނާްދ 

ުހިރ ަފާރެތްއަކްނ    ޙަާލެތްއަގިއ  ްސޮއްތ، ާމ ުކިރނެްވްސ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކަރްނޖޭެހ ފަަދ ީސިރައ  ' ިހްސްޓީރެއްއ

ަފާރުތން   ރައުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރެތްއަކުމަގިއ  އްޮތ  ެފްނަނން  ިލެޔކުިޔްނަތުކން  ޮގެތްއަގއި  ާފުޅަކްނޮބޑު 

 ފަާހަގުކެރެއެވ.  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ަމްއސަަލ   3.7 ބާަލއުިރަގިއ  ަސބަަބށް  ަވިކުކރި  ފާަރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ވަޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ުތުޙމަތަުތެކްއ ުކެރުވުމން  ްސ  ފަާހަގޮކށަްފިއަވީނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތެުގ ަމްއަޗްށ ީސިރައަރއުްދިވ ަފާރުތްނ  

ކަަމާށިއ، ެއޮގުތން  ެނަގއި ުކނުްފީނެގ ަވޒާީފިއްނ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފާރތް ަވިކުކެރވަިފިއާވ  2021ަޖަނަވރީ    28

ަވ  2021ަޖަނަވރީ    28 ަވޒީފިާއްނ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  މްައސަަލ  ސަަބަބ ަގިއ  ޯކަޕޭރަޝން    ީކިކުކިރ  "ެފނަަކ 

ަގިއާވ ގުޮތެގ ަމިތްނ ަވޒާީފަގިއ    1ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ    34.8ެގ    2015ިލިމެޓުޑެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ  

ިލބާިދެނަކަމްށ   ެގއުްލްނަތކްެއ  ަތަންށ  އާަދުކާރ  ަވޒީފާ  ުނަވަތ  ަފާރަތްށ  ަވޒީފޭާދ  ބަަހްއަޓއިިފަނަމ  ިއުތަރްށ 

ާށިއ، ެއ ސަަބބު ތްަފޞުީލުކާރިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ަމްއޗްަށ ުކނުްފިންނ ޮކށަްފިއވާ  ެފްނާނީތ" ަކަމ 

ޮފުނވަާފިއާވ   ިޑާޕްޓަމްނޓްަށ  ިރޯސަސްސ  ިހުއަމްނ  ަފާރތްުނ  ޮކިމީޓެގ  ެހޭރްސމްަންޓ  ަބޔްާނޮކްށ  ުތުޙމުަތ 

ަދުށްނ  ާޤޫނުނެގ  ބެހޭ  ުކުރާމ  ުފަރްއާސަރ  ިޖްނީސ  ެމޯމަގިއ،  ިލިމެޓުޑަގއި  ިއްނަޓރންަލ  ޯކަޕރަޭޝްނ  ެފަނަކ   

ުގޭޅ   ުފަރއާްސަރުކުރާމ  ިޖްނީސ  ބަަލުމނާްދ  ުހށެަހޅި  ޮކިމީޓައށް  ިހައިރްނގ  ެހޭރްސަމްންޓ  އަުފއްދަާފިއާވ 

ަބާޔްނަތ ދަީފިއާވ  ުމަވްއޒުަފްނ  ަބެއްއ  ެއޮކމީިޓައްށ  ުގިޅެގްނ  ޯފުންނ  ަމްއސަަލަތާކިއ  އިެދ  ބަދުަލުކުރަމްށ  ްއ 

ެހން ޮގްތގުޮތން ެއ ުމަވްއޒުަފްނނަށް ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ނޫުފުޒ ފުޯރވަާފިއާވަކަމާށިއ،  ުގަޅިއެގްނާނިއ އެެހިނ

އެފަަދ ަމާޤެމްއަގިއ ުހިރ ުމަވްއޒެަފްއެގ ަފާރުތން   ުކނުްފީނގެ  ަޢމުަލަތަކކީ  ަފރުާތެގ މި  އިަދ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި 

ނުުކެރޭވ   ަޤބުޫލ  ޮކިމީޓއަށް  ަޢމެަލްއަކަމށް  ެގންދާ  ިހނަގިއެގްނާވެނ  ުކިރައށް  ޮކިމީޓިއން  ަޢމަަލީކ  އެ  ިހނުދ، 

ޮކށަްފިއާވ   ެއނގުިހެރ  ިނަޔުތަގިއ  ހަޯދއިިދުނުމެގ  ަމނާްފެއްއ  މަީހަކްށ  ަވިކ  ައަޅއި،  ުހަރްސ  ަތުޙީޤަޤްށ 

ަޢމެަލްއަކަމްށ ަޤބުޫލުކެރޭވަކަމާށިއ، އެެހްނަކުމްނ ުކނުްފީނެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދެގ ަދުށްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  

 ެނަކަމެށެވ.  ަފާރަތްށ ިފަޔަވޅު ައަޅއިިދުނމްަށ އެދަިފިއާވ

ިއްސވެެދްނެނުވުނ ތުުހަމތަުތާކ ުގޭޅޮގުތްނ ކުނުްފީނެގ ެހެރްސަމްންޓ ޮކމީިޓިއްނ ަތުޙީޤެޤްއ ިހންގަާފިއާވެނަކަމާށިއ،   3.8

ެނގަިފިއާވެނަކަމާށ ަބޔްާނ  ުސވުާލޮކްށ،  ާޙިޟުރޮކްށ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަތުޙީޤުޤަގިއ  ަމްއސަލަ  ެއ  ިއ، 

ަޝުކާވ   ެއކިޮމީޓައށް  ަފާރްތެވސް  ަމަސްއަކްތުކިރ  ޯފުރަވން  އެފާަރްތ ގަުޅިއ ނޫުފުޒ  ުހށެަހިޅ ަފރުާތެގ އުިތުރން 

ުހށެަހުޅާމ ުގިޅެގްނ ަބާޔްނ ެނގި ުސވުާލުކެރވަިފިއާވެނަކަމާށިއ، ިމ ަމްއސަަލިއަގިއ ާޙިޟުރުކެރުވުނ ަފާރްތަތުކެގ  
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ޮކމީިޓިއްނ  ބަަލިއ  ތުުހަމތަުތއް    ަބާޔނަްތަކށް  ުކރުެވުނ  ަމްއޗްަށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިންނމަާފިއަވީނ 

ަކމާަށިއ، އިަދ ެއ ތުޙަުމުތަތކްަށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ފާަރުތްނ ދަީފިއާވ  ޮކިމީޓިއްނ ިހްނުގުނ ތުަޙީޤަޤްށ ާސިބުތާވ

 ަބާޔުނަގިއ އަެފާރތް ައިމއަްލައްށ އުިޢިތރުާފވަެފިއާވަކަމްށެވްސ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވ.  

ލިމިޓެޑުގެ .4 ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ރައްދުވި  އެދިފައިވަނީ،    މައްސަލަ  މައްސަލަ  މައްސަފަރާތުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ލަ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ފެނަކަ    2008/2ރައްދުވި  އާއި  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ގަވާއިދު   މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ވަޒީފާގެ    2015ކޯޕަރޭަޝން  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  އާއި 

ހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުން  އެއްބަސްވުމައި އަދި މަތީ މަރު 

މައްސަލަ   ކަމުގައިވާތީ،  ފުރިހަމަކޮށްގެން  އިޖުރާޢަތުތައް  އެންމެހައި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން 

މައް އެންގުމެއް  ނުވަތަ  އަމުރެއް  އެދިފައިވާފަދަ  ފަރާތުން  ނެރެދެވޭނެ  ހުށަހެޅި  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ސަލަ 

 .ާޤނޫނީ އަދި ަޝރުޢީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް ާޤނޫނު ނަންބަރު  .5

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

ާޤނޫނުގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙައްުޤ  އެކަށީގެންވާ    28އުފުލުމުގެ  ލިބިދީފައިވާއިރު،  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ސާ ވަކިކުރިކަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮވެގެން  ޒިންމާއެއްގެ  ސަބަބެއް  ފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާދޭ  ބިތުކޮށްދިނުމަކީ 

ާޤނޫނުގެ   އެ  އޮތުމުން  27ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ދީނާ ޞާލިޙު  ،ވަނަ  މި   މަރްޔަމް  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މި ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  އޮވެގެންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އޭނާ   މައްސަލައިގައި 

  މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ   .6 ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ  ަވިކޮކށެްގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއ،  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ 

ެއއީ   ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ،  ުއްނުޞެރއް  ެދ  ބުެލުމަގިއ  ޮއެވެގްނތޯ  ަސބެަބއް  ެއކީަށގްެނާވ  ުނވަަތ  ިންނުމަމުކްނތޯ 

ިއުޖ ޢަދުުލެވިރަކާމިއ،  ަހިއޯކުޓގެ  ަމުއޟީޫޢ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ބުެލްނަކން  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ާރީއ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ަޤިޟްއާޔިއްނާނިއ،    HC-A/134/2010ަންނަބުރ   ެއނޭގަކާމިއ،    HC-A/24/2010ަވަނ  ަޤިޟއާްޔިއްނ  ަވަނ 

ދުލެުވިރ ަސބަަބަކްށުވުމެގ  ިމޮގުތްނ ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރކަަމީކ ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއން ވިަކުކުރަމްށ ުހއަްދުކރާފަަދ ަޢ

ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ   ުއްނުޞުރތްައ  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކރްަނޖޭެހ  ަދުށްނ  އާަސެސްއެގ  ޚާިޔުރުކާރ  އެ  ިއުތުރްނ 

ޢަދުުލެވިރ   ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒަަފުކ  ާޤިއުމުކުރަމީކ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއޖާުރީއ  އެނޭގަކާމިއ،  ބުެލްނަކްނ 

ޞުިލުވަމށަްޓަކއި ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތއް ބުެލުމގިައ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައތަުތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ  ިންނުމަމަކްށ ާވ

ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓްނ ިންނމަާފިއާވ ިއްސެވ ެދްނެނުވުނ ަޤިޟްއާޔަތުކްނާނއި ެއ ޯކޓްުނ ިންނމަވަާފިއާވ ިމ ާބަވުތގެ  

 ފަާހަގުކެރެވެއެވ.   އެެހްނ ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގން ޮއްނަނަކްނ

ާޤޫނުނެގ   .7 ަވޒާީފާއބޭެހ  ަވިކުކެރޭވެނަކަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ިދުނަމާކނަުލިއ  )ހ(   23ޯނޓެިހްއ  ާމއާްދެގ  ަވަނ 

ހަާލްތަތްއ  ބެެލޭވެނ  އްޮތަކަމށް  ަސބެަބްއ  ފަަދ  ަބާޔްނކޮށަްފިއވާ  ަގިއ  )ށ(  ިދވިެހާރްއޭޖެގ   ާއިއ  ތްަފސުީލޮކށެްދުމްނ 

ަނނަްބުރ    ، ްނމަާފިއާވުސްޕީރްމ ޯކޓްުނ ިނ  ވ. ަހުއިސްނގ   ުދ ަމްސޫއ    ިއްސމީާޢްލ )   SC-A/27/2014ެއ ކުޯޓގެ 

ަވަނ    33އިަދ    32( ަޤިޟްއާޔެގ ަޝީރައްތ ިނުމުނޮގުތެގ ިރޕުޯޓގެ  ިލިމެޓްޑ   ިޑވޮެލްޕަމްންޓ ަފިއޭންންސ ޯކޕޭަރަޝްނ 

 ؛ ުނުކާތަގިއ

ުބެނފިައާވ ފަދިައްނ  "ޯނިޓްސނީުދ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފިާއްނ   ވިަކކެުރޭވީނ، ަވީޒފާއެާބޭހ ާގޫނނެުގ  ވަަނ މާއާްދެގ )ހ( އިާއ )ށ( ގައި 

 ައުދުލވިެރ ސަބަބްެއ ޮއެވެގްނނެެވ. އުަދލުވިެރ ސަބެަބްއ ޮއްތކަަމްށ ެބލޭެވީނ ެދ ހަާލތްެއގެައެވ. އީެއ: 

(i)  .ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލކީ އަަމލްެއ ކުުރްނ 

(ii)  .ިޚާޔާނެތްއ ެވފިައުވްނ 

ެއ އަަމލްެއެގ ސަަބުބްނ ުމވްައަޒަފުކ ޯނިޓްސ ިދނުމްެއެނިތ ަވީޒފިާއްނ ަވިކކުުރން    (misconduct)ނެްމޮކނެްމ ޣިައުރުސޫލީކ އަަމަލީކ  ޮކ 

ަވަނ މާއާްދގެ    23ަވަނ މާއާްދެގ ަދުށްނ ހުއަްދކާުރ ކަަމަކްށ ުނވެ ިހނގައާިދެނެއެވ. ަވީޒފާއެާބޭހ ާގޫނނެުގ    23ަވީޒފާއެާބޭހ ާގޫނުނގެ  

ަވިކކުުރްނ ހުއަްދާވީނ މުވްައަޒުފކިުރ އަަމަލީކ ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލީކ އަަމލްެއ    ަދުށްނ ޯނިޓްސ ިދނެުމްއެނިތ ުމވްައަޒަފކު ަވީޒފިާއްނ 

(gross misconduct)    ްކަަމްށ ާވނަމެައެވ. އެ އަަމީލ ޯނިޓސް ިދނުމްެއެނިތ ުމވްައަޒަފުކ ަވީޒފިާއްނ ވިަކކުުރްނ ހުއްދާަވފަަދ ފުާޅަކނ

ަޒުފކިުރ އަަމަލީކ ެދ ފާަރުތެގ ދެެމުދގިައ ޮއްނަނނެްޖޭހ ަވީޒާފގެ ގުުޅްނ އްެއޮކްށ ެކނޭޑ  ޮބުޑ ޣިައުރުސޫލީކ ައލަމްެއކަަމްށ ެބެލޭވނީ، ުމވްައ 

 ( އަަމަލކީ  ޣައުިރުސޫލީކ  މުވްައަޒުފގެ  ާވނަމެައވެ.  ކަަމށް  އަަމލްެއ  ސީރަިއްސ  ަވީޒފާގެ  1ިމްނވުަރެގ  ދެމުެދގިައވާ  ފާަރުތގެ  ދެ   )



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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( ެއ ކަަމީކ ަވީޒފޭާދ ފާަރތާއި ުމވްައަޒފިާއ ދެެމުދގިައ ޮއްނނަ  2ްށ ާވނަަމ، ނަުވތަ ) ެއއަްބްސވުުމެގ ޖުައހީަރ ޝުަރަތކާ ިޚާލފުކަމްެއ ކަަމ 

ައާމާންތތިެރަކން   އިަދ  ިއތާުބުރ  ޮއްނަނނެްޖޭހ  ދެެމުދގިައ  ފާަރތެުގ  ެދ  ިސަފކަަމްށާވ  މިައަގނުޑ  ޮއނެްމ  ހެިމޭނ  ގުޅުުމގިައ  ަވީޒާފގެ 

 ( ނަުވތަ  ާވނަަމ،  ކަމްެއކަަމްށ  ކަަމީކ 3ގްެއޭލފަަދ  އެ  ިއްލިތޒުާމަތކާ  (  ަވީޒފާގެ  އާަދކަުރނެްޖޭހ  ފާަރަތށް  ވީަޒފޭާދ  ުމވްައަޒަފކު  އެ   

ވިަކކުރަުމށް   ަވީޒފާއްިނ  ިދނުމްެއެނިތ  ނިޯޓްސ  އަަމަލީކ  އެ  ާވނަަމ،  ކަަމްށ  ކަމްެއ  ިޚާލުފ  ސާީދޮގތްެއގިައ  ނަުވތަ  ައާސީސޮގުތްނ 

 ާދނެެއެވ.[  ހްުއަދވާެދޭނ ފުާޅަކނޮްބުޑ ޣައުިރުސޫލކީ ައަމލްެއ ކަަމްށ ެބލިެވ 

 ިމ ިއާބާރުތން ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

މައްސަލައެއްކަމުން، .8 ހުށަހެޅިފައިވާ  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން  މައްސަލައަކީވެސް  މި  ިމ    އެހެންކަމުން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ، ަމްއސަަލިއަގިއ ޢަދުުލެވިރ ަފިއޞާަލައަކްށ ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ

ޗިޓުގައި  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ދީފައިވާ  އެފަރާތަށް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އެކަށީގެން ފަދައިން  މެދުވެރިވުމުން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސަބަބެއް  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވާ   substantive)ަމުއޟީޫޢ 

fairness)    އިަދ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ(procedural fairness)    ،ާޤިއުމުކުރަމށްފުަހތޯ ބަލްަނޖެެހެއެވ. ެއޮގުތްނ

، ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވިިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގން  

ވާހަކަތަކަށް   ދެއްކި  ދެފަރާތުން  މަޖިލީހުގައި  ބެލި  މައްސަލަ  ހެކިބަހަށާއި،  ައހެކިންގެ  ްނނިަނިވ  ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ 

 ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

އަޕަރ  8.1 ކުރިން  ބަދަލުކުރުމުގެ  ވަޒީފާ  އެފަރާތުގެ  ލިމިޓެޑަށް  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖަރުގެ މަާޤމުގައި  ނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑުގެ  

 UNUL-HRD/MEMP/2012/008 (08އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު   ހުރި ފަރާތެއްކަން

 އެއަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ( 'ވަޒީފާ ދެއްވި ޗިޓް' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  2012ޖަނަވަރީ  

ޑިރެކްޓަރު ޑެޕިއުޓީ  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  މަާޤމަފެނަކަ  ށް ގެ 

ނަންބަރު  ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާކަން   ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން    EMP-38/FENAKA/12/12  (27ފެނަކަ 

އިސްވެދެންނެވުނު ފަދައިން  އަދި  ( 'ވަޒީފާ ދެއްވި ޗިޓް' އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.  2012ޑިސެންބަރު  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙު   VTR/2021/109މައްސަލަ 
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ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ  ހަމަޖެހުމަށްފަހު،  ވަޒީފާ  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓަ  ށާއި،ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓަ ޕްރޮކިއުމެންޓް   ށާއި،ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

  ސެންޓްރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ށާއި،  އެންޑް ލޮގިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓަ

ފަރާތުގެ ހުށަހެޅި  އެޅުމުގެ    މައްސަލަ  ފިޔަވަޅު  އިސްލާޙީ  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަދަލުކުރެވި،  ވަޒީފާ 

އެކިފަހަރު  މަާޤމު  އެފަރާތުގެ  ލިޔެކިޔުންތަކުން  ގޮތުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެފަރާތުން  ދަށްކުރެވިފައިވާކަން  މަތިން 

 އެނގެން އޮވެއެވެ.  

 ؛  ަޤިޟްއާޔަގިއ  HC-A/280/2014ަނަމެވްސ ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަންނަބުރ   8.2

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

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

އެ  ފިޔަވައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު  ލިއުމުގައި  ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ޢަލީ  ޕްރިސިޝަން  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ހެން ސަބަބުތަކެއް 

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި    ، މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި

ސަބަބުތަކެ އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ހުށަހަޅައިސަބަބުކަމަށް  އެސަބަބުތަކަށް  ،  އް 

 ، ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި

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

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

 ސަބަބެއްތޯކަމާއި..." 

ަބޔްާނޮކްށ  8.3 ިއާބރުާތން  ިމާވަކނަޑައޅަާފިއާވ  ިމ  ހުށެަހޅަިފއި   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   މައްސަލައަކީ  ަކާމިއ، 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ަޝކުވާއަކަށްވާއިރު،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގުޅިގެން  މާ 

ވަޒީ ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިސްވެދެންނެވުނުފަދައިން  ދަށްކުރުމަށް ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  މަާޤމު  ފާގެ 

ވަޒީފާއިން  މެދުވެރިވި   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޫންކަމަށާއި،  މެދުވެރިވެގެން  ސަބަބެއް  ސަބަބުތަކުންކުރެ 

މެދުވެރިވި ސަބަބަކީވަކިކުރުމަށް  މައިގަނޑު  ފުރައްސާރަކުރު    ޖިންސީ  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  މާއި ފެނަކަ 

ކޮމިޓީއިން   އެކުލަވާލާފައިވާ  ހުއްޓުވުމަށް  މައްސަލައަކަށް  ތަޙުީޤޤު ގޯނާކުރުން  ކުރަމުންދާ  ރައްދުވި    މައްސަލަ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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ބަދަލު ބަޔާނެއް  ދީފައިވާ  މުވައްޒަފެއް  ނުވަތަފަރާތުގެ  ދިން ފަރާތަށްނެގުމަށް    އަނބުރާ  ކޮށް  ނުފޫޒު   ބަޔާން 

ހުށަހެޅި   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ލިމިޓެޑުން  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ގުޅިގެންކަން  މައްސަލައާ  ފޯރުވާފައިވާ 

ފޯމު'   ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،'މައްސަލައިގެ  މައްސަލަ    ގައި  ބަލަންޖެހޭނީ  މައްސަލައިގައި  މި 

ވަކިކުރެވިފައިވަ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ދެންނެވުނު  ހުށަހެޅި  އިސްވެ  ލިމިޓެޑުގެ ނީ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ފަދައިން 

ފުރައްސާކުރު ގޯނާކުރުންޖިންސީ  މައްސަލަ   މާއި  މައްސަލައަކަށް  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ކޮމިޓީއަށް  ހުއްޓުވުމާބެހޭ 

ވާނަމަ އެއީ  އެ ސަބަބު މެދުވެރިވެފައިސަބަބު މެދުވެރިވެގެންތޯއާއި،  ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމަށް ބުނާ  

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އޮތް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯ ބެލުންކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.   މުވައްޒަފަކު

ނަންބަރު   8.4 ކުންފުނީގެ  އެ  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިމިޓެޑުން  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  އެގޮތުން 

FNK/A/TER/2021/22   (28    ީވަކ2021ިޖަނަވަރ 'ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ  (  ގައި  ލިޔުން'  ކަމުގެ  ކުރި 

 ؛ރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުގެ ގޮތުގައިހުށަހެޅި ފަ

ޤަވާއިދު   މުވައްޒަފުން  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭޝަން  ގެ    34.8ގެ    2015"ފެނަކަ  )ހ(  މާއްދާގެ  މަތިން    01ވަނަ  ގޮތުގެ  ވާ  ގައި 

   ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ." 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ދެމެދު  އަދި   8.5 ފަރާތާ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  ގައި    2019އެޕްރީލް    23މައްސަލަ 

 ؛ ވަނަ މާއްދާގައި 23ސޮއިކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، އެ ލިޔުމުގެ 

ތަށް އެންމެ މަންފާކުރަނިވި ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމާއި، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ  ޙަ މަޞްލަތާއި ރައްޔިތުންގެ  މަޞްލަޙަ "ކުންފުނީގެ  

 މެދުގައި ހަމަޖެހުމާއި އެކުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން" 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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'ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ  ގައި ހުށަ  2021ޖުލައި    13މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   8.6 ހަޅާފައިވާ 

ގެ 'ތަހްީޤުޤ ރިޕޯޓް' އަށް ބަލާއިރު، މި   2021ޖަނަވަރީ    25ބަޔާން' އާ އެކު އެއްކަރުދާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

ޖިންސީފުރައްސާރައާއި   ބަލަމުންގެންދާ  ކޮމިޓީއިން  ހެރޭސްމަންޓް  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ތަޙުީޤަޤކީ 

ޅުންހުރި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭފަރާތައި ދެކޮޅަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައަށް  ގު

ބާރު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަދަލުކުރުމަށް  ބަޔާންތައް  ދީފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  އެ  މުވައްޒަފެއް  ހުށަހެޅުނު 

ބުނެ   ގެންދާކަމަށް  ފޯރުވަމުން  ނުފޫޒު  އެކަން  އެކަންއަޅައި،  އައުމާއެކު  ސަމާލުކަމަށް   ކަން ކޮމިޓީގެ 

 ބެލުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ތަޙުީޤަޤކަށްފަހު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ތަޙުީޤުޤ ރިޕޯޓެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ފަރާތަށާއި،   8.6.1 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސުވާލުކުރެވިފައިވަނީ  ގުޅިގެން  ތަޙުީޤާޤ  މި  މައްސަލަ އެގޮތުން 

 މި ތަޙުީޤުޤ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.   ތުގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރާކަންރައްދުވި ފަރާ

ގައި އިސްވެދެންނެވުނު   2021ޖަނަވަރީ    12  އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރުމައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ   8.6.2

ގުޅޭ   ފަކާ އިސް މުވައްޒަތަޙުީޤަޤށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، އެފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، ކުންފުނީގެ  

ކޮމިޓީއަށް  ހެރެސްމަންޓް  ކުރިންވެސް  އެފަރާތުން  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާއި  ފުރައްސާރައިގެ  ޖިންސީ 

ޞާލިޙު  ދީފައިވާނެކަމަށާއި،    އްބަޔާނެ ދީނާ  މަރްޔަމް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިންފަހުން  ބަޔާން  އެ 

ގުޅާ އެފަރާތަށް  ގުޅީ  އެއްދުވަހަކު  އެ  މުވައްޒަފައި  އިސް  ކޯލެއް   ފާއެކުކުންފުނީގެ  ކޮންފެރެންސް 

ބުނުމުން   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފާހަދަންކަމަށް  އިސް  ބެނުން   އެ  ދައްކަން  ވާހަކަ 

ބުނުމުން   އެފަދައިން  ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި،  އެފަރާތުން  މުވައްޒަފާ ނުވާކަމަށް  އިސް    ކުންފުނީގެ 

ގުޅޭގޮތުން ދީފައިވާ ބަޔާން ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާކަމަށާއި، އެކަމަކީ  

ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއްކަމަށާއި، ދެންނެވުނު ގޮތަށް  ގެ    މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒްގެއަދި    މިނިސްޓަރ އަމީރު

ތަނަކުން ވަޒީފާ އާއި އެހެނިހެން ކަންކަން   މެބޭނުންވާ ރާއްޖޭގެ ކޮން'އެފަރާތް    ކަންކަން ކޮށްދީފިނަމަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެފަދައިން    ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ބުނިކަމަށާއި، '  ފަހިވެގެންދާނެ

އެފަރާތުން ކުރިން ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި  ށްފައިވާނެކަމަށާއި،  އެކަންކަމަށް އެފަރާތުން އިންކާރުކޮ  ބުނުމުން



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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26 ގެ  16 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:  
 

 

އެހެންކަމުން އެ ބަޔާން ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ،  ޙަީޤަޤތާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުހިމެނޭނެކަމަށާއި

ނުދެކޭކަމަށް   އޮތްކަމަށް  ތަނެއް  ނަގަންޖެހޭނެ  ހުށަހެޅި އެސިސްޓަންޓް  އަނބުރާ  މައްސަލަ  މެނޭޖަރު 

 ފަރާތް ގާތު ބުނެފައިވާނެކަމަށެވެ. 

ތަޙުީޤަޤށް    ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ  2021ޖަނަވަރީ    24ފަރާތުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   8.6.3

މައްސަލަ   ބުނެފައިވަނީ،  ޖުމުލަގޮތެއްގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  ބަޔާނަށް  ދީފައިވާ 

ފަރާތު އެ ހުށަހެޅި  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ބަލަމުންދާ  ކޮމިޓީއިން  ހެރެސްމަންޓް  ކުންފުނީގެ  ން 

މު އެއްވެސް  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ބަޔާންދީފައިވާ  މުވައްޒަފުން  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ގުޅައި  ވައްޒަފަކަށް 

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަމަވެސް  އެދިފައިނުވާނެކަމަށާއި،  ބަދަލުކުރުމަށް  ބަޔާން  ދީފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް 

މެނޭޖަރު އެސިސްޓަންޓް  މަސައްކަތްކުރި  ހާިޟރުކުރިކަން    ފަރާތާއެކު  ކޮމިޓީއަށް  ހެރޭސްމަންޓް 

' ކަންތައް ހިނގާފައިވާގޮތަށް ކިޔައިދިނުމުން ރަނގަޅުވާނެ'  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގާތު ބުނުމުން،

ގާތު  ކަމަށް މެނޭޖަރު  މިހެން    އެސިސްޓަންޓް  ގާތު  މެނޭޖަރ  އެސިސްޓަންޓް  ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި، 

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފެއް  އިސް  ކުންފުނީގެ  ފަހުން  ދުވަސް  ދެތިން  އޭގެ  ބުނެފައިވަނިކޮށް 

ގުޅާ  ފޯނުން  އަމީރުފައި  ފަރާތަށް  ފައްޔާޒް އަދި    މިނިސްޓަރ  ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު    މިނިސްޓަރ  އާއި 

ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފު ކޮމިޓީއަށް ހާޟިރުކުރިކަން އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރު ގާތު ބުނެލަދިނުމަށް 

 ވެ.  ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކިބައިން އެދިފައިވާކަމަށެ

ރައްދުވި  މައްސަ  8.6.4 މައްސަލަ  ބުނެފައިވަނީ  އިތުރަށް  އެފަރާތުން  ބަޔާނުގައި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ލަ 

އެދުމުން   މިހެން  މުވައްޒަފު  އިސް  މެނޭޖަރަކީ  ކުންފުނީގެ  އާދައިގެ  އެސިސްޓަންޓް 

މުވައްޒަފު    ކަމަށާއި،މުވައްޒަފެއް މާރަނގަޅުވާނެއިސް  ބުނުން  އެވާހަކަ  މައްސަލަ  ކަމަށް  އަމިއްލައަށް 

ބުނެފައިވާނެކަމަށާއި، ފަރާތުން  ހުށަހެޅި   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މެނޭޖަރަކީ  އެސިސްޓަންޓް  ނަމަވެސް 

މުވައްޒަފެއްކަމުން    އެއް  ފަރާތާ މަސައްކަތްކުރާ  ފަރާތާ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ގާތު  ށް ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފު މަގާތްވާނެކަމައެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރު  
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 އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރު ގާތު ވިދާޅުވިކަމަށް  ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފު  އެވާހަކަ    ބުނެފައިވާކަމަށާއި،

 އެދުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަމަށް އެއްބަސްވިކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އެހެން  ބުނެދިނުމަށް

އިސް   ކުންފުނީގެ  އެފަރާތުން ދުވަހެއްގައިވެސް  ގުޅައި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުވައްޒަފު 

ގޮތަށް  ކުރިންވެސް   ގާތުއެދުނު  މެނޭޖަރު  އިސް   އެސިސްޓަންޓް  ކުންފުނީގެ  ބުނެދިނުމަށް  އެވާހަކަ 

އެދުނުކަމަށާއި، ގާތު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހެނދުނު  މުވައްޒަފު  އެއްދުވަހެއްގެ  ފަހުން   އޭގެ 

އެދުނު  ފަރާތާއި އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރު ދިމާވުމުން، ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

އަމީރުގޮތަށް   ފައްޔާޒްއަދި    މިނިސްޓަރ  ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު    މިނިސްޓަރ   ހެރޭސްމަންޓްއާއި 

ނޫން އެހެންތަނަކުން ވަޒީފާ ލިބޭނެ   ފެނަކަ  ރުންކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރި ވާހަކަ ބުނެދިނުމަށާއި، އަދި އޭ

ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފު  ވާހަކަ އާއި ރަނގަޅު ގޮތެއް ވާނެ ވާހަކަ  

މެނޭޖަރަށް  ވާހަކަ އެސިސްޓަންޓް  މުވައްޒަފުހިއްސާކޮށްދިނުމަށް    އިސް   އެދިފައިވާކަމަށް  ކުންފުނީގެ 

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  ގާތު  އެސިސްމައްސަލަ  މެނޭޖަރު  އިތުރުން ޓަންޓް  މީގެ  ބުނެފައިވާނެކަމަށެވެ. 

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަގަން  ބަޔާން  ނުވަތަ  ބަދަލުކުރަން  ބަޔާން  ދީފައިވާ  މެނޭޖަރު  އެސިސްޓަންޓް 

ކަމަކީ ކުރި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެދިފައިނުވާނެކަމަށާއި،  ކުންފުނީގެ    ހަމައެކަނި  ފަރާތުން 

މުވައްޒަފަ  ރައްދުކޮށްދިނުންކަމަށް  އިސް  މެނޭޖަރަށް  އެސިސްޓަންޓް  މެސެޖެއް  ދިން  މައްސަލަ  ކު 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

އެ  8.6.5 ރިޢާޔަތްކޮށް  ނުކުތާތަކަށް  މުހިންމު  ފާހަގަކުރެވުނު  ފަރާތަށް  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތަޙުީޤުޤގައި  މި 

ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ    ގައިތަޙުީޤަޤށް ނެގުނު ބަޔާންތަކު  ،ކުންފިނީގެ ތަޙުީޤުޤ ޓީމުން ނިންމާފައިވަނީ

ދީފައިވާ   ތަޙުީޤަޤށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދިމާވާކަމަށާއި،  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ވާހަކަތައް 

ކަންކަން  ހިނގާ  ގުޅޭގޮތުން  ތަޙުީޤަޤކާއި  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ކުންފުނިން  ބަލާއިރު،  ބަޔާނަށް 

ފޯރުވައި ހުރަސް    ޒުލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެ ތަޙުީޤަޤށް ނުފޫބަދަލުކުރުމަށް މައްސަ 

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ   އެފަދައިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮންނަކަމަށާއި،  އެނގެން  އެޅުންކަން 
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ސީނިއަރ ކުންފުނީގެ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެނގިހުރެކަމަށްވެފައި  އެކަންކަން    އެފަރާތަށް 

ފެނިގެންވާނެފަދަ    ،މުވައްޒަފަކަށްވާއިރު ކިބައިން  ފަރާތެއްގެ  ހުރި  މަާޤމެއްގައި  އެފަދަ  އެއީ 

ގެންދިޔަ   ކުރަމުން  ތަޙުީޤުޤ  ކުންފުނިން  ފޯރުވަން    މައްސަލައަކަށްޢަމަލެއްކަމުގައިނުވާތީއާއި،  ނުފޫޒު 

ތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ތަޙުީޤަޤށް ސާބިތުވާ

ފަރާތް ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ ކުންފުންނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިގެން ހިނގައިދާނެކަމަށް 

މައްސަ ނެތަތީ،  އިތުބާރެއް  އެއްވެސް  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ަޤބޫލުކުރެވޭތީއާއި  ލަ 

ފެންނަ ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  ރިސޯސަސް    އި،ކަމަށާފަރާތް  ހިއުމަން  ކުންފުނީގެ  އެކަން 

  ވެ.ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމަށެ

ބައެއް  8.7 ކޮމިޓީއަށް  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާއި  ގުޅޭ  ކުރުމާ  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  ބަލަމުންދާ  ކުންފުނިން 

އެހެނިހެ ގުޅައިގެންނާއި  ފޯނުން  އެދި  ބަދަލުކުރުމަށް  ބަޔާންތައް  ދީފައިވާ  އެ  މުވައްޒަފުން  ގޮތްގޮތުން  ން 

ތަޙުީޤަޤށް   އިދާރީ  ހިންގުނު  ކޮމިޓީއިން  ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް މައްސަލަ 

ހިނގައިގެންވާނެ  ފަރާތުން  މުވައްޒަފެއްގެ  ހުރި  މަާޤމެއްގައި  އެފަދަ  ކުންފުނީގެ  ޢަމަލަކީ  އެ  ސާބިޠުވާތީ، 

ަޤބޫލު   ކޮމިޓީއަށް  ފިޔަވަޅު  ޢަމަލެއްކަމަށް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ  ނުކުރެވޭތީ، 

ހިއުމަން  ކޮމިޓީއިން  ހިއަރިންގ  ހެރެސްމަންޓް  ލިމިޓެޑެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  އެދި  އަޅައިދިނުމަށް 

ނަންބަރު   ކުންފުނީގެ  އެ  ފޮނުވާފައިވާ  ޑިޕާޓްމަންޓަށް   FNK-HHC-A/IM/2021/04  (28ރިސޯސަސް 

 ( 'އިންޓަރނަލް މެމޯ' އިން އެނގެން އޮވެއެވެ. 2021ޖަނަވަރީ 

ފަރާތު 8.8 ހުށަހެޅި  ހުށަހެ  ންނާއިމައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  ޝަފަހީ   ޅިމައްސަލަ  ާޞބިތުކުރުމަށް  ކަންކަން 

ހުށަހެ ފުރުަޞތުގައި    ޅުމަށްހެކިން  ހެއްކެއް  ދިން  ޝަފަހީ  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަނީ ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ފާރޫްޤ މުޙައްމަދު  

ނަންބަރު:   ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ކުޑަހުވަދޫ  ދ.   / ބޮޑުގެ  އާއި A040767ޙަސަން،   )

( A065230މަދު ލަމްޢާން، މ. ހަޒާރީވިލާ  ކ. މާލެ )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  މުޙައް



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙު   VTR/2021/109މައްސަލަ 

                                             

 

26 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
 

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

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

 

( A040723މާލެ )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  އާއި އަޙްމަދު ަޝރީފް، މ. މުއިރި /  

ޢަބްދު  އިދުރީސް  )ދިވެހިރައްޔިތެهللا، އަދި  ހަނިމާދޫ  ހދ.   / ނަންބަރު:  އިރުދޯދި  ކާޑު  އަންގައިދޭ  އްކަން 

A070518  ).ެމަޖިލިސްއެގޮތުން ހެކިންގެ ހެކިބަސްނަގާ    ގެ ނަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައެވ 

ގެން  2021އޮކްޓޫބަރު    03 ކުރިއަށް  ަޝރީފަށް    ފައިވާއިރު،ގޮސްގައި  އަޙްމަދު  ހެކިވެރިޔާ 

މައްސަ އާއިމުޢާމަލާތްކުރެވޭގޮތްވެފައިނުވާތީ ހުށަހެ  ފަރާތުން  ލަ  ހެކިބަސް  ހެކިވެރިޔާޅި  ަޝރީފްގެ  އަޙްމަދު   

 ރާތުގެ ހެކިބަސް ނެގިފައެއްނުވާނެއެވެ. ، އެފަނުކުރާކަމަށް ބުނެފައިވާތީނެގުމަށް އިޢުތިރާްޟ

ފަރާތުން  8.9 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ނެގުމާމެދު  ހެކިބަސް  ހެކިންގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

އަދި    އިޢުތިރާްޟކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުން އެ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ބަލައިގެންފައިވާނެއެވެ.

މައްސަލައިގަ ވާިޞލުވުމި  ފައިަޞލާއަކަށް  ޢަދުލުވެރި  ރިޢާޔަތްކުރަން    މަށްޓަކައިއި  ހެކިބަހަށް  އެ 

ހެކިން  ފައިވީނަމަވެސް،ނިންމާ ހާިޟރުކުރި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ދީފައިވަނީ  މައްސަލަ  މައްސަލަ    ހެކިބަސް 

ފަރާތާމެދު ހުށަ  ްޞލާޙީއި   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެންކަމަށްވާތީއާއި،  އެޅުމާ  ވަޒީފާއިން  ފިޔަވަޅު  ފަރާތް  ހެޅި 

ބަޔާން   ފަރާތެއްގެ  ދިން  ބަޔާން  ކޮމިޓީއަށް  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  ސަބަބުކަމަށްވާ  މައިގަނޑު  ވަކިކުރި 

ގުޅިގެން   މައްސަލައާ  ފޯރުވާފައިވާ  ނުފޫޒު  އެދި  ހެކިބަހުގައި  ބަދަލުކުރުމަށް  ކަމެއް  ހެކިންގެ  އެއްވެސް 

ހެކިބަހަށް އިސްވެދެންނެވުނު  ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ،   ނިންމުމުގައި    ހެކިންގެ    އް ބުރަދަނެ  އެއްވެސްމައްސަލަ 

 ނުވާނެއެވެ.  ދީފައެއް

ނަންބަރު   8.10 ގެ    2014/16ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ހުއްޓުވުމުގެ  ގޯނާކުރުން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ވަނަ   6)ޖިންސީ 

 ؛މާއްދާގެ )ހ( ގައި

ކާއި މަންފާތަކާއި ވަޒިފާގެ ކުރިއެރުން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހިންގާ ޖިންސީ  "ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަ 

ނެކަން  ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދޭ 

ގަންނަ ފަރާތަކަށް ލިބިނުދެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް، ވަޒިފާ އަދާކުރާ ތަނެއްގެ މަސައްކަތުގެ  ދޭހަވާނެ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލުތައް ބަލައިނު 

 މާޙައުލު ބައްޓަންވެފައި އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ."  



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙު   VTR/2021/109މައްސަލަ 

                                             

 

26 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:  
 

 

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 7މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ހަމަ އެ ާޤނޫނުގެ  8.11

ޖިންސީ   މާޙައުލަކީ  ސަބަބުން  "ވަޒީފާގެ  ކަންކަމުގެ  އެފަދަ  ރައްކާތެރިވެގެންވާ،  ޢަމަލުތަކުން  ގޯނާކުރުމުގެ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި 

ފަރާތު  ވަޒީފާދޭ  އެޅުމަކީ  ފިޔަވަޅުތައް  އެކަށީގެންވާ  ހެދުމަށްޓަކައި  މާޙައުލަކަށް  އަސަރުނުކުރާ  ނޭދެވޭ  މަސައްކަތަށް  ގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

 ޒިންމާއެކެވެ." 

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް

ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،   ާޤނޫނަށާއި،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު   8.12 ދެފަރާތުން ވަޒީފައާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ވާހަކަތަކަށްދެފަ ދައްކާފައިވާ  ބެލިއިރު،    ރާތުން  ރައްދުވި  ރިޢާޔަތްކޮށް  މައްސަލަ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ހި  ފަރާކުންފުނީގެ  ހުރި  މަާޤމުގައި  ޑިރެކްޓަރުގެ  ޑެޕިއުޓީ  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ރިސޯސަސް  ތަކަށްވާއިރު،  އުމަން 

މަސްލަ ރައްޔިތުންގެ  ޙަކުންފުނީގެ  ބެހެއްޓުމަމަްޞލަޙަތާއި  ޢަމަލުތައް  ގޮތަކަށް  މަންފާކުރަނިވި  އެންމެ  ކީ  ތަށް 

ފަރާތު ހުށަހެޅި  ވަޒީފާދޭ  މަސްއޫގެ  މައްސަލަ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއްގައި  އޮންނަކަމާއި،  އެނގެން  ލިއްޔަތެއްކަން 

ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ މާހައުލާއި، ވަޒީކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް  

ދޭ ތަނެއްގައިވެސް އެކިއެކި  އެފަދައިން ކޮންމެ ވަޒީފާ   އި،އްކަމާކަށަވަރު ކުރުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެ

އެކި   އުފައްދާފައިވަނީ  ގިޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި  މަާޤމުތައް  އެ  ގިންތީގެ  މުވައްޒަފުން  އިސް  ގޮތުން  ންތީގެ 

މަސައްކަތާއި  މުވައްޒަފުންގެ  އެ  'ބަލަހައްޓައި'  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  ދަށުން  މުވައްޒަފުންގެ 

އަޅައިގެންކަމާކުރަ  ކަށަވަރު ރައްކާތެރިކާތެރިކަން   ބޮލުގައި  ޒިންމާއެއް  ބޮޑު  ނަމަވެސް އި،  ންޖެހުންފަދަ 

މުހި ބަލަހައްޓާ  ކަންކަން  މުވައްޒަފުންގެ  ރިސޯސަސް  އްކުންފުންޏެއްގެ  ހިއުމަން  ކަމުގައިވާ  ޑިޕާޓްމަންޓެއް  މު 

އިސް   އެންމެ  ޑެޕިއުޓީ  އެއް  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާ ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ޑިރެކްޓަރުގެ މަާޤމުގައި ހުރި ފަރާތެއް ކުންފުނީގެ 

އެ   ފަރާތަކަށް  ދީފައިވާ  ގުޅިގެން'ބަޔާން  މައްސަލައާ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ވާހަކަދައްކާފައިވުމީ،  ގުޅަ  'ކޮމިޓީއަށް  އި 

އެހެނީ  ދެކެމެވެ.  ، ތަޙުީޤަޤށް ނުފޫޒުފޯރުވުން ކަމުގައި  ނުސީދާގޮތުންނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަދެވި

ކަމަކީ   ހަމައެކަނި  ކުރި  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙު   VTR/2021/109މައްސަލަ 

                                             

 

26 ގެ  21 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 
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މުވައް އިސް  ކަމަށް  'ކުންފުނީގެ  ރައްދުކޮށްދިނުން'  މެނޭޖަރަށް  އެސިސްޓަންޓް  މެސެޖެއް  ދިން  ޒަފު 

މެސެޖު   ފަރާތެއްގެ  އެހެން  ކަމެއްގައި  ގުޅޭ  ތަޙުީޤަޤކާ  ހިނގަމުންދާ  އެފަދައިން  ބުނެފައިވީނަމަވެސް، 

ސަ މެސެޖެއްގެ  ރައްދުކޮށްދިން  އެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޒާތުގައި  އޭގެ  ބަބުން ރައްދުކޮށްދިނުމަކީވެސް 

ބަޔާން  ފަރާތުގެ  ބަޔާންދިން  ކޮމިޓީއަށް  ހުއްޓުވުމާބެހޭ  ޖިންސީފުރައްސާރަކުރުން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ބަޔާން ނުވަތަ  އައުމުގެ  ނެގުމު   އަނބުރާ  ބަދަލުކުރުމަށް  ވިސްނުމެއް    (Possibility)އިހުތިމާލު  ގެ 

އިސްވެއޮތްކަމެއް ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  އެ  ކަމާއި،  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ފަދައިން  ދެންނެވުނު 

 ބޭނުމުގައިކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ދައްކާފައިވާނެކަމަށް   8.13 ވާހަކަ  ފަރާތަށް  ބަޔާންދިން  ކޮމިޓީއަށް  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ރުމަށް އެދި އެ މުވައްޒަފުގެ  އެފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އެއްބަސްވެފައިވާއިރު، ބަޔާން ބަދަލު ކު 

މައްސަލަ    ކިބައިން އެދިފައިނުވާނެކަމަށްބުނެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

ފަރާތް މުވައްޒަފުގާތުގައި    ހުށަހެޅި  އިސް  ވަޒީފާއެއް   ކުންފުނީގެ  އެހެން  'ރަނގަޅު  ބުނެފައިވާގޮތަށް 

މުވައްޒަފު(ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށް   ފަރާތަށް    )އިސް  ބަޔާންދިން  ކޮމިޓީއަށް  ވާހަކަ  ބުނާ  ބުނިކަމަށް' 

ފަރާތުން  ހިއްސާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޚުދު  ބަޔާނުގައި ކޮށްފައިވާނެކަމަށް  ދީފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ތަޙުީޤުޤ 

ފަރާތް  އިޢުތިރާފުވެފައިވާ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެން    މެއްގައިމަޤާ އިސް    އެފަދަ ތީއާއި،  ކުންފުނީގެ  ހުރެ، 

ޖިންސީ   ހިނގަމުންދާ  ކުންފުނީގައި  ޒާތުގައި  އޭގެ  ރައްދުކުރުމަކީ  މެސެޖެއް  އެފަދަ  މުވައްޒަފަކަށް 

ޢަމަލުތަ މަސައްކަތްތަކަށް  އްފުރައްސާރައިގެ  ގެންދާ  ކުރަމުން  ކުންފުނިން  އެފަދަ  ހުރަސްއެޅި  ހުއްޓުވުމަށް   ،

ފަސްޖެހި، ކުންފުނީގައި  ބަޔާންދިނުމަށް  މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީއަށް ބަޔާންދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް  

ގެއްލިގެންދާނެކަމެއްކަމުގައި   ޙައްުޤ  ފަރާތްތަކުގެ  ިޝކާރައަކަށްވެފައިވާ  ޢަމަލުތަކުގެ  ކުށުގެ  ޖިންސީ  ހިނގާ 

އުލުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ދަތިތަކަށް އިސްވެރިންގެ  ޙަ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތުގެ މާކުންފުނީގެ  އަދި    މެވެ.ދެކެ

ލަފާގެ މަތިން ޙައްލު ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރުގެ  

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް   ގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައިވާއިރު،ޙައިިޞއްޔަތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
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26 ގެ  22 ޞަފްޙާ      
 

 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ކެނޑިނޭޅި މުވައްޒަފަކު  އިސް  ކުންފުނީގެ  ފޯރުވަން  ނުފޫޒެއް  މައްސަލަ   މިފަދަ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން 

ކޮށްފައިނެތުމަކީ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެނގިހުރެ، އެ މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކަށް ރިޕޯޓު 

ނިޔަތާމެދު  މިކަމުގައި ހެޔޮ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   (Good faith)  ާކަމެއްކަމ އުފެދޭ    އި، ސުވާލު 

ބަދަލުކުރުމަށް  ބަޔާން  ގާތުގައި  މުވައްޒަފުގެ  ބަޔާންދިން  ކޮމިޓީއަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން 

ދީ  ޓީމަށް  ތަޙުީޤުޤ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާނުގައި  ބުނެފައިނުވާނެކަމަށް  ފައިވާ 

ބަޔާން  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   ކޮމިޓީއަށް  ބަޔާނާއި،  ދީފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ދީފައިވާ  މައްސަލަ 

މެނޭޖަރުގެ ރިޢާޔަތްކޮށް،  ބަޔާނުގައިވާ    އެސިސްޓެންޓް  ކަންކަމަށް  ވަށައިގެންވާ  ދެފަރާތުން ވާހަކަތަކަށާއި، 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ  ގުޅުވައިލެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް

ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީއި  ތަޙުީޤަޤށް  ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން  ވުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުން ކުރަމުން އައި 

 ވެ.  މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން 

  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ށް،ރިޢާޔަތްކޮ  ނުކުތާތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 8.14

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

މުވައްޒަފުން  ގައޮވެގެންކަމު  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ   ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  އާއި، 

ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ  ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމުގައި    1ވަނަ މައްދާގެ )ހ( ގެ    34.8ގެ    2015ގަވާއިދު  

ޢަދުލުވެރިކަން   މައުޫޟޢީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް    (substantive fairness)ހުށަހެޅި 

 ފައިވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. ށްާޤއިމުކޮ

  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .9

 ާޤއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙު   VTR/2021/109މައްސަލަ 
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  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް،   ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ނެތި  ދިނުމެއް   ނޯޓިސް 9.1

މިނުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ކުޑަ  އެންމެ  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ކަނޑައެޅޭނީ،  ޙާލަތުތަކުގައި  ޢާއްމު

 ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.  HC-A/208/2010ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ހުރިހާ   .1 ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  މަޢުލޫމާތު،  ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ 

 ؛ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށްފަހު ތަފުޞީލަކާއެކު، އެ މުވައްޒަފަކަށް

އެފަދަ   .2 އަދި  ދިނުމަށްފަހު  މުވައްޒަފަށް  އެ  ފުރުަޞތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ 

އެ   އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  މީހެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފުރުަޞތެއްގައި 

 ؛ފުރުަޞތު ދިނުމަށްފަހު

 ؛ޙްީޤުޤކުރުމަށްފަހުއެ މައްސަލަ އިދާރީގޮތުން ތަ .3

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

މުވައްޒަފަކު   އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ވަކިކުރަން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ފެނި،  ތަޙްީޤަޤކަށް  ކުރެވޭ 

 ކަށް އަންގާފައިވުން. ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަ ، ވަކިކޮށްފައިވާކަން

  ިމ   ަވަޒްނުކުރަމްށ  ޮކށަްފިއޭވޯތާޤިއުމ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 9.2

ަމްއަޗްށ  ޤާިޢަތަކްށާވ  ަމްއސަަލިއެގ ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ    ަކާމިއބޭެހ  ތުުހަމުތކެުރޭވ  ަނަޒުރުކާރިއުރ، 

ަގިއ ފަެނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ    2021ަޖަނަވީރ    24ކްަނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  އަެފާރަތްށ ދަީފިއާވޫލާމުތ  ަމުއ

ޮއްނަނަކާމިއ،  ެއނެގްނ  ބުެލުމްނ  ަބާޔންަށ  ދަީފިއާވ  ތުުހމުަތ    ިލިމެޓަޑްށ  ަމްއަޗްށ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ަތުޙ އާިދީރ  ަފާރުތްނ  ުކނުްފީނެގ  ުގިޅެގްނ  ަޢމުަލަތާކ  ަފާރަތށް  ުކެރުވުނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ީޤެޤްއޮކށް، 

 FNK-HHC/IR/2021/01ެފަނަކ ކަޯޕޭރަޝްނ ލިިމެޓުޑެގ ަނނަްބުރ  ުފުރަޞުތ ދީފިައާވަކްނ  ަޖާވބާުދީރުވަމްށ  

ިއްނ  2021ަޖަނަވީރ    25)  ިރޯޕުޓ'  'ތަހީުޤީޤ  ޮއ(  ަފާރތް  ެއނެގްނ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އިަދ  ްނަނަކާމިއ، 

އަެފ ަވިކުކިރަކްނ  ަންނަބރު  ަވޒާީފިއްނ  ިލިމޓުެޑެގ  ޯކަޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ  ައްނގަާފިއާވަކން  ާރަތްށ 



 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 
ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަހު މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙު   VTR/2021/109މައްސަލަ 
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FNK/A/TER/2021/22   (28    ެއނެގްނ  2021ަޖަނަވީރ ިއްނ  ިލުޔްނ'  ަކުމެގ  ަވިކުކިރ  'ަވޒީފިާއްނ   )

ަވޒާީފިއްނ    ޮއަތތީ،  ފާަރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ރާިޢަޔތޮްކްށ،  ަކްނަކަމްށ  ެއްނމަެހިއ  ިއްސެވަބާޔްނުކެރުވުނ 

ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަވިކުކ ިއުޖރީާޢ  ުކުރަމށްފުަހަގިއަކަމށް  ާޤިއުމ  (Procedural Fairness)ެރވަިފިއަވީނ 

 ުބަރެވެވެއެވ. 

ފަރާތް  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަށް  ފާހަގަކުރެވުނު   އިސްވެ .10 ހުށަހެޅި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ    މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  އަދި   HC-A/134/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އުޫޞލުތަކާއި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ަޤިޟއްޔާގައި 

ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް، އެ ނިންމުމުގައި މައުޫޟޢީ    22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އިޖުރާއީ ނުލައިކަމަށާއި،    ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ާޤއިމުކުރުމަކާ  ކުރުމަކީ  އެފަރާތް  ޢަދުލުވެރިކަން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،   ވަކިކުރުމެއްކަމުގައި  އަނބުރާ    އެފަރާތްބާޠިލު  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

މުއްދަ ޚިދުމަތުގެ  ދުވަސްތައް  މެދުކެނޑިފައިވާ  ޚިދުމަތް  އެ ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަދި  ގުނުމަށާއި،  ތެރޭގައި  ތުގެ 

މައްސަލަ   އެފަރާތަށްމުއްދަތުގައި   އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  ލިބިދިނުމަށް  އެއްފަހަރާ  އެކީ  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބިފައިވާ 

ފަރާތުން   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަންބަރު އެދިފައިވީނަމަވެސް،  ާޤނޫނު 

ގެ  2008/2 ާޤނޫނު(  މެދުވެރިވެގެން  23  )ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙާލަތެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  މާއްދާގައި   އަދި   ވަނަ 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީއާއި، އަދި މި މައްސަލައިގައި  

ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ިއުޖާރއީ  މައްސަލަ  ޢަދުުލެވިރަކާމިއ،  ަމުއޟީޫޢ 

ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ   ަމްއސަަލ    ަރެވޭވީތ، ުބޢަދްުލެވިރަކްނ  ައުމެރްއ  ފަަދ  އެދަިފިއާވ  ަފރުާތން  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

 ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަމްއަޗްށ ުކާރެނ ާޤޫނީނ ަހަމެއްއ ންެތަކަމށް ަކނަޑައަޅިއ ިމ ަމްއސަަލ ންިނަމްނ ެފެނެއެވ.  
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 ނިންމުން: މައްސަލައިގެ  

ބިެލ    ެދނަްފެހ،  ަމްއސަަލ  ިލެޔިކޔްުނަތަކށިާއ  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ 

ބެލިިއުރ،   ރާިޢަޔްތކްޮށ  ވަާހަކަތކްަށ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ  ސާލިޙުަމޖިލުީހަގިއ  ދީނާ  ޏ.  )  މަރްޔަމް   / މައިޒާން  ހޯދަޑު. 

އަންގައިފުވައްމުލައް(   ކާޑު ނަންބަރު:  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ފެށިގެން    2012ޖަނަވަރީ    A148368)  12ދޭ  އިން 

ސުވާލުކުރުމެއް އަދި    މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙަށް އެއްވެސްފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް،  

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ނަޞޭހަތެއް ދިނުމެއްނެތި

ނަންބަރު   ނަންބަރު    HC-A/134/2011ހައިކޯޓުގެ  ާޤނޫނު  އަދި  އުޫޞލުތަކާއި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ަޤިޟއްޔާގައި 

ގެ    2008/2 ާޤނޫނު(  އެ  22)ވަޒީފާއާބެހޭ  ޚިލާފަށް،  މާއްދާއާއި  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ވަނަ  މައުޫޟޢީ  ނިންމުމުގައި   

ބާޠިލު   ކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ސާލިޙު  ދީނާ  މަރްޔަމް  ނުލައިކަމަށާއި،  ާޤއިމުކުރުމަކާ  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ 

އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ސާލިޙު  ދީނާ  މަރްޔަމް  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ވަކިކުރުމެއްކަމުގައި 

އެ  ރު އަދި  ގުނުމަށާއި،  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ޚިދުމަތުގެ  ދުވަސްތައް  މެދުކެނޑިފައިވާ  ޚިދުމަތް  ޖޫޢަކޮށްދިނުމަށާއި، 

މުއްދަތުގައި މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އެކީ އެއްފަހަރާ ލިބިދިނުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި 

 ހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،  މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙު ވަޒީފާއާބެ 

ސާލިޙު   ދީނާ  ެހޭރްސަމްންޓ  މަރްޔަމް  އަުފއްދަާފިއާވ  ިލިމެޓުޑަގިއ  ޯކަޕޭރަޝން  ެފަނކަ  ަވިކުކެރވަިފިއާވީނ  ަވޒާީފިއްނ 

ަމްއސަަލ ުފަރްއާސަރުކުރާމުގޭޅ  ިޖްނީސ  ބަަލުމނާްދ  ހުށެަހޅި  ޮކިމީޓައްށ  ެއޮކިމ  ައާކިހައިރްނގ  ަބެއއް  ުގިޅެގްނ  ީޓއްަށ 

ުގަޅިއ ޯފުނން  އެދި  ބަދުަލުކުރަމށް  ަބާޔނަްތއް  ދަީފިއާވ  ުމަވްއޒުަފްނންަށ    އިަދ   ުމަވްއޒުަފްނ  ެއ  ގްޮތގުޮތން  އެެހނެިހްނ 

ެޑިޕއީުޓ ިޑެރކަްޓރ    ިމ ަޢމުަލަތަކީކ ުކނުްފީނެގމަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙުގެ    ނޫުފުޒ ޯފުރވަާފިއާވީތ، މަރްޔަމް ދީނާ ސާލިޙު  

ުނުކެރޭވީތ،  ަމާޤެމްއަގ  ފަަދ ޤަބުޫލ  ޮކިމީޓައްށ  ަޢމެަލްއަކަމްށ  ިހނަގިއެގްނާވެނ  ަފާރުތްނ  ުމަވްއަޒެފްއެގ  ުހިރ  ެފަނކަ  ިއ 

ަގާވއުިދ   ުމަވްއޒުަފްނެގ  ިލިމެޓުޑެގ  ެގ    34.8ެގ    2015ޯކަޕޭރަޝްނ  )ހ(  ާމއާްދެގ  މިަތން    1ަވަނ  ޮގުތެގ  ަގިއާވ 

ަފާރތްަށ  ަވޒީފޭާދ  ބަަހްއަޓއިފަިނަމ  ިއުތރްަށ  ލިބާިދެނަކަމށް  ަވޒާީފަގިއ  ެގއުްލްނަތެކްއ  ތަަނށް  އާަދުކރާ  ަވޒާީފ  ުނަވތަ   

 ެފްނާނީތަކަމށުްބެނ ެފަނކަ ޯކަޕރަޭޝްނ ިލިމެޓުޑްނ ަޖާވބާުދީރވެފިައާވިއުރ، 
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ދީނާ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ލިޙުސާ މަރްޔަމް  ނަންބަރު  ވަޒީފާއިން  ގެ  2008/2ާޤނޫނު  ާޤނޫނު(  ވަނަ    23  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުންއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން  ،  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެ

މައްސަލައިގައި   މި  އަދި  ދީނާ ޞާލިޙުސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީއާއި،  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ    މަރްޔަމް  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން 

ަމްރަޔމް ީދނާ  ިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ ާޤިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ ުބަރެވޭވީތ، ިމ ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ  ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވ

ުކާރނެ    ޞިާލުޙެގ ަމްއަޗށް  ިލިމެޓުޑެގ  ޯކަޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިމ  ައުމެރްއ  ފަަދ  އެދަިފިއާވ  ަފާރުތްނ 
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