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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/156 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019 ޖުލައި 21 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021 ސެޕްޓެންބަރު 06 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ޒުވާރިމާގެ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި هللا، އާދަމް ޢަބްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A156185)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012ނަންބަރު:  ރޭަޝންރަޖިސްޓް )ކުންފުނި

 
  

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   ޒުވާރިމާގެ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި()هللا ކީ، އާދަމް ޢަބްދު ލައަމި މައްސަ 

A156185)  25    ްފެށިގެން  2009ޖޫނ ރީޖަނަލް  އިން  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  އެކައުންޓްސް    އޮފީހުގައި 

ސްޓެ އެންޑް  ކޯޕަރޭަޝން   ޓިސްޓިކްސްގެއިންވެންޓްރީ  ފެނަކަ  ދަނިކޮށް  އަދާކުރަމުން  މަާޤމު  އޮފިސަރެއްގެ  ސީނިއަރ 

ޤާއިމު  އަތޮޅުތެރޭގައި  ޑިޕާޓްމަންޓުން  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ރީޖަނަލްލިމިޓެޑުގެ  އުވާލުމަށް    ކުރެވިފައިވާ  އޮފީސްތައް 

ގުޅިގެން ާޤ  ،ނިންމުމާ  މުވައްޒަފުން  ތަކުގައި މަ ކުރެވިފައިވާ ރީޖަނަލް އޮފީސްއިމުއަތޮޅުތެރޭގައި    13ސައްކަތްކުރަމުންދާ 

އޮފީސް    2019މާރިޗު   ރީޖަނަލް  އަތޮޅެއްގެ  އެ  ފެށިގެން  ރަށު ާޤއިމުއިން  ނިކުތުމަށް    ބްރާންޗަށްގެ  ކުރެވިފައިވާ 

 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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އެއްގޮތަށްއެންގުމުން،   އެންގުމާ  ޢަބްދު  އެ  ކުޅުދުއްފުށި   هللاއާދަމް  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  ބްރާންޗުހދ.  ވަޒީފާ  ގައި 

ވަނަ ނަންބަރުގެ   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34.9ގެ    2015ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ފެނަކަ  

ޢަބްދު އާދަމް  ޢަބްދުهللاދަށުން  އާދަމް  އުވާލެވިފައިވާތީ  މަާޤމު  ނިންމާފައިވާކަމުގައި  هللا ގެ  ދޫކޮށްލުމަށް  ވަޒީފާއިން 

އެންގުމެއްނެތި    ،ބަޔާންކޮށް ޢަބްދު  ކުއްލިގޮތަކަށްކުރިއާލައި  އާދަމް  ވަކިކޮށްފައިވާތީ،  ވަޒީފާއިން هللا ވަޒީފާއިން 

އަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި هللاވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އާދަމް ޢަބްދު

ޔަ ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއަށްވުރެ ދަށް ނޫން  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރަމުންދިهللا ނުބެލުމަށާއި، އާދަމް ޢަބްދު

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ  هللا އެހެން ވަޒީފާއަކަށް އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، އާދަމް ޢަބްދު

ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ    އަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެهللا އާދަމް ޢަބްދުޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމާ ދުވަހާ ހަމައަށް  

އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެ هللا ފައިސާއަކީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން އާދަމް ޢަބްދު

އަށް ދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި  هللا ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ އާދަމް ޢަބްދު

ާޤނޫނާ ނުވަތަ  އަދި  ކޯޓެއްގައި  ކަމާބެހޭ  ހޯދުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  އުނިކުރުމުން  މުސާރައިން  ޚިލާފަށް   

ކަނޑައަޅައިދި ލިބިގެންވާކަމުގައި  ޙައްުޤ  ދައުވާކުރުމުގެ  ސަބަބަކަށް ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި  ހުއްދަ  ާޤނޫނީގޮތުން  ނުމަށާއި، 

ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މުއްދަތަށް މައްސަލަ  ނޯޓިހުގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަމަށްޓަކައި 

ދިނުމަށާއި،   އުޖޫރަ  ފުރިހަމަ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދޭންޖެހޭ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއެކު    ޔަތުގެޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމާ ދުވަހާ ހަމައަށް އެފަރާތަށް މުސާރައާއި ޢިނާ

އަހަރަކަށް %  ޢަދަދުތަކުން  ފައިސާގެ  ބަޔާންކުރެވުނު  ބަދަލު    18އިސްވެ  ގެއްލުމުގެ  ރޭޓުން  ގެ  އިންސައްތަ(  )އަށާރަ 

  ވަނަ މާއްދާއާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން   55)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަގައިދިނުމަށާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ދުވަސް އުނިކުރުމަށްފަހު ފައިނަލް    7ޚިލާފުވެފައިވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން  

އުޖޫރައިގެ   ފުރިހަމަ  ދޭންޖެހޭ  ހަމައަށް  ދުވަހާއި  ހެދި  ގުނަ    1.5ސެޓްލްމަންޓް  ފަހެއް(  ޕޮއިންޓް  )އެކެއް 

ގައި    2019ޖުލައި    21  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށްތުން  ގެ ފަރާهللاއާދަމް ޢަބްދު   ނަގައިދިނުމަށްއެދި

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 މެންބަރުގެ ރައުޔު 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ   .1 ޢަބްދުމައްސަލަ  ކުޅުދުއްފުށި) هللاއާދަމް  / ހދ.  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  ޒުވާރިމާގެ   )

( )މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ  A156185އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  

ވަޒީފާއާބެހޭ   ހުށަހެޅުމުގެގޮތުން  މައްސަލަ  ގައި  ފަރާތް(  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ނަޒަރުކުރުމުން ކަންކަމަށް  ފެނަކަ    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގޮސްފައިވަނީ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ނަންބަރު:   ރެޖިސްޓްރޭަޝން  )ކުންފުނި  ލިމިޓެޑް  ފަހުން    (C-0462/2012ކޯޕަރޭަޝން  "މައްސަލަ  )މީގެ 

ގެ އެކައުންޓްސް އިންވެންޓްރީ އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ    ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(

މަާޤމުކަމަށާއި،   އޮފިސަރެއްގެ  ފަރާތް ސީނިއަރ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މަާޤމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ  ކަމަށާއި،    2009ޖޫން    25ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ  

ދިހަ  )  ރ.5،610/-ގޮތުގައި   ހަސަތޭކަ  އާއި،  ފަސްހާސް  ގޮތުގައި ރުފިޔާ(  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރި 

ރޭޓުނ60ް/-ދުވާލަކަށް   ގެ  ރުފިޔާ(  )ފަސްދޮޅަސް  ފަރާތަށް    ރ.  ހުށަހެޅި  މަށް  ލިބެމުންދިޔަކަމުސާރަ  މައްސަލަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތުން   1.1 ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑާ  މައްސަލަ  ކޯޕަރޭަޝން  ަޝކުވާ ފެނަކަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދެކޮޅަށް 

ގައި   2019އެޕްރީލް    21އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،

ވަކިކުރެވުނީ    ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، ރީޖަނަލް  ވަޒީފާއިން  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

ގަވާއި  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެން،  ނިންމުމާ  އުވާލުމަށް  ވަނަ    34.9ގެ    2015ދު  އޮފީސްތައް 

ގެ   )ހ(  ބަޔާންކުރާ    1މާއްދާގެ  އެމާއްދާގައި  އުވާލެވިފައިވާތީ،  މަާޤމު  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  )ދޭއް(   2ވަނަ 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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ރީޖަނަލް   ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ނިންމާފައިވާތީކަމުގައި  ދޫކޮށްލަން  ވަޒީފާއިން  މުސާރައާއެކު  މަސްދުވަހުގެ 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ  މަސައްކަތަށް ނިކުތުމަށް    ބްރާންޗަށްއެކު ރަށު  އޮފީސްތައް އުވާލުމަށް ނިންމުމާ 

މެސެޖް'  2019މާރިޗު    FNK-A/FM/2019/995  (12ނަންބަރު   'ފެކްސް  އެންގުމާ    އިން(  އެންގި 

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަނިކޮށްއެއްގޮތަށް  ވަޒީފާއިން    ޢަމަލުކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ން ކުރިއާލައި އަންގުމެއްނެތި، ރީޖަނަލް އޮފީސް އުވާލުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ކިކުރެވޭނެކަވަ

އުވާލެވިފައި ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމުގައި  ބަޔާންކޮށް  ވާކަމަށް  މަާޤމުވެސް  ވަޒީފާއިން  ބަޔާންކޮށްފައި ކުއްލިއަކަށް 

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  10އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާތާ   1.2

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް    2019މާރިޗު    12)ދިހަ( އަހަރު ވެފައިވަނިކޮށް  

ސްތައް އުވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންއިން  ކުރެވިފައިވާ ރީޖަނަލް އޮފީޤާއިމު ޑިޕާޓްމަންޓުން އަތޮޅުތެރޭ  

ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ބްރާންޗުހުރިހާ   ހިންގުން  ކުންފުނީގެ  ލިޔުމުގައި  އެ  ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި،  ލިޔުމެއް  ތަކަށް 

އުވާލުމަ   2019ފެބުރުވަރީ    20  ގޮތުން އޮފީސްތައް  ރީޖަނަލް  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  ށް  ގައި 

އަތޮޅުތެރޭނިންމުމާ ގުޅިގެން  ކުރަމުންދާ  ާޤއިމު  ގައި  މަސައްކަތް  އޮފީސްތަކުގައި  ރީޖަނަލް  ކުރެވިފައިވާ 

އޮފީސް    2019މާރިޗު    13މުވައްޒަފުން   ރީޖަނަލް  އަތޮޅެއްގެ  އެ  ފެށިގެން  ރަށުގެ  ާޤއިމުއިން  ކުރެވިފައިވާ 

ނިކުތުމަށާބް މަސައްކަތް    ބްރާންޗުއި،  ރާންޗަށް  ދަށުން  ބެލުމުގެ  ފަރާތެއްގެ  ހުންނެވި  ހަވާލުވެ  ހިންގުމާ 

ހަވާލުކުރުމަށް   މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތް  އޮފީހުގައި  ރީޖަނަލް  ރާވާލައިގެން 

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން  އަންގާފައިވާ  ލިޔުމުގައި  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  އޮންނަކަމަށާއި،  ބަޔާންކޮށްފައި 

އޮފީސް   ރީޖަނަލް  ރަށުގެ  ޤާއިމުފަރާތްވެސް  ދަނިކޮށް  ޗުބްރާންކުރެވިފައިވާ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ   18ގައި 

   ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 2019އެޕްރީލް 

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

މީހެއްކަމުގައި   ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް 
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ވަޒީފާއަށް   އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެ  ނުބެލުމަށާއި،  ނުވަތަ 

ވަޒީފާއަށްވުރެ ދަށް ނޫން އެހެން ވަޒީފާއަކަށް އަނބުރާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން  

ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމާ ދުވަހާ ހަމައަށް އެފަރާތަށް މުސާރައާއި  

ންޖެހޭ ފައިސާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ  ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބެ

ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެ ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުމަށް މައްސަލަ  

ލާފަށް މުސާރައިން އުނިކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި އަދި ާޤނޫނާ ޚި

ލިބިގެންވާކަމުގައި   ޙައްުޤ  ދައުވާކުރުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި  ނުވަތަ  ކޯޓެއްގައި  ކަމާބެހޭ  ހޯދުމަށް  ބަދަލު 

ނަޒަރުކުރު އަށް  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މުން  ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށްކަން 

އަދި   އޮވެއެވެ.  ހުށަހަޅާ    2019އޮކްޓޫބަރު    06އެނގެން  'މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ   ގައި  ބަޔާން'  ފުރަތަމަ  ހުއްދަ  ފަރާތުގެ  ފަރާތް ާޤނޫނީގޮތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބަކަށް 

މުއްދަތަށްވަޒީފާއިން   ނޯޓިހުގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އުޖޫރަ  ވާ  ވަކިކުރިކަމަށްޓަކައި  ފުރިހަމަ 

ޓްރައިބިއުނަލުން    ދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ޢި  މުސާރައާއި  އެފަރާތަށް  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ނިންމާ  އިސްވެ    ނާޔަތުގެމައްސަލަ  ފައިސާއާއެކު  ލިބެންޖެހޭ  ގޮތުގައި 

% އަހަރަކަށް  ޢަދަދުތަކުން  ފައިސާގެ  ބަދަލު    18ބަޔާންކުރެވުނު  ގެއްލުމުގެ  ރޭޓުން  ގެ  އިންސައްތަ(  )އަށާރަ 

ާޤނޫނު ނަންބަރު   ގެ    2008/2ނަގައިދިނުމަށާއި،  ާޤނޫނު(  ވަނަ މާއްދާއާ މައްސަލަ ރައްދުވި    55)ވަޒީފާއާބެހޭ 

ފެށިގެން  ފަރާތު ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ޚިލާފުވެފައިވާތީ  ދުވަސް    7ން 

)އެކެއް ޕޮއިންޓް    1.5އުނިކުރުމަށްފަހު ފައިނަލް ސެޓްލްމަންޓް ހެދި ދުވަހާ ހަމައަށް ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އުޖޫރައިގެ  

 ކުރެވެއެވެ. ފަހެއް( ގުނަ ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައި އޮންނަކަން ފާހަގަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .3 ގޮތުން  ދިނުމުގު  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ   

  21ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން،  

ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ގައި    2019އެޕްރީލް   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ލިމިޓެޑުގެ  މައްސަލަ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ   1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34.9ގެ ދަށުން    1ގެ ޗެޕްޓަރ    2015މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  
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Employment Tribunal | G. Fathuruvehi | Buruzu Magu | Male’ | Maldives 

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

 

ދޭންޖެހޭ   އެމާއްދާގެ ދަށުން  އެގޮތުން  މައްސަލަ  )ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯ  02ދަށުންކަމަށާއި،  ޓިސްގެ މުސާރައާއި 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ހިސާބުކުރެވި  

 2019ޖޫން    02ޗަރއިން  ޕޭމަންޓް ވައު  FNK-M1/ALPV/19/0096މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު  

ފަރާތު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނަންބަރު  ގައި  ހުޅުވާފައިވާ    7706348829101ގެ  ގައި  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ބޭންކް 

އެ  ކުރިއާލައި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަމަކީ  އަދި  ޖަމާކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި،  ނގިގެންދިޔަ  އެކައުންޓަށް 

ޔާންކުރެވުނު އުސޫލުގެ މަތިން  ކަމެއްކަމަށާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައި އިސްވެ ބަ

ފައިސާ ދެވޭނެ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ލިޔެވި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި  

 އޮވެއެވެ.  

ގަވާއިދު( ގެ    )ޢާންމު  1ގެ ޗެޕްޓަރ    2015އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު   3.1

ބާބުގެ  ދަ އެ  ގެ    34.9ށުން  )ހ(  ގެ  ދޫކޮށްލަނުން(  ވަޒީފާއިން  ދަށުން   1)މުވައްޒަފުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ 

ދޭންޖެހޭ   ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި    02މައްސަލަ  މުސާރައިގެ  މަސްދުވަހުގެ  ރ. 16،830/-)ދޭއް( 

ރ. )ހަހާސް 6،093.08/-ގެ މުސާރައަށްވާ    2019އާއި އެޕްރީލް  )ސޯޅަހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ރުފިޔާ(  

ދުވަސްތަކަށްވާ   ބާކީއޮތް  ނުނަގައި  ތެރެއިން  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  އާއި  ލާރި(  އަށް  ރުފިޔާ  ތިން  -ނުވަދިހަ 

 ރ. )ހަތަރުހާސް އެއްސަތޭކަ ސާދަ ރުފިޔާ( ދީފައިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ. 4،114/

އޮފީހެއް   16މައްސަލަ ރައްދުވި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ރީޖަނަލް އޮފީސްގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުންދިޔަ    3.2

ނަންބަރު   ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ގުޅިގެން،  ނިންމުމާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  އުވާލުމަށް 

FNK-M/C/2019/30    ްއިނ ހިންގުން  ގައި  2019ފެބުރުވަރީ    20ސަރކިއުލަރ  އިދާރީ  ކުންފުނީގެ   ،

ޚިދުމަތް   ޔަީޤންކަމާއެކު  އިތުބާރާ  ރަނގަޅުކޮށް،  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ދެމުންދާ  ރައްޔިތުންނަށް  ހަރުދަނާކޮށް 

ކުންފުނީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަކީ   ކޮންމެހެން ކުރުން    އެވަގުތުފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 

ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ އޮފީސްތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓުތައް އުވާލުމަށް    ވީހިނދު،މަޖުބޫރު ކަމަކަށް  

)ތިންހާސް( ވަރަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް   3000ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެކަން ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ  

 އެންގިފައިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ފަރާތުން   3.3 ރައްދުވި  މައްސަލަ  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  ކުރެވުނު  އުވާލުމަށްޓަކައި  އޮފީސްތައް  ރީޖަނަލް 

މެދުކެނޑުމެއްނެތި   ޚިދުމަތް  އަސާސީ  ދެމުންގެންދާ  ރައްޔިތުންނަށް  މެސެޖަކީ  ފެކްސް  ފޮނުވާފައިވާ 

ގޮތުން މެދުކެންޑުމެއްނެތި  ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  ވަރަކަށް  ގެންދިޔުމަ އެއްވެސް  ކުރިއަށް  ރީޖަނަލް  ށާ  އި، 

ބް މަސައްކަތްތައް  އައި  ކުރަމުން  އޮފީސްތަކުން  އެ  ހަމައަށް  އުވާލުމާއި  އަދި  އޮފީސްތައް  ހަވާލުކޮށް  ރާންޗާ 

މުހިންމު   ފަދަ  އޮޑިޓް  ފައިސާގެ  އަދި  އޮޑިޓާއި  އިދާރީ  ހިންގޭ  އުވާލުމަށްޓަކައި  އޮފީސްތައް  ރީޖަނަލް 

 ދިޔަ ވަގުތެއްކަމުން، އެވަގުތު މުވައްޒަފުން ވަގުތުން ވަގުތަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ދުވަހުން  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން

ރުކަމެއް އަތުވެދާނެކަމެއްކަމަށް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް ނަދުވަހަށް ކުރަމުން އައި އޮޕަރޭަޝނަށް ހީ

އޭރު ރީޖަނަލް އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންއައި    ،އަދި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑީޕާޓްމަންޓަށް ފެނުނު ހިނދު

އިޖުރާޢަތުތައް   ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އެއްފަހަރާ  މުވައްޒަފުން  އިން    16ފުރިހަމަކުރުމާއި   240ރީޖަން 

 ރާންޗަށްމުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމަކީ ދަތި އުނދަގޫ ކަމަކަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ބް

  1އި، އެގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޭދަކޮށްފައިވާ  ށާނެރި މަސައްކަތުގެ ހޭންޑްއޯވަރ ހެދުނުކަމަ

)އެކެއް( މަހާއި ދުވަސްކޮޅަކީ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހޭދަވި ވަގުތެއްކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން  

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.  

ރައްދުވި 3.4 ރީޖަންތަކުގައި    މައްސަލަ  އެ  ގުޅިގެން  ނިންމުމާ  އުވާލުމަށް  އޮފީސްތައް  ރީޖަނަލް  ކުންފުނީގެ 

މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާނެކަން ކުރިއާލައި އަންގާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ވާހަ ޚިލާފު  ޙަީޤަޤތާ  ކަނޑައެޅިގެން  ނުކުތާއަކީ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  މައްސަލަ  ފަރާތުން  އެގޮތުން  ކަތަކެއްކަމަށާއި، 

ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެންގުނުކަން  އުވާލުމަށް  އޮފީސްތައް  ރީޖަނަލް  ބަހުންވެސް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި 

ރީޖަނަލް އޮފީސްތައް އުވާލުމަށް އެންގުނު  އިނގޭކަމަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  

މައް ފަރާތުން އެންގުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ސާބިތުވާކަމަށް  އެނގިފައިވާކަން  ފަރާތަށްވެސް  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

 ފާހަގަކޮށްފައި އޮވެއެވެ.  

ރައްދުވި   3.5 މައްސަލަ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ބަދަލަކާ ގެނެވުނު  ވަޒީފާ    ކުންފުނީގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން 
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ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ރިޑަންޑަންސީއަކީ  އުވާލެވިފައިވާތީ،  އޮނިގަނޑުން  )ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ކުންފުނީގެ 

ގެ   އެކަށީގެންވާ   21ާޤނޫނު(  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ،  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ނަންބަރު   ާޤނޫނު  ރިޑަންޑަންސީއަކީ  ދެކޭކަމަށާއި،  ރައްދުވާފަރާތުން  މައްސަލަ    2008/2ސަބަބެއްކަމަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ބަލާއިރު  ސަބަބެއްތޯ  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ގެ  ާޤނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ 

ކަ ކަމުގައިވާ  ޚިދުމަތް  އަސާސީ  އެންމެ  ރައްޔިތުންނަށް  ޚިދުމަތް އެތައްހާސް  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ރަންޓާއި 

ރިސްޓްރަކްޗަރ   ކުންފުނި  ގޮތުން  ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ހިންގުން  އިދާރީގޮތުން  ކުންފުންޏެއް  ފޯރުކޮށްދެމުންދާ 

ދޫކޮށްލަންޖެހޭކަމަށް  ކުންފުންޏަކުން  އެ  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފެއް  ކަމަކަށްޓަކައި  ކުރުންފަދަ 

ޑިރެކް ބޯކުންފުނީގެ  މުވައްޒަފުން  ޑު ޓަރުންގެ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހިންގުން  އެއްގޮތަށް  ނިންމުމާއި  ނިންމާ  ން 

މެދުވެރިވެ  ހުރަސްތަކެއް  ބޮޑު  ނުހަނު  ހިންގުމަށް  ކުންފުނިތައް  އެކަމަކީ  ނޯންނަނަމަ  މަދުކުރެވެން 

ާޤނޫނު އަސާސީ ކަށަވަރުކުރުމަށް  ޔަީޤންކަން  ޚިދުމަތުގެ  އިން މައްސަލަ ރައްދުވި  ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ 

ހުރެދާނެކަމަށް  ގޮންޖެހުންތަކެއް  އަދާކުރުމަށް  ޒިންމާ  ާޤނޫނި  މަތިކޮށްފައިވާ  ކުންފުންޏަށް 

 ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭކަމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.  

އެފަރާތް 3.6 ކުރިއާލައި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  އުވާލެވޭނެކަން  ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދި  މައްސަލަ  އޮފީސްތައް  ޔަ 

މައްސަލަ   އޮންނާތީ،  އިތުރަށް ސާފުވާން  އެކަން  ބަހުން  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އަދި  އެންގިފައިވާތީއާއި 

ކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  ާޤއިމުހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ާޤޫނުނ ަންނަބރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ،  .4

ާއިއ ދަެފާރުތެގ ެދމުެދަގިއ    2015ާއިއ ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓުޑެގ ަގާވއުިދ  )ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނ(    2/ 2008

ިއުޖރަާޢތަުތްއ   ެއްނމެހިައ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަފރުާތން  ަވޒީފިާދްނ  ެއއޮްގަތށް  ެއްއަބްސުވާމިއ  ވަެފިއާވ 

ަމއްސަަލ ަނަގއެިދެވން    ުފރަިހަމޮކްށެގްނަކަމްށާވތީ،  ބަދެަލްއ  ެއްއެވްސ  މީާލ  އެދަިފިއވާފަަދ  ަފާރުތން  ުހށެަހޅި 

އިޢަާދުކަރްނޖޭެހ   ަވޒާީފއްަށ  ައނުބާރ  އުަލްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  އިަދ  ަކނަޑައަޅއިިދުނމާަށއި،  ެންތަކަމށް 

 ވެ. ފާހަގަކުރެވެއެަތެންއ ންެތަކމްަށ ަކނަޑއަަޅއިިދުނަމްށަކްނ  
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ިދުނމަށްފުަހ .5 ެއ    ޯނިޓްސ  ަވިކޮކށިްފަނަމ،  ަވޒާީފިއން  ުމަވްއޒަަފުކ  ނަުލިއަނަމވްެސ،  ިދުނަމކާ  ޯނިޓްސ  ުނވަަތ 

ެނތަިކުމަގިއ ަވޒާީފއާަދުކިރ މާީހައްށ ަޤބުޫލކެުރޭވަނަމ ަވޒާީފިއްނ  ،  ަވޒާީފިއްނ ޭއާނ ަވިކުކީރ ެއކަށެީގްނާވ ަސަބެބއް 

ެތޭރަގއި ެއަކުމެގ ަޝުކާވ، ްޓަރިއިބުއނަލްަށ ހުށެަހުޅުމެގ ަޙްއުޤ އެ  ަވިކުކިރ ާތރުީޚްނ ފިެށެގން ިތނަްމްސ ުދވުަހެގ  

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

ީރ ެއކީަށެގްނާވ ސަަބެބއް  ެއނެގްނ ޮއެވެއެވ. މިފަަދިއްނ ހުށެަހޭޅ ަޝުކާވެއްއަގިއ، އެ ުމވްައޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވކުިކ

ަވނަ ާމއާްދަގިއ   27ޮއެވެގްނަކްނ ާސބުިތކޮށިްދުނަމކީ ަވޒީފޭާދ ަފާރުތެގ ޒްިނާމެއްއެގ ޮގުތަގިއ ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނގެ 

ަކނަޑައޅަާފިއެވެއެވ. އެެހްނަކުމން ިމ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ެއަކީށެގްނާވ ަސަބެބއް  

 ްނަކްނ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރއިިބުއންަލަގިއ ާސބުިތުކުރުމެގ ުބރަ ޮއީތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތެަށެވ. ޮއެވެގ

ުމަވްއޒުަފ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއަވީނ ޢަދުުލެވިރ   ، ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ުހށެަހޭޅ ަމްއސަަލެއްއަގިއ .6

ޮއެވ ަސަބެބއް  ުނަވަތ އަެކީށގްެނާވ  ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއިންނުމަމުކްނޯތ  ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ެއީއ    ، ެގްނތޯ 

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

ބުެލްނަކްނ ަހިއޯކުޓެގ  ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ  ަންނަބުރ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ   2010/HC-A/24   ާއިއ        

2011/HC-A/134  ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  ިމޮގުތން  ެއނެގެއެވ.    ،ަޤިޟްއާޔިއްނ 

ަވޒާީފިއން   ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ޚާިޔުރުކާރ  ަފާރަތުކން  ޭދ  ަވޒާީފ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ 

ިއ ަސަބަބކްަށުވުމެގ  ޢަދުުލެވިރ  ުހއަްދުކރާފަަދ  ަދުށްނަވިކުކުރަމްށ  އާަސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ    ުތުރން 

ެއްނމަެހިއ   ުފރަިހަމވަެފިއުޢްނުޞުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ  ، ުވްނަކާމިއުރަތްއ  ޢަދުުލެވިރަކްނ    ،ިއުޖާރީއ 

ުލުމަގިއ  ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކރަުމްށ ޢަދުުލެވިރ ިންނުމަމަކށް ވާޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ެބ

ުފރަިހަމވަެފިއުވްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތްއ  ިންނަމވަާފިއވާ    ، ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަހިއޯކޓްުނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ 

ެއނެގްނ  ަބާޔްނުކެރުވުނ  ިއްސެވ ަމްއސަަލަތުކްނ  އެެހްނ  ިމާބަވުތގެ  ިންނަމވާފިައާވ  އޯެކުޓން  ަޤިޟްއޔަާތުކްނާނިއ 

 ޮއެވެއެވ. 
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އަދި .7 އޮފީސްތަކާއި،  އޮނިގަނޑަށް  ކުންފުނިތަކާއި،  އިދާރީ  ގޮތުން،  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  އިދާރާތަކުގެ   

މުވައްޒަފަކު   ހެދުމުގައި  ހަދާ  ބައިކޮށް  އެއްކޮށް،  އުވާލައި،  އުފައްދައި،  ޔުނިޓުތައް  މަާޤމުތަކާއި  ބަދަލުގެނެސް، 

)ރިޑަ ޙާލަތެއް  ދޫކޮށްލަންޖެހޭފަދަ  އިދާރާއަކުން  އެފަދަ  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ޙާލަތު(  ނުވަތަ  ންޑަންސީގެ 

ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި އެކަމަކީ  ،  މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް  ނޯންނަނަމަ  މަދުކުރެވެން  މުވައްޒަފުން  ޙާލަތެއްގައި  މިފަދަ 

އެފަދަ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ސަބަބެއްކަމަށް ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ 

، އަދި އެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ަޤވާއިދެއްގައި ވެސް، ރިޑަންޑަންސީއާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި  ާޤނޫނުގައި ވެސް

ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތަކީ  ރިޑަންޑަންސީގެ  އަދި  ނުވިނަމަވެސް،  ާޤއިމުކޮށްފައި  އުސޫލެއް 

އެފަދަ ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް،  ބަދަލަކާ    އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި  އިދާރާއެއްގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަ 

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

އޮތް  ވަކިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ވަކިކުރުމަކީ،  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުވަތަ 

ވަކިކުރާ  އެ ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  މި ސަބަބަށްޓަކައި  ނަމަވެސް  ބެލެވިދާނެކަމާއި،  ކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި 

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

ކޮށްފައިވަނީ އެކަން  ނުވަތަ    މެދުވެރިވެފައިވޭތޯއާއި،  މުވައްޒަފަކު  ވަކި  އެއީ  އަދި  ހެޔޮނިޔަތުގައިތޯއާއި، 

ނުވަތަ   ކަމެއްތޯ  ކޮށްފައިވާ  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  ވަޒީފާއިން  ބޭއިންސާފުން  ކަނޑައެޅިގެން  މުވައްޒަފުންތަކެއް 

ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކު  އެ  ގޮތަކާއި،  ކަނޑައެޅުނު  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރާނެ  ވަޒީފާއިން  އަދި  އިން  ނޫންތޯއާއި، 

ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ   ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ  އަދި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ނިންމުމުގައި  ނިންމި  ވަކިކުރުމަށް 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަށަވަރުވާންޖެހޭކަން  އެކަންކަން  ވަނަ    HC-A/89/2011ބަލައި 

 ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  HC-A/343/2012ަޤިޟއްޔާއާއި، އެ ކޯޓުގެ 

ހުށަހެޅި   .8 މައްސަލަ  މައްސަލައަކީ  ބަޔާންކޮށް މި  ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް  އުވާލުމަށް  މަާޤމު  އަދާކުރަމުންއައި  ފަރާތް 

ގެ ރޫޙާ   )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  2008/2މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު  ވުމުގެ އިތުރުންށްޚިލާފަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަ
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ނަގައިދިނުމަށާއި،   ބަދަލު  ވަކިކުގެއްލުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ނަންބަރު ރުމަށްފަހު  މައްސަލަ  ާޤނޫނު 

ވަނަ މާއްދާއާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޚިލާފުވެފައިވާތީ މައްސަލަ    55ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2

ދުވަސް އުނިކުރުމަށްފަހު ފައިނަލް ސެޓްލްމަންޓް ހެދި    7ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން  

ވާ މި  ނަ ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައި )އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( ގު  1.5ދުވަހާ ހަމައަށް ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އުޖޫރައިގެ  

ފައިމައްސަލައިގައި،   ވާޞަ ޢަދުލުވެރި  ވަޒީފާއިން  ޞި ލާއަކަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލުވުމަށްޓަކައި، 

ަޢދުުލެވިރަކްނވަކިކުރުމުގައި   ޢަދުުލެވިރަކްނ    (substantive fairness)  ަމުއޟީޫޢ  ިއުޖާރީއ  އިަދ 

(procedural fairness)  ަވޒާީފިއން  ާޤިއުމުކެރވަިފ ަފާރްތ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ  ިއުތުރްނ،  ބުެލުމެގ  ިއޭވޯތ 

ަވނަ    25)ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤނުޫނ( ގެ    2/ 2008ަވިކުކެރުވުނިއުރ އަެފާރަތށް ދަީފިއާވ ަފިއާސައީކ ާޤޫނުނ ންަނބުަރ  

 ާމއާްދާއ ެއްއޮގްތާވ ޮގުތެގމިަތްނ ދަީފިއާވ ަފިއާސެއްއޯތ ބަަލްނޖެހަޭކުމަގިއ ެދެކެމެވ. 

ވަޒީފާއިން   .9 ކުރިން މުވައްޒަފަކު  ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ    ( substantive fairness) ަމުއޟީޫޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވަކިކުރުމުގައި ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  

 ަކން ފަާހަގުކެރުވެނެވ. ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބިެލިއުރ ައނަްނިނިވ ަކްނ

ިޚާޔުރުކާރ    ، ާޤިއުމވަެފިއުވަމީކ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ 9.1 ަފާރަތުކްނ  ަވޒާީފ ދޭ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ 

އެ   ިއުތުރން  ަސަބަބަކށުްވުމެގ  ޢަދުުލެވިރ  ުހއަްދުކރާފަަދ  ަވިކުކުރަމށް  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ައާސެސްއ 

ެސްއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތްއ ުފރަިހަމވަެފިއވަެފިއުވްނަކްނ ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ިޚާޔުރުކާރ ައާސ

 ަޤިޟްއާޔިއްނ ެއނެގެއެވ.    HC-A/134/2011    ާއިއ  HC-A/24/2010ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ  

ޙާލަތެއް  ޤާ   ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ޙާލަތުގައި  ރިޑަންޑަންސީގެ 9.2 ރިޑަންޑަންސީގެ  ބަލާއިރު،  އިމުވެފައިވޭތޯ 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ރިޑަންޑަންޓްވެގެން  މެދުވެރިވެފައިވާކަމާއި،  ވެސް  ޙަީޤަޤތުގައި 

ވަޒީފާއިން   ކަނޑައެޅިގެން  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު  ވަކި  އެކަމަކީ  އަދި  ހެޔޮނިޔަތުގައިކަމާއި، 

ސާބި ނޫންކަން  ކަމެއް  ކޮށްފައިވާ  މަްޤަޞދުގައި  ވަކިކުރުމުގެ  އުފުލަންޖެހޭނީ  ބޭއިންސާފުން  ބުރަ  ތުކޮށްދިނުމުގެ 
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ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަރާތުންކަން  އެނގެން    HC-A/38/2017ވަޒީފާދިން  ަޤިޟއްޔާއިން 

 . އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ެހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވިކުކެރުވނު ަސބަަބށް ބާަލިއުރ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރތް ަވޒާީފިއން  ހަުށ  ަމްއސަަލ  ެއޮގުތްނ 9.3

ަތަކާކއި ަމިއ އޮފާީހ ެދމުެދ ިއުތުރ އިދާރީ  ްބާރްނުޗ ރްަށަރށެުގ    ިހްނުގުމަގިއ، ުކނުްފީނެގ ަމަސްއަކްތ  ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ

ްތ ަލްސެވ ޮމީނަޓރ ުކުރުމަގިއ ިގަނ ދަތަިތެކްއ ިދާމަވުމނާްދަކްނ  އޮފެީހްއ ުހުރުމެގ ަސަބުބްނ މަަސްއަކްތ އިަދ ޚުިދަމ 

ފަާހަގުކެރުވުމްނާނިއ، ުކނުްފީނެގ މީާލ ޙަާލަތްށ ިދާމވަެފިއާވ ަދތި ުއނަދޫގ ަމރުހާަލިއްނ ައަރިއަގުތަމށަްޓަކިއ ވާީހެވްސ  

ިހްނުގްނ   އާިދީރ  ކުނުްފީނެގ  ިންނަމިއ،  ެދުމްނެގންދާ  ަހރަުދާނ  ުކިރައްށުވެރަޚރުަދުކަޑުކުރަމްށ  ަރްއޔިތްުނަންށ  ޮކްށ، 

އާިދީރ   ުކނުްފީނެގ  ޮގތްުނ  ޯފުރޮކށިްދުނުމެގ  ޚުިދަމްތ  ަޔީޤްނަކާމެއުކ  އުިތާބާރިއ  ަރނަގުޅކްޮށ،  ެފްނަވުރ  ޚުިދަމުތެގ 

ެގަނއަުމީކ   ބަދުަލަތެކއް  ަމުޖޫބރު    ެއަވުގުތ ޮއިނަގނަޑށް  ުކރްުނ  ިހނުދ، ޮކްނމެެހްނ  ެފނުުނ  ީރަޖނަލް    ަކެމްއަކަމށް 

ުއވުާލަމްށ  އީޮފ ިޑޕްާޓަމްނޓަުތްއ  އީޮފްސަތާކިއ  ިހްނަގުމނާްދ  ަނުމަގިއ  ުކނުްފީނެގ  ްސެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

ުގިޅެގްނަކްނ   ިންނުމމާ  ޯބޑްުނ  ަންނަބުރ  ިޑެރްކަޓުރްނެގ  ިލިމެޓުޑެގ  ޯކަޕރަޭޝްނ   FNK-M/C/2019/30ެފަނަކ 

ެގ    2015ުކނުްފީނެގ ުމަވްއޒުަފނެްގ ަގާވއުިދ    ިއްނ ެއނެގްނ އްޮނނަަކާމިއ، ( 'ަސރިކއަުލރ'  2019ެފުބުރަވީރ    20) 

)ޭދްއ(    2ަވަނ ަންނަބުރެގ ަދުށްނ ަމާޤމު ުއވެާލވަިފިއާވީތ، ެއާމއާްދަގިއ ަބާޔްނުކާރ  1ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ  34.9

ަނނަްބުރ ިލިމެޓުޑެގ  ޯކަޕޭރަޝން  ެފަނކަ  ިންނމާފިައާވީތަކްނ  ޫދޮކށަްލްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމާސަރާއެއުކ  ުދވުަހެގ    ަމްސ 

FNK/A/TER/2019/187   (18    ްަވޒާީފއްިނ ަވިކުކރި ަކުމެގ ިލޔްުނ' އަށް ބުެލުމން ެއނެގްނ  2019ެއްޕރީލ' )

ގެ ޙާލަތު    (redundancy)މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ރިޑަންޑަންސީ  ްނަނަކާމިއ،  ޮއ

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ފައި އޮންނަކަން ބަޔާންކޮށް ގެންކަންމެދުވެރިވެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ލައިގެން    21)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު   9.4

މުވައްޒަފަކު ރިޑަންޑަންޓް ކުރެވިދާނެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވީނަމަވެސް އެފަދަ ސަބަބެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  

 ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ށްދެވިފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،ސާބިތުކޮ

  ނަންބަރު   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ދީފައިވާ  ފަރާތަށް  އެ  ގޮތުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން

FNK/A/TER/2019/187  (18  ްވަޒީފާއިން  2019  އެޕްރީލ' ލިޔުން'ވަކިކުރި(  ކަމުގެ  މައްސަލަ އިން،     



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހުهللا އާދަމް ޢަބްދު  VTR/2019/156މައްސަލަ 
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އޮފީސްތައް   ރީޖަނަލް  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

 1ވަނަ މާއްދާޣެ )ހ( ގެ    34.9ގެ    20158އުވާލުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

ބަޔާންކުރާ  ވަނަ ނަން މަާޤމު އުވާލެވިފައިވާތީ، އެމާއްދާގައި  މުސާރައާއެކު  )ދޭއް(    2ބަރުގެ ދަށުން  މަސްދުވަހުގެ 

އެނގޭކަމާއި، އޮންނަކަން  ބަޔާންކޮށްފައި  ނިންމާފައިވާތީކަމުގައި  ދޫކޮށްލަން  ހައިކޯޓުގެ    ވަޒީފާއިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ަޤިޟއްޔާގައި،  HC-A/280/2012ނަންބަރު 

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

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

ފޮނުވި  ވަކިކުރުމަށް  ޕްރައިވެޓް   ވަޒީފާއިން  މެރިން  ޕްރިސިޝަން  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި 

ވަކިކުރި  ލިމިޓެޑްގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި،  އެސަބަބުތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  ސަބަބުކަމަށް   ފަރާތުން 

ހުށަހަޅައި، ވަޒީ  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިއުމުގައި  ވަކިކުރި  ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ   ފާއިން  އެސަބަބުތަކަށް 

 މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި، 

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

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

 "   … ސަބަބެއްތޯކަމާއި، 

މައްސަލައިގައި ވެސް ބަލަންވާނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މި    ، ކަނޑައަޅާފައިވާތީމި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ފަދައިން    އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ

ބަޔާންކޮށްފައި  2019އެޕްރީލް    18ފަރާތަށް   ލިޔުމުގައި  ފޮނުވާފައިވާ  މައްޗަށް ގައި  ސަބަބުގެ  ވާ 

ބިނާކޮށްކަމުގައި    އާއި،ބިނާކޮށްކަމުގަ މައްޗަށް  ސަބަބުގެ  އެ  ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ  ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި  މި 

 ބުރަވެވެއެވެ. 

ގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހެކިލިސްޓާއެކު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް   2020ޑިސެންބަރު    21  އެގޮތުން 9.5

ނަންބަރު    1އެގްޒިބިޓް   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި    FNK-BR/2019/02  (13ގެ 

'2019ފެބުރުވަރީ   ބޯޑުގެ    2019(  ނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތަކާ ވަ  01ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 ؛)އަށެއް( ވަނަ ނަންބަރުގައި 8ގުޅޭ ބޯޑް އޮފް ޑައިރެކްޓާރސްގެ ޤަރާރް' ގެ 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ބްރާންޗްތަކަކަށް  އެހެން  މުވައްޒަފުން  ރަނގަޅު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ތިބި  އޮފީހުގައި  ރީޖަނަލް  އުވާލައި،  އޮފީސްތައް  ރީޖަނަލް   "  

 ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ އެމުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަށް ދިނުމަށް ނިންމުނު ހިނދު"  

 އި އޮންނަކަން އެނގެއެވެ.  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަ

ހިންގުން   9.6 ރަނގަޅުކޮށް،    އިތުރަށް ކުންފުނީގެ  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ގެންދާ  ދެމުން  ރައްޔިތުންނަށް  ހަރުދަނާކޮށް، 

އިތުބާރާއި ޔަީޤންކަމާއެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަކީ  

އޮފީސްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ އޮފީސްތަކާއި    ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ކަމެއްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ރީޖަނަލް  މިވަގުތު

ހަމައަށް   އުވާލެވުމާ  އޮފީސްތައް  ރީޖަނަލް  ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،  މެނޭޖްމަންޓުން  އުވާލުމަށް  ޑިޕާޓްމަންޓުތައް 

މަތް ތަކާއި މައި އޮފީހާ ދެމެދު އިތުރު އިދާރީ އޮފީހެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް އަދި ޚިދުބްރާންޗުރަށްރަށުގެ  

ލަސްވެ މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ގިނަ ދަތިތަކެއް ދިމާވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތަށް 

ނިންމާފައިވުމާއެކު   ކުޑަކުރުމަށް  ޚަރަދު  ވީހާވެސް  އަރައިގަތުމަށްޓަކައި  މަރުޙަލާއިން  އުނދަގޫ  ދަތި  ދިމާވެފައިވާ 

އުވާލުމަށް   އޮފީސްތައް  ގެންދިޔުމަށް  ރީޖަނަލް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި  ފައިވާކަން  އަންގާކުރަންޖެހޭ 

( 'ސަރކިއުލަރ' އަށް 2019ފެބުރުވަރީ    20)  FNK-M/C/2019/30ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު  

 FNK-A/FM/2019/995  (12ންނަކަމާއި، އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނަންބަރު  ބެލުމުން އެނގެން އޮ

 ؛( 'ފެކްސް މެސެޖު' ގައ2019ިމާރިޗު 

ގޮތުން   ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  އޮފީސްތައް    20ފެބުރުވަރީ    2019"ކުންފުނީގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ރީޖަނަލް  ކުންފުނީގެ  ގައި 

  13މާރިޗު    2019ކުރެވިފައިވާ ރީޖަނަލް އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން  ޤާއިމު އުވާލުމާއި ގުޅިގެން، އަތޮޅުތެރޭގައި  

 ކުރެވިފައިވާ ރަށުގެ ބްރާންޗަށް ނިކުތުމަށް ދަންނަވަން"  ޤާއިމު އިން ފެށިގެން އެ އަތޮޅެއްގެ ރީޖަނަލް އޮފީސް 

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ވަޒީފާއިން  ން މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި އޭރު ރީޖަނަލް އޮފީހުގައި ތިބި  މީގެ އިތުރު 9.7

ހދ. ރީޖަނަލް އޮފީސްގެ ނަމުގައި އެއްވެސް    ބްރާންޗަށްދޫކޮށްލެވުނުކަމަށާއި، ރީޖަނަލް އޮފީސް އުވާލުމަށްފަހުގަ އެ  

ނުވާނެކަމަށް   ނެގިފައި  ގޮތުގައި  ގައި    2021ޖަނަވަރީ    25މުވައްޒަފަކު  ހެއްކެއްގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހުهللا އާދަމް ޢަބްދު  VTR/2019/156މައްސަލަ 
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 | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަ 
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Phone: 3307701  :ްފޯނ | Fax: 3308774 ފެކްސް:   | Website: www.employmenttribunal.gov.mv    ވެބްސައިޓް:  
 

 

ހެކިބަސް ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީއާބެހެ  ތުރާކުނު(  ހއ.   / )ބަހާރުގެ  ޢަލީ  މަމްދޫޙު  ދީފައިވާކަން  ހާިޟރުކުރެވުނު 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ކުންފުނި 9.8 ވަނަ އަހަރު    2019ކަށް ކުރަމުން އައި ޚަރަދު ހުއްޓާލުމާއެކު  ރީޖަނަލް އޮފީސްތަން  މައްސަލަ ރައްދުވި 

ކުންފުންޏަށް   އިރު  ރު   35.9ނިމިގެންދިޔަ  ފައި މިލއަން  ސާފު  ލިފިޔާގެ  ރައް  ބިފައިވާކަމަށްދާ  ވި  ދުމައްސަލަ 

ށަހެޅި  ފަރާތުން ހުރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ރައްދުވާގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް  2021އެޕްރީލް    25  ފަރާތުން

ނަމަވެސް،  ހަގަކޮށްފައިވީފާއި ގުޅޭ ބަޔާން' ގައި  ޓާވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯ  2019ނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ  ފެ

ފާއާބެހޭ  ވަޒީގައި    2021ރީލް  އެޕް  07  ،އެ ފައިދާ ލިބިފައިވަނީ ސީދާ ރީޖަނަލް އޮފީސްތައް އުވާލުމާ ގުޅިގެންކަން

(  2020ނޮވެންބަރު    26)  FIN02020-57ންބަރު  ފީސްގެ ނަޓަރ ޖެނެރަލްސް އޮ އުނަލަށް ހުށަހެޅި އޮޑިރައިބިޓް

   އިން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ރައްދުވި  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ނުކުތާތަކަށް  ސްވެފާހަގަކުރެވުނުއި 9.9 ފައިކުންފުން   މައްސަލަ  ސާފު  ގޮތުގައި  ގެދާޏަށް   

ރުފިޔާ    35.9 ސީ ލިބިފައިވަމިލިއަން  ރީޖަނަލް  ނީ  ގުޅިގެންކަން  އޮފީސްދާ  އުވާލުމާ  ޖެނެރަލްސް  އޮޑިތައް  ޓަރ 

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަނަމަވެސް،  އިން އެނގެން ނެތް(  2020ނޮވެންބަރު    26)  FIN02020-57ންބަރު  ފީސްގެ ނަ އޮ

ގެންދާ   ވަކިކުރެވުނީ،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް ދެމުން  ރައްޔިތުންނަށް  ހަރުދަނާކޮށް،  އިތުރަށް  ހިންގުން  ކުންފުނީގެ 

އިދާރީ   ކުންފުނީގެ  ގޮތުން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  ޔަީޤންކަމާއެކު  އިތުބާރާއި  ރަނގަޅުކޮށް،  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ 

ކީ އެވަގުތު ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ކަމެއްކަމަށް ފެނި، ރީޖަނަލް އޮފީސްގެ ނަމުގައި  އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަ

މައްސަލަ ނިންމެވުމާގުޅިގެންކަން  މެނޭޖްމަންޓުން  އުވާލުމަށް  ޑިޕާޓްމަންޓުތައް  އޮފީސްތަކާއި    ރައްދުވި   ހިންގަމުންދާ 

'ވަޒީފާއިން  2019  އެޕްރީލް  FNK/A/TER/2019/187  (18  ނަންބަރު  ފަރާތުގެ ލިޔުން' ވަކިކުރި(  ކަމުގެ   

ނަންބަރު   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  '2019ފެބުރުވަރީ    FNK-BR/2019/02  (13އާއި،  ވަނަ   2019( 

ބޯޑުގެ   ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޑައިރެކްޓާރސްގެ    01އަހަރުގެ  އޮފް  ބޯޑް  ގުޅޭ  ނިންމުންތަކާ  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާއްމު  ވަނަ 

އާ ލި،  އިޤަރާރް'  ކޯޕަރޭަޝން  ނަންބަރު  ފެނަކަ  ( 2019ފެބުރުވަރީ    20)  FNK-M/C/2019/30މިޓެޑުގެ 

އާ ނަންބަރު    އި'ސަރކިއުލަރ'  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  (  2019މާރިޗު    12)  FNK-A/FM/2019/995މައްސަލަ 

  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާިޟރުކުރެވުނު   އިން އެނގެން އޮތުމުގެ އިތުރަށް'ފެކްސް މެސެޖު'  



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހުهللا އާދަމް ޢަބްދު  VTR/2019/156މައްސަލަ 
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މަމްދޫޙު ޢަލީ )ބަހާރުގެ / ހއ. ތުރާކުނު( ގެ ހެކިބަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރެވުނީ ވަކި މުވައްޒަފަކު  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ނޫންކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީ، މައްސަލަ  

ވަކިކުރު ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  މައުޫޟޢީ  ހުށަހެޅި    ( substantive fairness)   ޢަދުުލެވިރަކްނމުގައި 

 ުބަރެވެވެއެވ.   ާވަކަމްށާޤިއުމޮކށަްފިއ

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

ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ވަކިކުރުމުގައި  ަފާރުތްނ    (procedural fairness)ިއުޖާރީއ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ 

 ފަާހަގުކެރުވެނެވ.   ާޤިއުމޮކށަްފިއޭވޯތ ބިެލިއުރ ައނަްނިނިވ ަކްނަކްނ 

ޢަދުލުވެރިކަން  ވަކިކުރު   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ޙާލަތުގައި  ރިޑަންޑަންސީގެ  10.1 އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  މުގައި 

ވަކިކުރަންޖެހޭ   ވަޒީފާއިން  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންސީގެ  ބެލެވޭނީ،  ޙާލަތްތަކުގައި  ޢާއްމު  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް 

ހައިކޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅާފައިވާނަމަކަން،  ފިޔަވަޅުތައް  އިޖުރާއީ  އަންނަނިވި  ވަކިކުރުމުގައި  ޓުގެ  މުވައްޒަފުން 

ަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން    HC-A/343/2012ިޟއްޔާއާއި އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ަޤ  HC-A/180/2011ނަންބަރު  

 އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރިޑަންޑަންޓްކޮށް އި .1 މުވައްޒަފުންތަކެއް  ތިބި  ވަޒީފާގައި  ސަބަބުން،  ބަދަލުގެ  ގެންނަ  އޮނިގަނޑަށް  ދާރީ 

 އަދި ؛ ، މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުންވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން

ޢަމަލުކުރާނެ   .2 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒިފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން 

 އަދި ؛ އިޖުރާއަތުތަކާއި އުޞޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން

ވަޒީފާއާބެހޭ  ރިޑަންޑަންޓް .3 ރިޑަންޑަންސީއަކީ  ވަކިކުރެވޭނީ،  މުވައްޒަފުން  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ވުމުގެ 

ސަބަބެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރެވޭފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ާޤނޫނުގެ 

ވަކިކުރުމުގެ   މުވައްޒަފު  ވަކިކުރެވޭ  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ކުރީން، ބަލައިގެންކަމަށްވުމާއެކު، 

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



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހުهللا އާދަމް ޢަބްދު  VTR/2019/156މައްސަލަ 
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ާޤނޫނުގެ   އެ  ނުވަތަ  ނޯޓިސް  ދޭންޖެހޭ  ދަށުން  ދިނުމުގެ   25މާއްދާގެ  ނޯޓިސް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 އަދި   ؛ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވުން

ވަޒީފާއި .4 ދިނުމަށް  ރިޑަންޑަންޓްވެގެން  ޢިނާޔަތްތަކެއް  ޚާއްަޞ  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ން 

ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭނެގޮތާއި މިންގަނޑުތައް ކުރިން ކަނޑައެޅި، މުވައްޒަފުންނަށް  

 އެންގިފައިވުން. 

 ގެންނަ  އޮނިގަނޑަށް  އިދާރީ  އިޖުރާއަތުކަމުގައިވާ،  ފުރަތަމަ  ތެރެއިން  އިޖުރާއަތުތަކުގެ  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު 10.2

ކުރަންޖެހިފައިވާކަން  ވަކި   ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ތިބި  ވަޒީފާގައި   ސަބަބުން،  ބަދަލުގެ

ވަކިކުރެ ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިޖުރާއަތު  މި  އަންގާފައިވުން'  ކުރިއާލައި  ވުމުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް 

 ކުރިން ފުރިހަމަކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު،  

ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި    2019އޮކްޓޫބަރު    06  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 10.2.1 ހުށަހަޅާފައިވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި  ބަޔާން'  ފުރަތަމަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  'މައްސަލަ 

އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  މެދުވެރިވެގެންކަމުގައި  ޙާލަތު  ރިޑަންޑަންސީގެ 

ބަޔާ ދިމާވެފައިވާކަމަށް  މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ  ކުންފުންޏަށް  ކުންފުނީގެ  ގުޅިގެން  ޙާލަތާ  ރިޑަންޑަންސީގެ  ންކުރާ 

ރައްދުވި   މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުމެއް  އެއްވެސް  ސާބިތުވާފަދަ  ޚިއްާޞކޮށްފައިވާކަން  ގެއްލިގެންދާނެކަން  ވަޒީފާ 

 ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ.  

އުވާލުމަށްފަ  10.2.2 އޮފީސް  ބްރާންޗަށް ރީޖަނަލް  ކުޅުދުއްފުށި  ހދ.  ވަޒީފާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހު 

ނަންބަރު   ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  މާރިޗު   FNK-A/FM/2019/995  (12ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަން 

އުވާލުމަށް 2019 އޮފީސްތައް  ރީޖަނަލް  އޮންނަކަމަށާއި،  އެނގެން  ބެލުމުން  މެސެޖަށް  ފެކްސް  ގެ   )

ރައްދުވި  ނިންމުމަށްފަ މައްސަލަ  ޢަމަލުކުރުމަށް  މުވައްޒަފުންނާމެދު  ދިޔަ  މަސައްކަތްކުރަމުން  އޮފީހުގައި  އެ  ހު 

ފަރާތުން ނިންމާފައިވަނީ އެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްނޫންކަމަށާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފެކްސް  

މުޢާމަލާތްކުރެވި މުވައްޒަފުންނާ  އެ  ޒަރިއްޔާއިން  ގޮތަކީ    މެސެޖުގެ  ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ  މުވައްޒަފުންނާމެދު  އެ 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހުهللا އާދަމް ޢަބްދު  VTR/2019/156މައްސަލަ 
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މަސައްކަތް   އެފަރާތްތަކާ  ނެރެ  މުވައްޒަފުން  ބްރާންޗުތަކަށް  ރަށު  ބަދަލުގައި  އޮފީހުގެ  ރީޖަނަލް 

ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެހެންކަމުން  އޮތްކަމަށާއި،  އެނގެން  ސާފުކޮށް  ހަވާލުކުރެވުންކަން 

ވަކިގޮތަ މުވައްޒަފުން  މުވައްޒަފުންނާމެދު  ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު  އެގޮތަށް  އަދި  ނިންމުމަށްފަހު،  ޢަމަލުކުރުމަށް  ކަށް 

އެމުވައްޒަފުންނަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާކަމަށާއި،  ގަވާއިދުގައި  ކުންފުނީގެ  ހާލަތު  ވަކިކުރެވޭނެ  ވަޒީފާއިން 

ވަކިކުރެވިދާނެކަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ދެވިފައިވުމަކުން  ހަމަޖެހޭ  ޢިނާޔަތްތަކެއް  ބަޔާންކުރުމަކީ  މަށް 

 އުސޫލެއްނޫންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ލިމިޓެޑުގެ    ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ،  ވަކިކުރުމުގައި   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 10.2.3 ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

  ؛ގައި 1ގެ )ހ( ގެ  34.9ގެ   2015މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 

ދުގައިވާ  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ، މި ގަވާއި "

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

ނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން މަޤާމު އުވާލުމުން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނެއް ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ ތަނަކުންދޭ  އޮނިގަނޑަށް އަން  .1

 ޚިދުމަތެއް މެދުކަނޑާލަން ޖެހުމުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ޖެހުން. 

މަ އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފަކު  ގުޅިގެން  ބަދަލަކާ  އަންނަ  އޮނިގަނޑަށް  ވަޒީފާ  ކުންފުނީގެ  ކުންފުނީގެ  ނުވަތަ  އުވިއްޖެނަމަ،  ޤާމު 

ގުޅިގެގން   ނިންމުމަކާ  ނިންމާ  ބޯޑުން  ކުންފުނީގެ  މެދުކަނޑާލަން  ޚިދުމަތެއް  ތަނަކުންދޭ  ނުވަތަ  ބަންދުކުރުމަށް  ތަނެއް  އަދާކުރާ 

  ސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ދިނުމަށްފަހު މަ   2ފަކަށް  ކުންފުނީގެ ދާއިމީ ވަޒީފާގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ މުވައްޒަ 

 " ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. 

ބަޔާންކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، ޢިބާރާތުން  ކުރިމުވައްޒަފުން  މި  މިފަދައިން  ގަވާއިދުގައި  ލައި  އާގެ 

އިޖުރާޢަތު   މި  ބުރަނުވެވޭކަމާއި،  ފުރިހަމަވީކަމަށް  އިޖުރާއަތު  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ކަނޑައެޅިފައިވުމަކުން 

މެދުވެރިބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ ފުރިހަމަވުމަށްޓަކައި،   ޙާލަތު  ކުރިމާއްދާގައިވާ  ލައި  އާވެފައިވާކަން 

ފަރާއަންގަންޖެހޭނެކަމާއި،   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ތުން  އެގޮތުން  ހިންގުން  އިދާރީ 

ޖެހިފައިވާއޮނިގަނޑަ ބަދަލުގެންނަން  ހުށަހެޅި  ށް  މައްސަލަ  ނިންމާފައިވާކަން  އުވާލުމަށް  އޮފީސް  ރީޖަނަލް  ތީ 

ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަން  ފަރާތަށް އަންގާފައި އޮންނަކަން އެނގޭކަމާއި،  



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހުهللا އާދަމް ޢަބްދު  VTR/2019/156މައްސަލަ 

                                             

 

28 ގެ  19 ޞަފްޙާ      
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ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތި   ރައްދުވިފަރާތަށް  މައްސަލަ  އަންގާފައިވާނެކަން  ވެފާހަގަކުރެވުނު  އިސްއެފަރާތަށް 

 އިޖުރާއަތު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 10.3 ވަޒީފާއިން  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ  ކުރިން،  ވަކިކުރުމުގެ  ފާއިން 

ޢަމަލުކުރާނެ   ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކުރިމުވައްޒަފުން  ކޮބައިކަން  އުޫޞލުތަކަކީ  ލައި  އާ އިޖުރާއަތުތަކާއި 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަލާއިރު،  އަންގާފައިވޭތޯ 

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

ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން  އްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާއިރު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް،  މުވަ

ކޮބައިކަން އުޞޫލުތަކަކީ  އިޖުރާއަތުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ވަކިކުރުމުގައި  ކުރިއާލައި  ވަޒީފާއިން   އެފަރާތްތަކަށް 

އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު އިޖުރާއަތު މައްސަލަ  އަންގާފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  

 އެވެ.  ރައްދުވި ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުރަވެވެ 

 22ޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(  )ވަ  2008/2ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން، ާޤނޫނު ނަންބަރު    ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 10.4

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

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

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

ވަޒީފާގައި   މުވައްޒަފު  ބާޠިލުކުރާނަމަ،  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  އެއްބަސްވުމެއް  ވަޒީފާގެ  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  މުއްދަތެއް 

ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭނެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު   ދެމިހުރެފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަށް އެންމެ

ާޤނޫނުގެ   ވަކި    22އެ  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެގޮތުން  ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މުވައްޒަފެއްކަމާއި،   ވަޒީފާއަދާކުރަމުންއައި  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ވަޒީފާގެ  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  މުއްދަތެއް 

  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2 ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު މައްސަލަ

ފަރާތަކީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޫންކަމާއި،  މެދުވެރިވެގެން  ޙާލަތެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  މާއްދާގައި    09ވަނަ 

( ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަން މައްސަލަ ހަތާވީސް)  27( މަހާއި  ނުވައެއް)  09( އަހަރާއި،  ނުވައެއް)

އޮންނާ އެނގެން  ޗިޓުން  ވަކިކުރެއްވި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ނޯޓިސްގެ ހުށަހެޅި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ތީ، 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހުهللا އާދަމް ޢަބްދު  VTR/2019/156މައްސަލަ 
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( ވަނަ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ގޮތުގައި ޙައްުޤވާނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު 

 ؛( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. އަދިދެއެއް) 02ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން 

 22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    މުގެ ކުރިން ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު މައްސަލަ

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނޯޓިސް  ދޭންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  އެނގެންނެތްކަމާއި،  ވަނަ  އޮންނަކަން  ދީފައި 

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  ޗުއްޓީގެ  )ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ   02ނަމަވެސް މައްސަލަ  އެލަވަންސާއި، އަހަރީ  އާއިއެކު 

ރ. )ފަންސަވީސް ހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތް  25،167.08/-ޖުމްލަ  ތުގައި ބޭނުންނުކޮށްވާ ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާގެ  ގޮ

މޯލްޑިވްސްގެ   އޮފް  ބޭންކް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އޮންނަކަން  ދީފައި  ލާރި(  އަށް  ރުފިޔާ 

 އޮތްނަމަވެސް، މިފައިސާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި އަށް ބެލުމުން އެނގެން 915317568654ރިފަރަންސް ނަންބަރު 

ފައިސާއެއްކަމަށް   ދީފައިވާ  ހިސާބުކުރެވިގެން  މުއްދަތަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ 

ދީފައިވާ  ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާ    4މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޑޮކިއުމެންޓް    އެނގެން އޮންނާތީއާއި،

މި ފައިސާއަކީ މައްސަލަ    ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުންނާއި،ތަފްޞީލު ީޝޓުގައި "ރިޑަންޑަންސީ ޕޭމަންޓް" ގެ ގޮތުގައި  

 22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްބަލައި،  

ގެ   )ހ(  މާއްދާގެ  ނަންބަރު  3ވަނަ  ނޯވަނަ  ފައިސާއެއްކަން  ގައިވާ  ދޭ  ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  މުއްދަތަށްވާ  ޓިސްގެ 

 އެނގެން ނެތަތީ،

އެފަރާތަށް ،  ސަބަބުތަކަށްޓަކައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަކިކުރުމަށްފަހު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ    25)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ޖަމާކޮށްދީފައިވާ ފައިސާއަކީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ވަޒީފާއާބެހޭ    ނޯޓިސް ވަކިކުރެވިފައިވަނީ،  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތަތީ،  ބެލެވެން  ފައިސާކަމަށް 

ާޤނޫނުގެ    22ާޤނޫނުގެ   އެ  ނުވަތަ  ނޯޓިސް  އެއްގޮތަށް  މާއްދާއާ  ނޯޓި  25ވަނަ  އެއްގޮތަށް  މާއްދާއާ   ސްވަނަ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  އިޖުރާއަތު  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ނުކުތާގައި  މި  ނެތަތީ،  ބެލެވެން  ދިނުމަށްފަހުގައިކަމަށް  ފައިސާ 

 ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

 ތެރެއިން،  އިޖުރާއަތުތަކުގެ  މަކުރަންޖެހޭފުރިހަ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ޙާލަތުގައި  ރިޑަންޑަންސީ 10.5

ފައިވާނަމަ،  ކަނޑައަޅާ  ދިނުމަށް  ޢިނާޔަތްތަކެއް  ޚާއްަޞ  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްވެގެން" 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހުهللا އާދަމް ޢަބްދު  VTR/2019/156މައްސަލަ 
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އެންގިފައިވުން"  މުވައްޒަފުންނަށް  ކަނޑައެޅި،  ކުރިން  މިންގަނޑުތައް  ލިބިދެވޭނެގޮތާއި  ޢިނާޔަތްތައް  އަށް   އެ 

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

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

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

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

 " . ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ 

އޮންނަކަން އެނގޭތީއާއި، ހަވާލާދީފައިވާ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ   މިފަދައިން 

އިސްވެދެންނެވުނު އޮންނާތީ،  އެނގެން  ޖަމާކޮށްދީފައިވާކަން  މިފައިސާ  ފަރާތަށް  މި   ހުށަހެޅި  ސަބަބަށްޓަކައި، 

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަވެފައިވާކަމުގައި  އިޖުރާއަތު މައް  ފާހަގަކޮށްފައިވާނުކުތާގައި  

 ބުރަވެވެއެވެ. 

 ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުމުގެ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 10.6

ބަދަ  އޮނިގަނޑަށް  އިދާރީ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އެފަދައިކުރިން  ޖެހިފައިވާކަމާއި،  ގެންނަން  ގެންނަ  ލު  ން 

ސަބަބުން އަންގާފައިއޮތްނަމަވެސް،    ބަދަލެއްގެ  ނިންމާފައިވާކަން  އުވާލުމަށް  އޮފީސް  ތިބި ރީޖަނަލް  ވަޒީފާގައި 

ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން  ވަޒީފާއިން  ރިޑަންޑަންޓްކޮށް  ހުށަހެޅި  ،  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ކުރިއާލައި  މައްސަލަ  ފަރާތަށް 

ނެތަތީއާއި، ބުރަވެން  މުވައްޒަފުން   އެންގިފައިވާކަމަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ސަބަބުން  ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ 

ކުރި ކޮބައިކަން  އުޞޫލުތަކަކީ  އިޖުރާއަތުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ވަކިކުރުމުގައި  އަންގާފައިއާ ވަޒީފާއިން  އޮތްކަން  ލައި 

ނަންބަރު  މައް  އާއި،އެނގެންނެތަތީ ާޤނޫނު  ކުރިން،  ވަކިރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    2008/2ސަލަ 

  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ ާޤނޫނުގެ    22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  

ނޯޓިސް ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  މާއްދާއާ  ނެ  ވަނަ  ބުރަވެވެން  ދީފައިވާކަމަށް  ރައްދުވި  ފައިސާ  މައްސަލަ  ތަތީ، 

މުވައްޒަފުން   ޙާލަތުގައި  ރިޑަންޑަންސީގެ  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ،  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތުގެ 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާއީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި    (procedural fairness)ވަޒީފާއިން 

 ޤާއިމުނުކޮށްކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 
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ވަޒީފާއިން  ވެއިސް .11 މުވައްޒަފަކު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ފަދައިން  ބަޔާންކުރެވުނު 

 ،ާޤއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށްވާތީ  (substantive fairness)  ންކަ ޢަދުލުވެރިކުރަންޖެހޭ މައުޫޟއީ  ާޤއިމުވަކިކުރުމުގައި  

ކުރާނެ ހަމައެއް  ރުޖޫޢައަނބުރާ    މަާޤމަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ މޭރުމުން އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ  

ކަނޑައެ އިޖުރާއީ    ، ޅިނަމަވެސްނެތްކަމަށް  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ކަން  ޢަދުލުވެރިމައްސަލަ 

(procedural fairness)  ުބުރަވެވޭތީކުރުމެއްޤާއިމ ކަމަށް  )ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ނަންބަރު    ާޤނޫނު  ،ނެތި 

 ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަށް ބުރަވެވެއެވެ.  ޢަދުލުވެރިއެފަރާތަށް  ރިޢާޔަތްކޮށްވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް  29( ގެ ާޤނޫނު

 އަދި  ނަންބަރު  ވަނަ  3  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)   2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު 11.1

  ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ގެ(  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ގެާޤނޫނު   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ

  މިންވަރު  ބަދަލުގެ  ނަގައިދެވޭ  ފަރާތަކަށް  ވަކިކުރެވިފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ،ނަޒަރުކުރާއިރު  ބަދަލުނަގައިދިނުމަށް

  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަންކަން  ބަލަންޖެހޭ   ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ   ކަނޑައެޅުމުގައި

142/HC-A/2013 ި؛އެއީ ،ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި ގަޒިއްޔާގައ 

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އުމުރު .1

 އަދި  ؛ގެ ޒިންމާތައްމަާޤމުއަދި އެ  ،މަާޤމުވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މުވައްޒަފު ހުރި  .2

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ތަޖުރިބާ .3

 އަދި  ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ މުއްދަތު .4

 އަދި  ؛ރެކޯޑު  އަހުލާގާބެހޭ މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުގެ ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން .5

ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ   .6 ކޮށްފައިވާ  ާޤއިމު ކަން  ޢަދުލުވެރިވަޒީފާއިން 

 ؛ މިންވަރު

 މި ކަންތައްތައްކަން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ހުއްދަ   .12 ގޮތުން  ދޭންޖެހޭ  ާޤނޫނީ  އެފަރާތަށް  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބަކަށްޓަކައި 

ފަރާތް  ނޯޓިސްގެ މުއް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އޮތްއޮތުމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  އެދިފައި  ދަތަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް 

ވަޒީފާ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދޫކޮށްލެވިފައިވަނީ  މުއްދަތަށްވާ    ވަޒީފާއިން  މަސްދުވަހުގެ    2އަދާކުރި  )ދޭއް( 



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ދިނުމަކާނުލައިކަމުގައިވާތީ ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ  ފަރާތަށް  ،  ނޯޓިސްގެ  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  މައްސަލަ  އުޖޫރައިގެ  މަހު 

-ރ. )ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ( އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް ލިބެމުންދިޔަ  5،610/-ލިބެމުންދިޔަ  

-ރ. )އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ޖުމުލައަށްވާ  1،800/-ރ. )ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( ގެ ރޭޓުން މަހަކަށް  60/

ރުފިޔާ(  7،410/ ދިހަ  ސަތޭކަ  ހަތަރު  )ހަތްހާސް  ނިސްބަތުން  ރ.  މުސާރައިގެ    ދޭއް()  02ގެ  މަސްދުވަހުގެ 

ޖެހޭ   ރުފިޔާ(  14،820/-ގޮތުގައި  ވިހި  އަށްސަތޭކަ  ހާސް  )ސާދަ  ންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅަނަގައިދިނުމަށް  ރ. 

 ބުރަވެއެވެ. 

ގޮތުގަލިބިފަ  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ .13 ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ގޮތުގައި  އިވާ  އުޖޫރައިގެ  އި 

ާޤނޫނު  އި،  ނަގައިދިނުމަށާ  )އަށާރަ އިންސައްތަ( ގެ ރޭޓުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  18ލިބޭނެ ޢަދަދުތަކަށް އަހަރަކަށް %

ވަނަ މާއްދާއަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޚިލާފުވެފައިވާތީ،   55)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނަންބަރު  

ފެށިގެން   ދުވަހުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ  އުނިކުރުމަށްފަހު    7އެކަށީގެންވާ  ދުވަސް  )ހަތެއް( 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ގުނަ ނަގައިދިނުމަށް    1.5ޓު ހެދި ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބޭ އުޖޫރައިގެ  ފައިނަލް ސެޓްލްމަން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެފަރާތަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވަނީ ކިހިނަކުންކަން    ގައިއެދިފައިވީނަމަވެސް، މި މައްސަލާ

އެދިފަ ނަގައިދިނުމަށް  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ކިހިނަކުންކަން  އަދި  ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ  ޢަދަދު  އިވާ 

މައްސަލަ   ވެފައިވާކަން  ގެއްލުމެއް  ނުވުމުން،  ހުށަހަޅާފައި  ޤަރީނާއެއް  ނުވަތަ  ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ސާބިތުކުރުމަށް 

މައް ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި،  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި  ވަޒީފާއިން  ސަލަ  ފަރާތް 

ޢަދުލުވެރިކަން   އިޖުރާޢީ  މައްސަލަ  ލައިކަމަށްވެފައި،  ކުރުމަކާނު ޤާއިމުވަކިކޮށްފައިވަނީ  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  އެކަމުގެ 

ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި،   ނަގައިދިނުމަށް  މައްސަލައިގައި  މި  ފަރާތަށް  އިތުރު ހުށަހެޅި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނަގައިދޭނެ    ގައިނެ ހަމައެއް ނެތަތީ، މި މައްސަލާބަދަލެއް ނަގައިދެވޭ

 ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ. 

ުމާސަރ .14 ޚިލަާފްށ  ުނަވަތ    ިއްނ ާޤޫނާނ  ޯކެޓްއަގިއ  ަކާމބެހޭ  ހުޯދަމްށ  ބަދުަލ  ެގއްލުުމެގ  ިލުބުނ  ުއިނުކުރުމްނ 

ަފރުާތން  ްޓަރިއިބ ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަކނަޑައަޅއިިދުނމްަށ  ިލިބެގްނާވަކމަށް  ަޙްއުޤ  ކުުރުމެގ  ދުަޢާވ  ުއނެަލްއަގިއ 

ބާަލިއ އުެދަމްށ  ުނަވތަ  އެދަިފިއާވ  ޢަދެަދްއ  ަފއާިސެގ  ުއިނޮކށަްފިއވާ  މާުސަރިއްނ  ަފރުާތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުރ، 
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ޮކށަްފިއވަާނަމ ެއ ުއިނުކުރެމްއެގ ަސަބބްުނ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި  ތްަފޞެީލްއ، އިަދ ާޤޫނާނ ޚިލަާފްށ ުމާސަރިއްނ ުއިނ

ަފާރަތށް ެގއުްލެމްއ ިލބަިފިއާވނަަމ، އެ ެގއުްލުމެގ ބަދުަލ ހުޯދަމްށ ދުަޢވާ ުކުރުމެގ ަޙްއުޤ ަމއްސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތަށް  

ަބ ެގއުްލެމްއެގ  އެފަަދ  ަފާރުތން  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ޮއެވމެ،  ެއނެގްނ  ިލބިިދުނާމުގޭޅޮގުތްނ  ިލިބެގްނާވަކްނ  ދުަލ 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ެއްއެވްސ ވަާހަކެއްއ ަވޒާީފާއބޭެހ ްޓަރިއިބުއނުަލަގިއ ޭބްއވުުނ މްައސަަލބާަލ ަމޖިލެީހްއަގިއެވްސ އިަދ 

ަބާޔެންއަގިއވްެސ ފަާހަގޮކށަްފިއުނާވތީ، އެފަދަ ެގއުްލެމްއެގ ބަދުަލ ހުޯދަމށް އިެދ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    ހުށެަހިޅަފާރުތްނ  

އެފަަދ   ަކނަޑެއޭޅީނ،  ގެޮތްއ  ުގިޅެގްނ  ދުަޢާވައާކ  އެދޭ  ުހށަަހަޅން  ްޓރިައިބުއނަަލަކށް  ުނަވތަ  ޯކޓަަކށް  ަފާރުތްނ 

ުހށެަހިޅ    ދުަޢާވެއްއ ުހށެަހުޅަމށްފުަހ، އެދުަޢާވެއްއ ުހށެަހޭޅ  ަކުމަގިއވާތީ، ަމްއސަލަ  ްޓަރއިިބުއނަަލަކށް  ުނވަތަ  ކަޯޓށް 

ަކާމބޭެހ   ހުޯދަމްށ  ބަދުަލ  ެގއުްލުމެގ  ިލުބުނ  ުއނިކުުރުމްނ  ުމާސަރިއްނ  ޚިލަާފްށ  ާޤޫނާނ  އެދަިފިއވާފަަދިއްނ،  ަފާރްތ 

ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަޙްއުޤ  ުކުރުމެގ  ދުަޢާވ  ްޓަރިއިބުއނެަލްއަގިއ  ުނަވަތ  މި  ޯކެޓްއަގިއ  ިލިބެގްނާވަކަމްށ  ަފާރަތށް 

 ަމްއސަަލިއެގ ެތެރިއްނ ަކނަޑއަޅައެިދޭވެނ ަހަމެއްއެންތަކަމށް ުބރެަވެވެއެވ. 

ވަޒީފާއިން   ،ކުރާއިރުރިޢާޔަތް   ނުކުތާތަކަށް  އެންމެހައި  ފާހަގަކުރެވުނު  އިސްވެ .15 ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

އޮވެވަކިކޮށްފައިވަނީ   ސަބަބެއް  މައްސަލަ   ،ކުރުމަށްފަހުކަމުގައިވާތީާޤއިމުކަން  ޢަދުލުވެރި  އީމައުޫޟ  ،އެކަށީގެންވާ 

އަދާކުރަމުންދިޔަ   ފަރާތް  އެ  އެދިފައިވާފަދައިން  ފަރާތް  އި   މަާޤމަށްހުށަހެޅި  ވަޒީފާ    ،ދަކޮށްދިނުމަށާއިޢާއަނބުރާ 

ފެނަކަ  ށް މައްސަލަ ރައްދުވި  ނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަޢި ދަކުރާ ދުވާހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި  ޢާ އަނބުރާ އި

މައްޗަށް   ލިމިޓެޑުގެ  ކަނޑައަޅައިކޯޕަރޭަޝން  ނެތްކަމަށް  ުހށެަހޅި    ،އަމުރުކުރާނެތަނެއް  ަމްއސަަލ  އެެހްނަނަމވްެސ 

އިޖުރާަފާރްތ   މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމުގައި    ، ކޮށްފައިނުވާތީޤާއިމުކަން  ޢަދުލުވެރި  ޢީވަޒީފާއިން 

ކަންކަމަށް  އި  ދަށުން  ގެ(  ރ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29ގެ  ާޤނޫނުވަޒީފާއާބެހޭ    ރިޢާޔަތްކޮށް  ސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ރ. )ފަސްހާސް  5،610/-މަހު އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި

ރ. )ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( ގެ ރޭޓުން  60/-ލިބެމުންދިޔަ  ދުވާލަކަށް  އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި    ރުފިޔާ(ދިހަ  ހަސަތޭކަ  

ރުފިޔާ(1،800/-މަހަކަށް   އަށްސަތޭކަ  )އެއްހާސް  ޖުމުލައަށްވާ  ރ.  ހަތަރު ސަތޭކަ  7،410/-  ގެ  )ހަތްހާސް  ރ. 

ޖެހަތަރު)  04ގެ ނިސްބަތުން    ދިހަ ރުފިޔާ( ގޮތުގައި  ނަވާވީސް  )  ރ.29،640/-ހޭ  ( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައިގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ  ކަނޑައަޅައި،  ނަގައިދިނުމަށް  ރުފިޔާ(  ހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް  
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ކުރިން އެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ދީފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  

މުއްދަތަށްވާ   ޖެހޭ    ދޭއް()  02ވަޒީފާއަދާކުރި  ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  ހާސް  14،820/-މަސްދުވަހުގެ  )ސާދަ  ރ. 

ރުފިޔާ(   ވިހި  ޖުމްލަ  އަށްސަތޭކަ  ފަސްދޮޅަސް 44،460/-އާއިއެކު  ސަތޭކަ  ހަތަރު  ހާސް  ހަތަރު  )ސާޅީސް  ރ. 

 ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،ރުފިޔާ( 

އި އުޖޫރައިގެ  އިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގަވަޒީފާ  ޚިލާފަށް  ާޤނޫނާ  ނަމަވެސް

% އަހަރަކަށް  ޢަދަދުތަކަށް  ލިބޭނެ  ބަދަލު   18ގޮތުގައި  ގެއްލުމުގެ  ރޭޓުން  ގެ  އިންސައްތަ(    )އަށާރަ 

ވަނަ މާއްދާއަށް މައްސަލަ ރައްދުވި    55)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2އި، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ނަގައިދިނުމަށާ

)ހަތެއް(    7ޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން  ފަރާތުން ޚިލާފުވެފައިވާތީ، އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ވަ 

ގުނަ ނަގައިދިނުމަށް   1.5ދުވަސް އުނިކުރުމަށްފަހު ފައިނަލް ސެޓްލްމަންޓު ހެދި ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބޭ އުޖޫރައިގެ  

ޖުރާޢީ  ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ބަދަލު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ގެއްލުމުގެ    މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  ކަމުގައިވެފައި،ކުރުމަކާނުލައިާޤއިމުޢަދުލުވެރިކަން  

ކަނޑައަޅާފައިވާތީފަރާތަށް   މައްސަލާ   ،ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލެއް    ގައި މި  އިތުރު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ާޤޫނާނ ޚިލަާފށް ުމާސަރިއްނ ުއިނުކުރުމްނ ލުިބނު ެގއުްލުމެގ ބަދުަލ  ޑައަޅައި،  ށް ކަނ ނެތްކަމަނަގައިދޭނެ ހަމައެއް

ަފރަާތށް   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަޙްއުޤ  ުކުރުމެގ  ދުަޢާވ  ްޓަރިއިބުއނެަލްއަގިއ  ުނަވަތ  ކެޯޓްއަގިއ  ަކާމބޭެހ  ހުޯދަމްށ 

ަކނަޑ ަހަމެއްއެންތަކމްަށ  ަކނޑަައަޅއެިދޭވެނ  ެތެރިއްނ  ަމއްސަަލިއެގ  ިމ  އަަޅިއ،  ިލިބެގްނާވަކަމްށ 

ގޮތުގައިޖުމްލަ ފައިސާގެ    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ސަތޭކަ  44،460/-  އިގެ  ހަތަރު  ހާސް  ހަތަރު  )ސާޅީސް  ރ. 

ރުފިޔާ(   ކަނޑައަޅައި،ފަސްދޮޅަސް  ދިނުމަށްމައްމިފައިސާ    ނަގައިދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    ސަލަ 

 ންމަންފެނެއެވެ. އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނި ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް
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 ންިނމުން: 

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

ޒުވާރިމާގެ / )هللا އާދަމް ޢަބްދު  ، ބިެލިއުރ  ރާިޢަޔްތޮކށް    ެހިކބަހްަށެހީކެގ    ާށިއ ވަާހަކަތަކ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ  ަމޖިލުީހަގިއ

އިން ފެށިގެން   2009ޖޫން    25  (A156185)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ހދ. ކުޅުދުއްފުށި(

އެންޑް ސްޓެ އިންވެންޓްރީ  އެކައުންޓްސް  އޮފީހުގައި  ރީޖަނަލް  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ސީނިއަރ    ޓިސްޓިކްސްގެފެނަކަ 

މަާޤ ޑިޕާޓްމަންޓުން އޮފިސަރެއްގެ  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ދަނިކޮށް  އަދާކުރަމުން  މު 

ކުރެވިފައިވާ  އަތޮޅުތެރޭގައި ާޤއިމު  ،ކުރެވިފައިވާ ރީޖަނަލް އޮފީސްތައް އުވާލުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެންއަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމު 

އިން ފެށިގެން އެ އަތޮޅެއްގެ ރީޖަނަލް    2019މާރިޗު    13ޒަފުން  ރީޖަނަލް އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައް

ރަށުގެ  ޤާއިމު އޮފީސް   އެއްގޮތަށް    ބްރާންޗަށްކުރެވިފައިވާ  އެންގުމާ  އެ  އެންގުމުން،  ޢަބްދުނިކުތުމަށް  ހދ.  هللا އާދަމް 

އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  ބްރާންޗުކުޅުދުއްފުށި   ވަޒީފާ  މަާޤهللاޢަބްދުއާދަމް  ގައި  އުވާލެވިފައިވާކަމަށްބުނެ  ގެ  އޭނާ މު 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ،

ޢަބްދު ޢަބްދުهللا އާދަމް  އާދަމް  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ޚިލާފަށްކަމަށް  ާޤނޫނާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  އަކީ  هللاވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް هللا ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި، އާދަމް ޢަބްދުވަޒީފާއިން  

ޢަބްދު އާދަމް  އިޢާދަކޮށްދިނުމަށާއި،  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަކަށް  އެހެން  ނޫން  ދަށް  ވަޒީފާއަށްވުރެ  އެ  ވަޒީފާއިން  هللا ނުވަތަ 

ވަޒީފާއާބެ ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ޢަބްދުވަކިކުރި  އާދަމް  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ނިންމާ  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  އަށް  هللا ހޭ 

ޢަބްދު އާދަމް  ލިމިޓެޑުން  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ފައިސާއަކީ  ލިބެންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ޢިނާޔަތުގެ  އަށް  هللا މުސާރައާއި 

އަށް ދިނުމަށް ފެނަކަ  هللا މް ޢަބްދުދައްކަންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އެ ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ އާދަ 

ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި އަދި ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް މުސާރައިން އުނިކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ  

ލިބިގެންވާކަމުގައި   ޙައްުޤ  ދައުވާކުރުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި  ނުވަތަ  ކޯޓެއްގައި  ކަމާބެހޭ  ހޯދުމަށް  ބަދަލު 

ދިނުމަށާއި،    ނުމަށާއި،އަޅައިދިކަނޑަ އުޖޫރަ  ފުރިހަމަ  މުއްދަތަށްވާ  ނޯޓިހުގެ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމާ ދުވަހާ  
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ޢިނާ މުސާރައާއި  އެފަރާތަށް  ފައިސާގެ    ޔަތުގެހަމައަށް  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ފައިސާއާއެކު  ލިބެންޖެހޭ  ގޮތުގައި 

)އަށާރަ އިންސައްތަ( ގެ ރޭޓުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި، ާޤނޫނު ނަންބަރު   18ޢަދަދުތަކުން އަހަރަކަށް %

ޚިލާފުވެފައިވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ވަނަ މާއްދާއާ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން  55)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2

ދުވަސް އުނިކުރުމަށްފަހު ފައިނަލް ސެޓްލްމަންޓް ހެދި ދުވަހާ ހަމައަށް    7ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން  

އުޖޫރައިގެ   ފުރިހަމަ  ނަގައިދިނުމަށް    1.5ދޭންޖެހޭ  ގުނަ  ފަހެއް(  ޕޮއިންޓް  ޢަބްދު )އެކެއް  އާދަމް  ފަރާތުهللاއެދި    ން ގެ 

 ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި، 

ޢަބްދު  ވަކިކުރެވި  هللاއާދަމް  ރީޖަނަލް  ފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    34.9ގެ    2015އޮފީސްތައް އުވާލުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

ބަޔާންކުރާ  ވަނަ    1 އެމާއްދާގައި  އުވާލެވިފައިވާތީ،  މަާޤމު  ދަށުން  މުސާރައާއެކު    2ނަންބަރުގެ  މަސްދުވަހުގެ  )ދޭއް( 

 ބުނެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުން ޖަވާބުދާރީވީއިރު،  ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާތީކަމުގައި

މު  ވަކިކުރެވިފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހަޅާ  ވަކިކުރުމުގައި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  ކުރަންޖެހޭ  ާޤއިމުވައްޒަފަކު 

ފަރާތުން    ،ޤާއިމުކުރުމަށްފަހުކަމަށްވާތީ  (substantive fairness)  ންދުލުވެރިކަޢަ މައުޫޟއީ   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

  ، ޅިނަމަވެސްކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައެރުޖޫޢައަނބުރާ    މަާޤމަށްއެދިފައިވާ މޭރުމުން އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ  

އިޖުރާއީ   ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި    (procedural fairness)ކަން  ޢަދުލުވެރިމައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(   29( ގެ  ާޤނޫނު)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2ނޫނު ނަންބަރު  ާޤ  ،ނެތި ކަމަށް ބުރަވެވޭތީކުރުމެއްޤާއިމު

 ،ޔަތްކޮށްޢާއަށް ރި

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މަ ލިބެމުންދިޔަ  އްސަލަ  ގޮތުގައި  )ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ(  5،610/-މަހު އުޖޫރައިގެ  ރ. 

ގޮތުގައި  އާއި   ގެ  މަހަކަށްވާ  60/-ލިބެމުންދިޔަ  ދުވާލަކަށް  އެލަވަންސް  ރޭޓުން  ގެ  ރުފިޔާ(  )ފަސްދޮޅަސް  -ރ. 

ގެ    ރ. )ހަތްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ(7،410/-  ގެ ޖުމުލައަށްވާ  ރ. )އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ(1،800/

ރ. )ނަވާވީސް ހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް  29،640/-( މަސްދުވަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ  ހަތަރު)  04  ނިސްބަތުން



 
 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނަންބަރު:                             ށަހެޅި މައްސަލަ ހުهللا އާދަމް ޢަބްދު  VTR/2019/156މައްސަލަ 
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ނަގައިދިނުމަށް   ދޭންޖެހޭ  ކަނޑައަޅައި،  ރުފިޔާ(  އެފަރާތަށް  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 22)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ނޯޓިސް ނުވަތަ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ދީފައިނުވާތީ،  

-ވަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ  މަސްދު  ދޭއް()  02  ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ 3)ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ  

ރ. )ސާޅީސް ހަތަރު ހާސް ހަތަރު  44،460/-ރ. )ސާދަ ހާސް އަށްސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ( އާއިއެކު ޖުމްލަ  14،820/

 ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( 

މި    ފައި،ކުރުމަކާނުލައި ކަމުގައިވެާޤއިމުފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ތެރެއިން ފަރާތަށް  ގެއްލުމުގެ    މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅާފައިވާތީބަދަލު  މި    ،ނަގައިދިނުމަށް 

ފަރާތް  ގައިމައްސަލާ ހުށަހެޅި  އެދިފައިވާފަދަ  މައްސަލަ  ހަމައެއް   ނަގައިދޭނެ  ބަދަލެއް  ކަނޑައަޅައިތުރު  ނެތްކަމަށް   ، އި 

އަާދްމ   ދުވަސްތެރޭގައި(  ސާދަ)  14  ފެށިގެން  އިން(  2021  ސެޕްޓެންބަރު  06)  މިއަދުއިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފައިސާ  

  ލިޔުމުން   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން  ،އްކުމަށްފަހުދެ  ައްށهللا ަޢބުްދ

 . ނިންމައިފީމެވެ މައްސަލަ މި އަމުރުކޮށް އަންގާ މައްޗަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ އެންގުމަށް

 1443މުޙައްރަމް  29

 2021ސެޕްޓެންބަރު  06

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު

  ރައީސް ޓްރައިބިއުނަލްގެވަޒީފާއާބެހޭ 
 
 
 

 


