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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

  
 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

، (A295804)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ުމއްޠިަލބް ޢީަލައބަަދށިްހާޔ،    ކ.ުގަރއޫިދ، މި މައްސަލައަކީ  

ފެށިގެން    2018  ންބަރުނޮވެ  07 ލިމިޓެޑްގެ  އިން  ކޯޕަރޭަޝން  އޮފިސަރެފެނަކަ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ    އްގެ ލޮޖިސްޓިކްސް 

އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، ވަޒީފާ  މުވައްޒަފު    މަގާމުގައި  ނުވަތަ  ނުލިބުން  ހިދުމަތް  އެއްގޮތަކަށްވެސް  ފަރާތުން  މުވައްޒަފުގެ 

ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް ބޮޑު ޒިންމާ ނުއުފުލުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން  

  34.8ގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގައި    2020މޭ    27ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެތީ ކަމަށްބުނެ  

)ހ(ގެ   މާއްދާގެ  ދަށުން    4ވަނަ  ނަންބަރުގެ  އި   ވަކިކޮށްފައިވަނީވަޒީފާއިން  ވަނަ  އަދުލުވެރިކަމާއި  ޖުރާއީ  މައުޫޟއީ 

 

 VTR/2020/157 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަކިކުރުން   ވަޒީފާއިން މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2020އޮގަސްޓް  26 : ރީހު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާ 

 2021 ޑިސެންބަރު 30 : ރީހު މައްސަލަ ނިމުނު ތާ 

 އަބަަދށިްހޔާ / ކ.ުގަރއޫިދ  ، ުމްއޠިަލްބ ޢީަލ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A295804)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު: 

 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމެއްނެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުއަސާސީއާއި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ 

ކޮންވެންަޝންތަކުގައި   އޯގަނައިޒޭަޝންގެ  ލޭބަރ  އިންޓަރނޭަޝނަލް  ހަމަތަކާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގަިޟއްޔާތަކުން 

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން  މަށްވާތީ ހިލާފަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތިކަބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ

ވަޒީފާއިން   ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  އެފަރާތަކީ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި  ނިންމުމެއްކަމަށް  ބާތިލް  ނިންމުމަކީ  ނިންމި 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާ ނޫންކަމަށް  ފަރާތެއް  ގެންގުޅުމުގެ  އިވަކިކުރެވިފައިވާ  ތަފާތުކުރުން  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   ،

އެ ފަރާތުގެ ،  ބެލުމަށާއިފައިވާ ދުވަސްތަކެއްކަމަށް  ޗުއްޓީ ހަމަޖެހިވީ ދުވަސްތަކަކީ    ހާޒިރުނުވިހަމަނުޖެހި    ޗުއްޓީސަބަބުން  

ޗުއްޓީ   އިސްލާހުކުރުމަށާއި،  އެކަން  އިނާޔަތްތައް  ހަޒިރީން  މުސާރައާއި  ގެއްލިފައިވާ  ދުވަސްތަކަށް  ހުރި  ހަމަނުޖެހި 

ފުރިހަމަ    ،ނަގައިދިނުމަށާއި އިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  ދުވަސްތަކަށް  ވޭތުވެފައިވާ  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން 

މުއްޠަލިބް   އެދި ނަގައިދިނުމަށް ރ. )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ(50،000/-މުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ގެއްލު ،ބަދަލުދިނުމަށާއި

ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް    2020އޮގަސްޓް    26ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް  ޢަލީގެ ފަރާތުން  

 ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

  

 އުޔު މެންބަރުގެ ރަ 

 ރައުޔު  މަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ޠި ފާ

  :މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި)   ( ައބަދަށްހާިޔ / ކ.ުގަރއޫިދ)    ުމްއޠިަލްބ ޢީަލަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަކުމަގިއާވ   .1

ހުށަހެޅުމުގA295804ެ:  ނަންބަރު  ކާޑު މައްސަލަ  'މައްސަލަ    (،  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ގޮތުން 

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި 

ގޮސްފައިވަނީ   1.1 އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  )ކުންފުނީފެމައްސަލަ  ލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭަޝން    ގެ ނަކަ 

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



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
  VTR/2020/157މައްސަލަ ނަންބަރު                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުއްޠަލިބް ޢަލީގެ ފަރާތުން
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، ގެ މަގާމުކަމަށާއިއް އޮފިސަރެއެފަރާތުން އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ    އި ކަމަށާއި،ބުކުރެވޭ ފަރާތް( ގަހާތަމު

ނޮވެންބަރު   07ކީ  ހައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ތާރީއަ ވަޒީފާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ

  ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ސް ހަތަރުހާސް ފަ. )ރ4،560/-އެފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު    ކަމަށާއި،  2018

ހާސް  ހަތް  )  ރ. 7،000/-ރ. )ފަސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއި  5،000/-އާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި    ރުފިޔާ(

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ލިބެމުންދިޔަކަމަށްއާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް   ރުފިޔާ(

މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ،ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ  ށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ 1.2

)ބާރަ( ދުވަހުގެ އެމަޖެންސީ    12ލަތު ހުރިގޮތުގެ ސަބަބުން  ހާ ބަލި    ޔައިރު އެފަރާތުގެފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދި

ރަނގަޅުނުވުމުން ސިއްހީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލު އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އެއް ނެގުމަށްފަހު ބަލި ހާލަތު  ޗުއްޓީ

ގެ އިތުރު ދުވަސްތަކަކަށް  ޗުއްޓީޖެންސީ  އެގޮތަށް އަމަލުކޮށް އަދި ރަސްމީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެމައެންގުމުން  

 ދުވަސްތަކެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  އެ ފަރާތުން ހާޒިރުނުވާދުވަސްތަކަކީ    އެ  ،ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިނުދީއެދުމުން  

އޮފީހަށް ހާިޟރުވާން    ފުނިތައް ބަންދުކުރުމުން،ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އައުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ކުން

ޖެހޭނެތޯ އެޗްއޯޑީ ގާތު އެހުމުން ބަންދުދުވަސްތަކުގައި އޮފީހަށް ނިކުންނަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނުމުން، ދިވެހި  

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނުގައި    14ގުރައިދޫއަށް ދިއުމަށްފަހު،    ގައި ކ.   2020  އެޕްރީލް   15ބޭސް ކުރުމަށް  

ގައި މެނޭޖަރަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް، ވަޒީފާއަށް ހާިޟރު ނުވާތީ މައުލޫމާތު  2020 އެޕްރީލް 25މަޑުކުރިކަން 

މުން  ގައި ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްަޝނުން ގުޅުމުން ކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ކިޔާދިނު  2020  މޭ  25ސާފުކުރުމަށް  

"އޯކޭ" ކަމަށް ބުނެ ފޯނު ބޭއްވިކަމަށާއި، އިތުރު މައުލޫމާތެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިނުވާކަމަށާއި،  

ވަޒީފާއިން   2020  މޭ  27 ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅައި  ސެކްަޝނުން  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ގައި 

ޗިޓުގައި   އި، މިމުންކަމަށާ އެންގުހަވާލުވުމަށް އައުމަށް  ޗިޓާއަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމުގެ  ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި  

  ނަންބަރުގެ  ވަނަ  4  ގެ(ހ)  މާއްދާގެ   ވަނަ  34.8  ގަވާއިދުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ   ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ

ގެ ފަރާތުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ހިދުމަތް ނުލިބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފު ޒިންމާ ނުއުފުލުމުގެ  މުވައްޒަފުން  ދަށުން

ސަބަބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް 
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ވަކިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއިން  ކަމަށްބުނެ  ބަޔާންކޮލިބިދާނެތީ  މިކަމަށް  ނަންބަރު   ށްފައިވާއިރު،  ާޤނޫނު  ހާލަތަކީ 

ާޤނޫނު(ގެ    2008/2 ވަކިކުރި    23)ވަޒީފާއާބެހޭ  ނޯޓިސްދިނުމަކާނުލައި  ބުނާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ގޮތުން ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،   މައްސަލަ   ހާލަތެއްކަމުގައިވާއިރު، ގާނޫނީ 

މިކަމަކީ  ހާިޟރުވެވިފަ  ފާއަށްވަޒީ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި ކަމަށާއި  ހުރިގޮތުން  ބަލިހާލަތު  އެފަރާތުގެ  އިނުވަނީ 

ގާނޫނުގެ   ގެ    21ވަޒީފާއާބެހޭ  )ށ(  މާއްދާގެ  އަހްލާގީ   4ވަނަ  މަސައްކަތުގެ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ 

ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭ ޖުމްހޫރިއްމިންގަނޑަށް ތަބާނުވީކަމުގައި ބެލެވޭނެ ހަމައެއް ނޫންކަމަށާއި،  

 17ލިބިގެންވާކަމަށާއި، ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ކޮންމެ ފަރުދަކަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކުރާ ހައްގުތައް    37

ނުވާނެކަމަށް ތަފާތުކޮށްގެން  ލިބިދިނުމުގައި  ހައްގުތައް  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  މާއްދާގައި    ވަނަ 

ހުށަހެޅިބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާ މައްސަލަ  އަދުލުވެރިކަމާއި އި،  މައުޫޟއީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާއިމުކުރުމެއްނެތި  އަދުލުވެރިކަން  ގާނޫނުތަކާއި   ޖުމްހޫރިއްޔޭގެ  އިޖުރާއީ  ާޤނޫނުއަސާސީއާއި 

ނޭަޝނަލް ލޭބަރ  ގަވާއިދުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ގަިޟއްޔާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަކާއި އިންޓަރ

ށް އޯގަނައިޒޭަޝންގެ ކޮންވެންަޝންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތިކަމަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ތުންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ

  ނިންމި  ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އޭެދޮގްތަކަމްށ ުބނަެފިއަވީނ،  މައް .2

  ވަކިކުރެވިފައިވާ   ވަޒީފާއިން  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  އެފަރާތަކީ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި  ނިންމުމެއްކަމަށް  ބާތިލް  ނިންމުމަކީ

  ލީވް   ސަބަބުން  ންގުޅުމުގެގެ  ތަފާތުކުރުން  ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ   މަށާއި،ކަނޑައަޅައިދިނު  ނޫންކަމަށް  ފަރާތެއް

  އެކަން   ޒިރީން ހާ  ފަރާތުގެ  އެ  ބެލުމަށާއި،  ދުވަސްތަކެއްކަމަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޗުއްޓީ  ސްތަކަކީދުވަ  ހާޒިރުނުވި  ހިހަމަނުޖެ 

  ނަގައިދިނުމަށާއި،   އިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި   ގެއްލިފައިވާ  ދުވަސްތަކަށް  ހުރި  ހަމަނުޖެހި  ޗުއްޓީ  އިސްލާހުކުރުމަށާއި،

  ބަދަލުދިނުމަށާއި،   ފުރިހަމަ  އިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  ދުވަސްތަކަށް  ވޭތުވެފައިވާ  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން

އުނިކަމާއި،   ލިބުނު  އިއްޒަތަށް  އަބުރާއި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން 

ފެތުރެމުންދާ   19-އެކްސިޑެންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ހާނިކައެއްލިބި ސިއްހީގޮތުން ނިކަމެތި ހާލެއްގައި ވަނިކޮށް އަދި ކޮވިޑް

ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ފައިސާ ލިބެންއޮތް މަގު ބަންދުވުމުން ފާއިން  އިގްތިސާދީގޮތުން ނާޒުކު ދަނޑިވަޅެއްގައި ވަޒީ 
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  ފަންސާސް . )ރ50،000/-  ގޮތުގައި   އްގެ ބަދަލެ  ގެއްލުމުގެއެކަމުގެ ސަބަބުން މާލީގޮތުން އަދި ނަފްސާނީގޮތުން ލިބުނު  

 ނަގައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ( ރުފިޔާ ހާސް

  ްޓަރއިިބުއނަަލްށ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  މްައސަަލ  ޮގުތްނ   ިދުނުމެގ  ަރއުްދ  ައްށަޝކާުވ  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .3

އަންނަނިވި    ުހށަަހޅަާފިއާވ ނަޒަރުކުރުމުން  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފޯމު'  ހުށަހަޅާ  ޖަވާބު  'މައްސަލައިގެ 

   ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ތާަފުތުކުރްނ ެގންގުޅަެފިއާވަކަމށް  ަމްއަސަލ ުހށަހެޅި ަފާރަތްށ ީލވް ަހަމަޖްއަސިއނިުދުނާމިއ ަވޒާީފެގ މަާހުއުލަގިއ   3.1

 ބަާޔްނޮކށަްފިއުވާމ ގުޅިެގްނ 

ުހށަހަޅަާފިއުވުމްނ   ެސޓިްފެކޓް  ެމޑިކްަލ  އެކިްސެޑްންޓުވުމެގ ސަަބުބން  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ާމިރޗު    04ަމްއސަަލ 

ަހަމަޖްއަސއިިދުނަމށް  ުޗއީްޓެއްއ  )ާބަރ( ުދވުަހެގ    12ެގ ިނޔަަލްށ    2020ާމިރްޗ    16ިއްނ ފިެށެގްނ    2020

ިލިމެޓްޑެގ  އެދަިފިއާވީތ   ަވަނ ންަނަބުރެގ ަދުށން    7ެގ    16.2ަގާވއުިދެގ  ުފްނެގ  ުމަވްއަޒެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝން 

ާމިރޗު    19ސާަލްމ ުޗްއީޓ ަހަމަޖްއސާދަީފިއާވެނަކަމާށިއ، ެއުމއަްދުތ ަހަމވަުމށްފުަހ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  

ެފިށެގްނ    2020 ަބާޔނުްކުރަމާކ ނަުލިއ ަވޒާީފައށް  2020މިާރުޗ    27ިއން  ެއްއވްެސ ަސަބަބއް  ެގ ނިޔަަލްށ 

 ުނާވަކަމާށިއ، ާހިޟުރވަެފިއ

ސްޮފްޓެވައރ މެދެުވިރޮކްށ ީލްވއްަށ އެދަިފިއުނާވަކމާަށިއ، ަމްއސަަލ    ާއްރ . ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ުކންފީުނެގ ެއްޗ

ުހށެަހިޅ ަފާރަތީކ ީމެގ ުކިރްނެވްސ ުހއްދިަލުބެމްއެނިތ ުޗްއީޓައށް ޮގސަްފިއވަާފާރެތްއަކަމާށިއ ިމަކްނ ޮލިޖްސިޓްކސް  

ިމަކާމ ުގިޅެގން    ިއނަްޓރންަލ ެމޯމިއްނ އެނޭގަކަމާށިއ   5J(J3)-A(A1)/IM/2019/046ރު  ިޑާޕްޓަމންްޓ ަންނަބ

 އަެފާރަތްށ ައނގަބުަހްނ ަނސޭހަތީްދ ިއސްލީާހ ިފަޔަވުޅ ައޅަާފިއާވަކަމާށިއ،  

ެޓްޑެގ  ިލިމަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުމަވްއޒުަފްނާނމުެދ ެއއަްހަމައުކްނ ައމުަލުކުރަމްށަޓަކިއ "ެފަނަކ ޯކަޕރަޭޝްނ  

" ެގ ަނުމަގިއ ަގާވއެިދއް ެއކަުލވަާލިއ ުމަވްއޒުަފްނެގ މުެދަގިއ އާނުްމޮކށަްފިއާވިއުރ،  2015ުމަވްއޒުަފްނ ަޤވާޢުިދ  



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
  VTR/2020/157މައްސަލަ ނަންބަރު                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުއްޠަލިބް ޢަލީގެ ފަރާތުން
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ުމަވްއޒުަފްނާނމުެދ ތާަފުތުކުރްނ ެގްނުގޭޅަކަމްށ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ޮކށަްފިއާވ ތުުހމަަތީކ ާގނީޫނ ައސެްލްއެންތ  

  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ތުުހަމެތްއަކމްަށ ަމްއސަަލ

 ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރާމ ގުޅޭޮގުތން   3.2

 ަވަނ ާމއާްދަގިއ  6ަބްސުވުމެގ  ްއަވޒާީފ ެއަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރާތިއ ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރާތ ެދމުެދވަެފިއާވ  

ަތެންއަގިއ   ަކނަޑއަޅާ  ަފާރުތން  ަވޒާީފލިބެ  "ަވޒީފޭާދ  އާަދުކުރަމށް  ަވޒާީފ  ަމިތްނ  ގެޮތްއެގ  ަކނަޑއަޅާ 

ަފާރތުޖްނ ެއއްބަްސެވެއެވ. އިަދ ަވޒާީފޭދ ަފާރުތެގ ަމަސްއަކްތތްައ ިއްސޮކްށ ަވޒާީފެގ ަވުގުތަގިއ ަވޒާީފދޭ  

   ަފާރުތެގ ަމަސްއަކުތަގިއ ހަޭދުކުރަމްށ ެއއްބަްސެވެއެވ." 

މިފަަދިއްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއުވުމްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތެގ ިޒނާްމައީކ އިަދ ެއއަްބްސެވވަިފިއާވ ޮގަތީކ ަވޒީފާދޭ  

ިއން    2020ާމިރޗް    19ަފާރުތްނ ަކނަޑއަޅަާފިއާވ ގަޮތށް ަވޒާީފއާަދުކުރްނަކަމްށާވިއުރ، ަމއްސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  

  ޭމ  23ނގި ަވޒާީފައށް ހިާޟުރވަެފިއުނާވަކަމާށިއ، ިމަކާމ ުގިޅެގްނ ގެ ިނޔަަލށް ީވުނީވެއްއ ޭނ 2020ެމއި  27

ިއންޓަރންަލ ެމޯމެއްއ    J(J3)-A(A1)/IM/2020/317ަގއި ޮލިޖްސިޓްކސް ޑިޕްާޓަމްންޓގެ ަނނަްބުރ    2020

 ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ިޑާޕްޓަމންޓަށް ޮފުނވަާފިއާވަކަމާށިއ،  

ަވީނ އަެފާރުތގެ ައމުަލަތްއ ެއޮގަތްށ ުހުރުމެގ ަސަބުބްނަކމާަށިއ،  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކށަްފިއ

'ަވޒާީފއިން    ( 2020ެމިއ    27)   FNK/A/TER/2020/111ަނނަްބުރ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ  ެއަކްނ  

ިއން    2020ާމިރްޗ    19އެނޭގެނަކަމާށިއ، ަމްއސަަލ ުހށަހިެޅ ަފާރުތގެ ހުިދަމތް  ަވިކުކިރަކުމެގ ިލުޔްނ' ިއން  

ަފާރުތން    ެގ  2020  ޭމ   27ިށެގްނ  ެފ ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ިލބަިފިއުނާވަކަމްށ  ގަޮތަކށް  ެއްއެވްސ  ިނޔަަލްށ 

 ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ.  

 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
  VTR/2020/157މައްސަލަ ނަންބަރު                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުއްޠަލިބް ޢަލީގެ ފަރާތުން

 

26 ގެ 7 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:  
 

 

ަވަނ ުނުކާތަގިއ ފަަހޮކށްފިައާވ ަކްނަތްއަތކާ    11އިަދ    10ްތ ަމއަްސަލ ުހށަހެޅި ޯފުމެގ  ަމްއަސަލ ުހށަހެޅި ަފާރ  3.3

 ަމްއސަަލ ަރްއުދިވ ަފާރުތެގ ަރއުްދ ގުޅިެގްނ  

ަވނަ ންަނަބުރަގިއ، ަމަސްއކުަތެގ އަހްލީާގ ިމްނަގނަޑށް    4ަވނަ ާމއާްދެގ )ށ( ގެ    21ަވޒާީފާއބޭެހ ާގޫނުނެގ  

ަތާބުނާވަކމްަށ ބުެލުމަގިއ ުނަވތަ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރުމަގިއ "ބިަލުވުމްނ ުނަވތަ ިލުބނު ާހިންއަކެއްއެގ  

، ަވގީުތ ގުޮތްނ، ަވިކ ުދަވްސަތަކުކ ަމަސްއަކތަށް ުނނުިކެމ ުހުރްނ" ެއީއ އަެކީށެގްނވާ ަސަބެބއް ަކުމަގއި  ަސަބުބްނ

މްައސަަލ ުހށެަހިޅ  ަހަމަޖްއަސިއނިުދުނުމްނަކަމްށ    ުޗއީްޓ ުރުނެވުނީނ  ިޒުނބެެލޭވެނަކަމްށ އްޮނަނަކަމާށއި ަވޒާީފައްށ ަހ

)ާބަރ( ުދަވސް    12ިޅ ަފރުާތން އެދަިފިއާވ ުމއަްދތްަށ ެމިޑކަލް ީލްވ  ، މްައސަަލ ުހށެަހަބާޔްނުކިރަނަމެވްސަފާރުތްނ  

ީވުނީވެއްއ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތށް ައންގަާފިއުނާވިއުރ،  އެ ުދަވްސަތްއ ަހަމުވަމށްފަހު  ަހަމަޖްއސަާފިއާވަކަމާށިއ،  

ާގޫނުނެގ   ެގ    21ަވޒާީފާއބޭެހ  )ށ(  ާމއާްދެގ  ބާަޔްނކޮށަްފ  4ަވނަ  ަންނަބުރަގިއ  ހަާލަތްށ  ަވަނ  ިމަކން  ިއާވ 

 ނެުފޭތަކްނ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ފާަރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފާހަަގުކެރެވެއެވ. 

އަދުުލެވިރަކްނ   3.4 ިއުޖާރީއ  އަދުުލެވިރަކާމިއ  ަމއޫުޟީއ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ވަޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށަހެޅި  ަމްއަސަލ 

 ުފިރަހަމުކުރާމ ގުޅޭ 

ަވޒީފިާއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވީނ ުކނުްފީނގެ ީލްވ ޕިޮލީސއާ ެއްއޮގްތވާ ޮގތެުގ ަމިތން ުހއްދަ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރތް  

ަމާކ ނަުލިއ ީވުނީވެއއް ޭނނުްގުމެގ ަސަބުބން ުމަވްއޒުަފެގ ކަިބިއްނ ެއްއގަޮތކްަށެވްސ ހުިދަމތްނިުލިބ ިޒްނމާ  ުގެނ

ަވނަ    23ްށ ެފްނނާތީ ަވޒާީފާއބެހޭ ާގނުޫނެގ  ެގއުްލެމްއ ލިބާިދެނކަަމ  ުޑ ުނއުފުުލުމެގ ަސަބުބން ުކނުްފނަްޏްށ ޮބ

ވަަނ ަނންބުަރެގ ަދުށްނަކަމާށއި، ުހށެަހޅަިފއާިވ ިލެޔިކުޔްނަތުކްނެވްސ ާފޅަުކނޮްބުޑ ޮގެތްއަގއި    1ާމއާްދެގ )ހ( ެގ  

ާރއީ  ެފްނަންނ ުހިރ ައމުަލގެ ަސަބބްުނަކުމްނ، އަެފރްާތ ަވޒާީފިއން ވިަކުކުރުމަގިއ ަމުއޫޟީއ އަދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖ

 އަދުުލެވިރަކްނ ާގިއުމޮކށަްފިއާވަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކރެެވެއެވ. 
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 ަމްއަސަލ ުހށަހެޅި ަފާރތް ަވޒާީފިއްނ ަވިކުކުރަމްށ ިންނުމުމެގ ކިުރްނ ެދވަިފިއާވ ުމާސަރާއ ގުޅޭޮގުތްނ  3.5

ުގިޅެގން   ަނަމެވްސ، މްައސަަލ ަރއުްދިވ    2020މިާރުޗ    19ޮކިވްޑ ހަާލތާ  ަސުރާކުރ ަބންދު  އްިނ ފިެށެގން 

)ަސުއީވްސ( ަގިޑއުިރ މުެދެކނުޑެމްއނިެތ ަރއިްޔުތނަްނށް ައާސީސ ހުިދަމތަްތއް ޯފުރކޮށިްދުނަމށަްޓަކއި    24ަފާރުތްނ  

ާރުތެގ ހުިދަމްތ ުކނުްފްނަޏްށ ިލބަިފިއުނވާ ުދަވްސަތކަށް  ަމަސްއަކްތުކަރުމްނ ިދަޔަނަމެވްސ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފ

ިތީރސް ުނަވެއއް    ާސީޅސް ރިުފާޔ   ަސޭތަކ   ާހްސ ައްށ   )ޯސަޅ   ރ. 16،840/ 39ުމާސަރާއިއ އަެލަވްންސެގ ޮގުތގިައ  

ްނ  ަފިއާސ ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފާރުތ   ެއ  އެ ަފިއާސ ެދްއުކަމްށ ައްނގަާފިއވަީނަމްސ  ( ަޖާމުކެރވަިފިއާވިއުރ، ާލިރ

 ަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ާފގަަފޮކށަްފިއެވެއެވ. ދަީފިއުނާވަކ

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތެގ ހުިދަމތް ކުނުްފްނަޏްށ ލިބަިފިއުނވާ    ބުނަެފިއަވީނ،   އެދޮޭގްތަކަމްށ   ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ .4

ރ. )ޯސޅަ ާހްސ ައްށ ސޭަތަކ ާސީޅްސ  16،840/ 39ަޖާމުކެރވަިފިއވާ    ުދަވްސަތަކްށ ުމާސަރާއިއ އަެލވްަންސެގ ޮގުތަގިއ

ކަނަޑައަޅއިިދުނަމާށިއ،  ަފިއާސަކމްަށ    ިލެބްނޖޭެހރިުފާޔ ިތީރްސ ުނަވެއްއ ާލރި( އީަކ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރަތށް އަނުބާރ  

ަވޒާީފިއްނ ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަވީޒ  ަމްއސަަލ  ވަެފިއާވ  ެދމުެދަގިއ  ދަެފާރުތެގ  ަޢމުަލޮކށަްފިއަވީނ  ާފެގ  ަވިކުކުރުމަގިއ 

  ާއިއ ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނާނިއ ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމީތްނ ެއްއަބްސުވާމިއ، ެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓްޑެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ ަގާވއުިދ

ަމްއސަަލ ހުށެަހޅި    ، ުފރަިހަމުކުރަމށްފުަހަކަމށް ަކނަޑައަޅއިިދުނމަށިާއ  ަމުއޫޟީއ އަދުުލެވިރަކާމިއ ިއުޖާރީއ އަދުުލެވިރަކްނ

ަހަމެއްއެންތަކުމަގިއ   ަނަގއެިދޭވނެ  އަެފާރަތްށ  ބަދެަލްއ  އިަދ  ިހާމަޔެތްއ  ާގޫނީނ  އެދަިފިއވާފަަދ  ަފާރްތ 

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ފަރާތަށް ރައްދު  މައްސަލަ  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ށްހުށަހެޅުމަ  ހެކި  ަޝފަހީ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  މި .5 ވި 

ނަމަވެސް  ދިނުމުން،  ތު  ފުރުސަ ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި،  ހެއްކެއް  ޝަފަހީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ މައްސަލަ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި    2020ޖުލައި    08  ަޝފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުންރައްދުވި ފަރާތުން  

ފަރާތުގެ ހެކިންގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ފަރާތްތައް ރައްދުވި  މައްސަލަ    ،ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި

 ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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 (A038830ކާޑު ނަންބަރު:  )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ( ގައްދޫ ޒާހިރު އުޘްމާން )ނަދުވާ / ގދ.  .5.1

 (A106942ވާދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:    ލް މުޙައްމަދު )ބަގީޗާގެ / ގދ.ޞަ އަފް .5.2
 

ަމްއސަަލިއަގިއ   .6 ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ،  އަދުުލުހށެަހޅަިފިއިމާވ  ަފިއޞާަލައަކށް  ަފާރުތން  ެވިރ  ުހށެަހޅި  ަމްއސަަލ 

  ާހިޒުރުނިވ   ަހަމުނޖިެހ  ުޗްއީޓ ެގްނުގޅަެފިއވޯޭތާއިއ،    ތަފުާތުކުރްނ  ަފާރާތމުެދ   ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލަބާޔްނކޮށަްފިއާވ ފަަދިއން  

ކަނޑަައޅާިދެނޯތާއިއ، ުދަވްސަތެކްއަކަމްއ  ަހަމޖެހަިފިއާވ  ުޗއީްޓ  ުދަވްސަތަކީކ   ުދަވްސަތަކްށ   ުހިރ  ަހަމުނޖިެހ  ުޗްއީޓ    

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފިއން ަވކުިކުރުމަގިއ ަމުއޟީޫޢ   ަނަގއިިދުނމާަށިއ،  ިއާނަޔތަްތްއ ުމާސަރާއިއ ެގއްލަިފިއާވ

ިއުޖާރީއ    (substantive fairness)އަދުުލެވިރަކްނ    (procedural fairness)ެވިރަކްނ  އަދުުލއަދި 

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ އެދަިފިއވާފަަދިއްނ ެއ ަފަރުތެގ ަވޒާީފ ައުބާރ އިޢަާދުކެރވާިދެނޯތާއިއ،  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތާއިއ  

 ތްތައް އިނާޔަ  މުސާރައާއި  ލިބެންވާ  ހަމައަށް  އިޢާދަކޮށްދިނުމާ  ވަޒީފާ  ފެށިގެން  މުއްދަތުން   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން

  ވެރި އަދުލު   ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ދަށުން  ގެ(  ރ)  މާއްދާގެ   ވަނަ  29  ާޤނޫނުގެ  ބެހޭނަގައިދެވިދާނެތޯއާއި، ވަޒީފާއާ

 ބަަލްނޖޭެހަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. ނަގައިދެވިދާނެތޯ  ބަދަލެއް އެހެން

)ވަޒީފާއާބެހޭ   2008/2ނަންބަރު   ާޤނޫނުމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށް  .7

( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ނުފެންނަ ހާލަތުގައި ަޝކުވާ އުފުލުމުގެ  ާޤނޫނު

ވަނަ މާއްދާއިން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން   28ގެ  ާޤނޫނުހައްގު ވަޒީފާއާބެހޭ  

  27ގެ  ާޤނޫނުމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ  

އޮތުމުން ކަނޑައަޅާފައި  މާއްދާއިން  ޢަލީ  ،ވަނަ  ވަޒީފާއިން    މުއްޠަލިބް  އޭނާ  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މި މައްސަލަ ރައްދުވި  

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ލިމިޓެޑުގެ

ުހަށ .8 ަވިކކޮށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލެއްއަގިއުމަވްއޒަަފުކ  ަވިކޮކށަްފިއަވީނ    ، ެހޅޭ  ަވޒާީފިއން  ެވިރ  އަދުުލުމަވްއޒުަފ 

ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ ުއްނުސެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ  ަސަބެބްއ  ެއަކީށގްެނާވ  ުނވަަތ  ެއީއ    ، ިންނުމަމުކްނޯތ 

ިއުޖާރީއ    (substantive fairness)ެވިރަކްނ  އަދުުލަމުއޟީޫޢ    (procedural fairness)ެވިރަކްނ  އަދުުލއިަދ 
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 HC-A/134/2011ާއިއ    HC-A/24/2010ިދވިެހާރްއޭޖެގ ަހިއޯކުޓެގ ަނނަްބުރ    ، ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ ބުެލްނަކްނ

ަމުއޟީޫޢ   މޮިގުތްނ  ެއނޭގަކާމިއ،  ދޭ    ، ެވިރަކަމީކއަދުުލަޤިޟްއާޔިއްނ  ަވޒީފާ  ވިަކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފން 

ެވިރ ަސަބަބކްަށުވުމެގ  އަދުުލފަަދ   ުކރާ ައާސެސްއ ެއީއ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ވިަކުކުރަމްށ ުހއަްދުކާރަފާރަތުކްނ ިޚާޔުރ

ިއުތުރްނ އެ ިޚާޔުރުކާރ ައާސސްެއެގ ަދުށން ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ ުއްނުސުރަތއް ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ ބުެލްނަކން  

ާޤިއއަދުުލިއުޖާރީއ    ، ެއނޭގަކާމިއ ަވިކުކުރަމްށ    ، ުމުކުރަމީކެވިރަކްނ  ަވޒާީފިއްނ  ިންނުމަމަކްށ  އަދުުލުމަވްއޒަަފުކ  ެވިރ 

ިދވިެހާރްއޭޖެގ    ، ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ ބަަލްނޖޭެހ ބުެލްނަތްއ ބުެލުމަގިއ ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ިއުޖާރައުތަތްއ ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ

ަޤިޟްއާޔަތުކނާްނިއ ެދްނެނުވނު  ިއސެްވ  ިންނަމވަާފިއާވ  އެެހން   ެއ   ަހިއޯކުޓްނ  ިމާބވުަތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކުޓން 

 ަމްއސަަލަތުކްނ ެއނެގްނ ޮއެވެއވެ. 

 އަދުުލެވރި ްއސަަލިއަގިއ  ަމިމ    މި މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުން، .9

ާވަސަފިއ ފަރާތް    ، ުލުވަމްށަޓކިައިސާލައަކްށ  ހުށަހެޅި  ސަބަބެއް މައްސަލަ  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން 

ިއޖާުރީއ    (substantive fairness)ަކްނ  އަދުުލެވިރ  ަމުއޫޟީއމެދުވެރިވެގެން          ަކން އަދުުލެވިރއިަދ 

(procedural fairness)  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ުކުރަމށްފުަހޯތ ބަަލްނޖެެހެއެވ. ެއޮގުތްނ، ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅގްެނ  ާގއުިމ

ރައްދުވި މައްސަލަ  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  ބެލި  ،  ފަރާތުން  މައްސަލަ  ހެކިބަހަށާއި،  ހެކިންގެ 

 ިވ ަކްނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ްތުކުރުމްނ އްަނަނިނިރާއަޔމަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ .9.1 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ނަންބަރު   ،މައްސަލަ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ 

FNK/A/TER/2020/111  (27  ޭވަޒީފާއިން ވަކިކ2020ު  މ' )  'ްމުވައްޒަފުންގެ    ގައި،ރި ކަމުގެ ލިޔުނ

ގެ ކިބައިން ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފު   ނަންބަރުގައިވާވަނަ    (4)  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  34.8ގެ  ދު ގަވާއި

އެއްގޮތަކަށްވެސް ހިދުމަތް ނުލިބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފު ޒިންމާ ނުއުފުލުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ  

، އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ

ވަޒީފާއިން  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    2020މޭ    27

 ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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 ، ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/280/2014ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ިދވިެހާރްއޭޖެގ   .9.2

 ، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ފޮުނިވ ސިޓީަގއި އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު"ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ  

ަވކިކުރުމާގުޅިެގން  ަވޒީފާއިން  ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ   ،ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ 

ކިކުރުމަށް ފޮުނިވ ލިއުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސަބަބު ފިޔަަވއި އެހެން ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން ަވ  ،ހުށަހެޅުމުން

އެސަބަބުތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިީވނަމަެވސް  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑްެގ  ޕްރައިެވޓް  މެރިްނ  ޕްރިސިޝަން  ސަބަބުތަކެއް 

ރި ލިއުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މުަވއްޒަފު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބުކަމަށް ަވޒީފާއިްނ ަވކިކު  ،ރިޢާޔަތްނުކުރެޭވނެކަމާއި 

އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުަވއްޒަފުްނެގ ޙައްޤުތައް ގެއްލިެގްނ  ، ސަބަބު ފިޔަަވއި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައި 

 ، ހިނަގއިދާނެކަމެއްކަމާއި

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ފޮުނިވ ސިޓީަގއި   ،މިމައްސަލާަގއިެވސް ބަލަން ޖެހޭނީ  ،އެހެންކަމުން

އަދި އޮތްނަމަ އެއީ   ،ޙަޤީޤަތުގައިެވސް އެސަބަބު އޮތް ތޯއާއި  ،އޭނާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ސަބަބު ބަޔާްނކޮށްފައިާވއިރު 

 " … ،ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް އެކަށީެގްނާވ ސަބަބެއްތޯކަމާއި

ަމްއަސަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ ަޝުކާވައްށ ަރއްދިުދުނުމެގ    ،ށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރުމި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮ

ްޓަރިއިބއުންަލައްށ ހުށަަހޅަާފިއާވ 'ަމްއސަަލިއެގ ަޖާވބު   ަވޒާީފާއބެހޭ  ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފރުާތން  ޮގުތން 

ަގއި   ޯފުމ'  ސަލާ ުހށަަހާޅ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޗުއްޓީ  މައްސަލަ  މުގެ 

ގެ ނިޔަލަށް   2020މޭ    27އިން ފެށިގެން    2020މާރިޗު    19ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން،  

ވަނަ   23އެއްވެސް ސަބަބެއް ބަޔާންކުރުމަކާނުލައި ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

( ގެ  )ށ(  ބ1ަމާއްދާގެ  ދަށުންކަމަށް  ނަންބަރުގެ  ވަނަ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު (  ޔާންކޮށްފައިވާކަން 

ނަންބަރު   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަޤިޟއްޔާއަށް    HC-A/280/2014އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް    ،މި މައްސަލާގައި ވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް

ޙަީޤަޤތުގައިވެސް އެސަބަބު   ،ފޮނުވި ލިޔުމުގައި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

 އަދި އޮތްނަމަ އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯއެވެ.  ،އޮތްތޯއާއި



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
  VTR/2020/157މައްސަލަ ނަންބަރު                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުއްޠަލިބް ޢަލީގެ ފަރާތުން
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 2020  މާރިޗު  19  ހަމަވުމުން،  މުއްދަތު  ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ   ޗުއްޓީ  ސަލާމުގެރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ .9.3

  ވަޒީފާއަށް   ބަޔާންކުރުމަކާނުލައި   ސަބަބެއް  އެއްވެސް   ނިޔަލަށް  ގެ  2020  މޭ  27  ފެށިގެން  އިން

 ައްނަނިނިވ ަކްނަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ފައިނުތޯބަލާއިރު ހާޒިރުވެ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހާިޟރީތަކަށް ބަލާއިރު، ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ުހށަަހޅަާފިއާވ   .9.3.1

ފަރާތް   ހުށަހެޅި  ފެށިގެން    2020މާރިޗް    19މައްސަލަ  ނިޔަލަށް   2020މޭ    27އިން  ގެ 

ދުވަސްތަކެއްކަމުގައި  އޮފް  އެދުވަސްތަކީ  އެނގެންއޮތްއިރު،  ހާިޟރުވެފައިނުވާކަން   ވަޒީފާއަށް 

ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަސްތަކުގައި  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 

އެނގޭކަން  ވެސް  ބަޔާންތަކުން  ހުށަހެޅި  އެފަރާތުން  ނުކުމެފައިނުވާކަން  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިންޓަރނަލް   (2020  މޭ  23)  J(J3)-A(A1)/IM/2020/317ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންގެ ނަންބަރު   .9.3.2

ދުވަހު ސަރުކާރު ބަންދުކުރި ފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި   2020  ޗު މާރި   19މެމޯއަށް ބެލުމުން  

އެފަރާތާ   ހާިޟރުނުވާތީ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުނިކުންނަކަމަށާއި،  އޮފީހަށް  ފަރާތް 

ކޮވިޑްގެ  ަޝކުވާލިބެމުންދާކަމަށާއި،  ލަސްވަމުންދާތީ  ނުކޮށް  ކަންތައްތައް  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 

ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދޭކަމަށާއި، ބަންދުތެރޭ ހާލަތުގައިވެސް ކުންފުނިން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެއްވެސް ދުވަހަކު އޮފީހަށް ހާިޟރުވެފައިނުވާކަމަށާއި އެފަރާތް ހުރީ 

ބޭރުގައިކަމަށާ އެފަރާތް   އިރަށުން  ޑިޕާޓްމަންޓުން  ހުރިގޮތުން  އަމަލުތައް  މުވައްޒަފުގެ  އަދި 

 އިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަބޭނުންނު

 ނޮވެންބަރު   5J(J3)-A(A1)/IM/2019/046  (25  ނަންބަރުން ލިމިޓެޑްގެ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝ .9.3.3

 28އިން    2019  ންބަރުނޮވެ  24މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް    ގައި، އިންޓަރނަލް މެމޯ  (2019

އަށް ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި އެނުއަލް ލީވް ނަގައި ރަށަށް ގޮސްފައިވާކަން   2019  ންބަރުނޮވެ

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
  VTR/2020/157މައްސަލަ ނަންބަރު                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުއްޠަލިބް ޢަލީގެ ފަރާތުން
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 11އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅާ ފޯމު )  ށްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ ލިމިޓެޑްގެ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން .9.3.4

 ންބަރު ނޮވެ  28އިން    2019  ންބަރުނޮވެ  24ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައް ( ގައި  2019  ންބަރުޑިސެ

އަހަރީ ޗުއްޓި އަށް އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދި ޑިޕާޓްމެންޓް ހެޑްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި    2019

ޕޮލިސީއާ   އާރް .އެޗް  ނަމަދާކަމުގައި ވާށް  ނަގާފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އަހަރީ ޗުއްޓީއަ

އެއްގޮތަށް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ހެޑް ހުއްދަ ލިބި ޗުއްޓީ ޗިޓް ލިބުމަށްފަހުގައި ޗުއްޓީއަށް ދިއުމަށާއި މީގެ 

ބަޔާންކޮށް   އެޅޭނެކަމަށް  ފިޔަވަޅު  އިސްލާހީ  އިތުރު  ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  މިފަދަ  ފަހުން 

 .  ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެއަނގަބަހުން ދީފައިވާ ނަސޭހަތް 

އަށް ބެލުމުން އަންނަނިވި މާއްދާތަކަކީ މި   2015ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު   .9.3.5

 މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި މާއްދާތަކެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެގޮތުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ   16.2ގެ    2015ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ސަލާމުގެ   2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    16.2ޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ދެވޭ ގޮތް ބަ

އެދެންވާނީ ފެށޭތާ    ޗުއްޓީއަށް މުވައްޒަފު  ގަޑި  ގަޑިއަށް ނުވަތަ ރަސްމީ  މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ 

 )އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެމުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށާއި ހިއުމަން ރިސޯސް   1ލަސްވެގެން  

 ،ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެކަން އަންގަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި 

ވީގޮތެއް ނާންގައި   ގައި މުވައްޒަފަލު މަގުބޫލު އުޒުރެއްނެތި އޮފީހަށް ނުނިކުމެ،  )މ(އެ މާއްދާގެ  

ހުއްދައެއްނެތި އޮފީހުގެ  މުވަ  7  ނުވަތަ  އެ  ދުވަސްވެއްޖެނަމަ  ވަޒީފާއިން )ހަތެއް(  އްޒަފަކު 

 ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ވަކިކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންވާކަމަ

ވަނަ މާއްދާ )އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު   37ގެ    2015ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން ހާިޟރީއަށް ފަރުވާކުޑަކުރުން ހިމެނޭކަމާއި   7ގެ    އެޅުން( މި މާއްދާ )ހ(



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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އެޅޭނެކަމަށް  ފިޔަވަޅު  އިސްލާހީ  މެދު  މުވައްޒަފުންނާ  ހާިޟރުނުވާ  ވަޒީފާއަށް  ސަލާމްނުބުނެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ. 

 ަޤިޟއްޔާގައި،   SC-A/28/2013ނަންބަރު   ކޯޓުގެ ސްޕްރީމްދިވެހިރާއްޖޭގެ  .9.3.6

'... ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ުނާވަނމަ، މަދަނީ ޚުޞޫމާތްތަކުގައި ދަޢުާވ ޘާބިތުކުރުމުެގ ބުރަ  

(Onus probandi / burden of proof )    ޭއުފުލަންޖެހ ފަރާތުން  ދަޢުާވކުރާ  ޮގތުން  އުޞޫލެއްެގ  އަކީ 

އިލްތިޒާމެއްކަން ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކާއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިާވ ނިންމުންތަކަށް 

( އަޢުާވ އުފުލާ  1 )ބެލުމުން އެނެގން އޮްނނަކަމާއި، ދަޢުާވ ޘާބިތުކުރުމުެގ ބުރަ ދެ ބަޔަކަށް ބެހިެގްނާވކަމާއި، އެއީ

ހުށަހެޅުމާއި   ހެކި  ޘާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ޝަރީޢަތަށް  އެކަން  ( 2)، (burden of production)ފަރާތުން 

ހުށަހެޅިފައިާވ ހެއްކަކީ )އަެނއް ފަރާތުްނ ހުށަހަޅާފައިާވ ހެއްކާ އަޅާކިޔާއިރު( އެ ދަފްޢު ޘާބިތުކުރުމަށް އެކަށީެގްނާވ  

 ކަމާއި، ...'  (burden of persuasion)މިންަވރެއްެގ ހެއްކަކަށްުވން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރަސްމީ ޕޯޓަލް   އެނގެންއޮންނަކާމާއި،  ވާކަންރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިއިބާމި  

ކޮށްފައިނުވާކަ އެގޮތަށް  އެކަން  ބަޔާންކުރިނަމަވެސް  އެދިފައިވާކަމަށް  ލީވްއަށް  މަށް މެދުވެރިކޮށް 

ފަރާތުން ބުނެފައިވުމުގެ   ހުށަހެޅިމައްސަލަ    ރު ކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިންކާ

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  އެކަން  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،  އިތުރުން  ހެއްކެއް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޕޮލިސީއާއެއްގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެވެއެވެ. 

ގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކޮށްފައި ކ.   2020އެޕްރީލް    15މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ   .9.3.7

ތާރީ އެ  ފަރާތެއްކަމަށްވަތީ  އައިސްފައިވާ  ފެށިގެން  ހުގުރައިދޫއަށް  ގެ   2020އެޕްރީލް    29ން 

ބަރު ނިޔަލަށް ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ނުނިކުމެ އެކަހެރިވުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރަގެ ނަން

MISL338-AHR/INDIV/2020/06  (26    ްސިޓީން މައްސަލަ ހުށަހެޅި 2020އެޕްރީލ )

 ފަރާތަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
  VTR/2020/157މައްސަލަ ނަންބަރު                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުއްޠަލިބް ޢަލީގެ ފަރާތުން
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-ލަތު ހުރިގޮތުގެ އިތުރުން ކޮވިޑްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވަނީ ބަލި ހާ .9.3.8

ކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެނގިފައިނުވުމުގެ ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން އޮފީހަށް ނުކުނަންޖެހޭ  19

ސަބަބުންކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ 

ކޮވިޑ2020ްމާރިޗު    FNK-M/C/2020/23  (18ނަންބަރު   ސަރކިއުލަރގައި  އާ   19-( 

ބަންދުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ސަރުކާރު  ދެމުންދާ  ގުޅިގެން  ރައްޔިތުންނަށް  ދުމަތްތައް ހި، 

އެކަމަށް   މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހާލަތެއްގައި  ޖެހިއްޖެ  ނިކުންނަން  އޮފީހަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، 

އިޖާބަދީ އެ މަސައްކަތެއް ފުރިހަމަކަރަންޖެހޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މި 

ހަށް  ސަރކިއުލަރއިން އާންމު އުސޫލުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާމުންގެންދާ އުސޫލުން މުވައްޒަފުން އޮފީ

 ހާޒިރުވާންޖެހޭކަން އެނގެންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކުރަމުން ބަސް އަދާހެކި  އަފްސަލް މުޙައްމަދުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުވި   .9.3.9

އެ ފަރާތަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސައްކަތްކުރި ލޮޖިސްޓިކްސް ސެކްަޝންގެ މެނޭޖަރެއްގެ 

ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަރަންޓީންގައި ހުރިކަން އެ ފަރަތަށް އެންގިކަމަށާއި، މުގައިގާމަ

އެކަން ސެކްަޝން ހެޑްއަށް އެންގިކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާއަށް އައުމަށްވެސް 

 ހަގަކުރެވެއެވެ.މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާނުވަތަ ނައުމަށްވެސް އެ ފަރާތުން އަންގާފައިނުވާނެކަ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުވި ޒާހިރު އުޘްމާން ހެކިބަސް އަދާކުރަމުން،  .9.3.10

ފަރާ މުއެ  ހާޒިރުނުވެގެން  އޮފީހަށް  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރެވޭތޯ  އާ ތުން  މަލާތް 

 އެވެ. މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެ 

ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް،   9.3.10  އަދި  9.3.9،  9.3.8އިސްވެ   .9.3.11

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ފަރާތުން އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެވޭކަން އެ ފަރާތް މަސައްކަތް ކުރަމުން 

ރަ ފަރަތުގެގެންދިޔަ ސެކްަޝންގެ މެނޭޖަރަކަށް އަންގާފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ  ނަންބަރު   އްދުވި 

FNK-M/C/2020/23  (18    ުސަރކިއުލަރއިންވެސް ކޮވިޑ2020ްމާރިޗ )-އާ ގުޅިގެން   19
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ސަރުކާރު ބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އާންމު އުސޫލުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާމުންގެންދާ އުސޫލުން 

ހާޒިރުވާންޖެހޭކަން   އޮފީހަށް  ބަޔާންކޮށްފައި  މުވައްޒަފުން  ސަރކިއުލަރގައި  އެނގެންނެތްއިރު، 

ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މެދުވެރިވެއްޖެކަން  ހާލަތެއް  ނިކުންނަންޖެހޭ  އޮފީހަށް  ވާފަދައިން 

އަންގާފައި ނުވާކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާތީ އޮފީހަށް ހާޒިރު ނުވަނީ 

މެދުވެރިގެ  ސަބަބެއް  މަސައްސަތް ކޮން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާފުކުރުމަށްވެސް  ންކަން 

 ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

  ވަޒީފާއާބެހޭ )  2008/2  ނަންބަރު  ނުާޤނޫ  ވަކިކުރެވޭނީ   ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް .9.4

 ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  އެ  އެގޮތުން،.  ލަތުތަކުގައެވެހާ   ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  23  ގެ(  ާޤނޫނު

   ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،

އަޚްލާޤު  މަސައްކަތުެގ  އޭާނެގ  ަވކިކުރެޭވީނ،  ަވޒީފާއިން  އޭާނެގ  ފަރާތެއް  އަދާކުރާ  ަވޒީފާ  ދިުނމަކާނުލައި،  ]ނޯޓީހެއް 

ުނވުމާއެކު އެކަށީެގްނާވ،  އެކަށީެގން  ބެހެއްޓުމަކީ،  އިތުރަށް  ަވޒީފާަގއި  ކުރެޭވނެކަމެއްކަމަށް   އޭާނ  ބަލާއިރު،  ހަމަތަކަށް 

 ަވޒީފާދޭފަރާތަށް ނުފެްނނަ ޙާލަތުތަކުގައެެވ.[ 

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

މަސައްކަތުެގ އަޚްލާޤު އެކަށީެގންުނާވކަމަށް ]މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނެފައިާވ ޮގތުެގމަތިން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްެގ  

 ބެލެޭވނީ އަންނަިނިވ ޙާލަތުތަކުަގއެެވ. 

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

 ؛ފެނުން

 ތެއް ެވފައިުވން.[ ޚިޔާނާ (2)

ބާރާތުންނެވެ. އަދި ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  އިމި  

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

)އިސްމާޢީލް    SC-A/27/2014ންބަރު  ލުކޮށްދެމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަސީލަތްތައް ތަފްހާ
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ލިމިޓެޑް(   ކޯޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ވ.  ަޝރީޢަތް  މަސްޢޫދު  ަޤިޟއްޔާގެ 

 ، ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 33އަދި  32ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

ަވޒީފާއާބެހޭ   ަވކިކުރެޭވނީ،  ަވޒީފާއިން  މުަވއްޒަފަކު  ަގއި   23ޤާޫނނުެގ  ]ނޯޓިސްނުދީ  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 

 ބުނެފައިާވ ފަދައިން އަދުލުވެރި ސަބަބެއް އޮެވެގންެނެވ. އަދުލުެވރި ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނީ ދެ ހާލަތެއްަގއެެވ. އެއީ: 

(i) .ްފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކުރުނ 

(ii) ްފައިުވން. ެވ ޚިޔާނާތެއ 

އެ އަމަލެއްެގ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް ދިުނމެއްނެތި ަވޒީފާއިްނ   (misconduct)ކޮންމެކޮންމެ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ  

ޤާޫނނުެގ   ަވޒީފާއާބެހޭ  ަވޒީފާއާބެހޭ   23ަވކިކުރުން  ހިނަގއިދާެނއެެވ.  ނުެވ  ކަމަކަށް  ހުއްދަކުރާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ 

ަވކިކުރުން ހުއްދަާވނީ މުވައްޒަފުކުރި   ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ޯނޓިސް ދިނުމެއްނެތި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން  23ޤާނޫުނެގ  

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

ޒަފުކުރި އަމަލަކީ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން ހުއްދަާވފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަލަމެއްކަމަށް ބެލެޭވނީ، މުވައް

ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުގައި އޮްނނަންޖެހޭ ަވޒީފާެގ ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑޭ މިންަވރުެގ ސީރިއަސް އަމަލެއް ކަމަށް ާވނަމައެެވ. 

( ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއިާވ ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވމުެގ ޖައުހަރީ ޝަރުތުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް 1މުަވއްޒަފުެގ ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލަކީ )

( އެ ކަމަކީ ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ަވޒީފާެގ ުގޅުމުގައި ހިމެނޭ އެންމެ 2މަށް ާވނަމަ، ނުަވތަ )ކަ

ކަމެއްކަމަށް  ެގއްލޭފަދަ  އަދި އަމާނާތްތެރިކަްނ  އިތުބާރު  އޮންނަްނޖެހޭ  ދެމެދުަގއި  ފަރާތުެގ  ދެ  މައިަގނޑު ސިފަކަމަށްާވ 

ކީ އެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދާކުރަްނޖެހޭ ަވޒީފާެގ އިލްތިޒާމުތަކާ އަސާސީޮގތުން ( އެ ކަމ3ަާވނަމަ، ުނަވތަ )

ނުަވތަ ސީދާޮގތެއްަގއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ާވނަމަ، އެ އަމަލަކީ ނޯޓިސް ދިނުމެއްނެތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމަށް ހުއްދަެވދާޭނ 

 ވިދާނެއެެވ.[ ފާޅުކަންބޮޑު ޣައިރުސުލޫކީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެ

 މި އިބާރާތުންނެވެ. 

އިހިްތާޔީރ ާބުރތެަކްއ ަވޒީފާދޭ    ަވިކުކުރަމްށ   ަވޒާީފއްިނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ާމއާްދައީކ،   ަވަނ  23  ާޤޫނުނެގ   ަވޒާީފާއބޭެހ .9.5

ަކްނަކްނ   ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ުމވްައޒަަފުކ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ެއ  ާމއާްދައކްަށވުުމްނ  ިލބޭިދ  ަފާރަތަކްށ 

  23ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ،  ިމްނަވަރްށ ބަަލިއ، ިފަޔަވުޅ ައަޅްނޖޭެހެނ ަކުމަގިއ ެދެކެމެވ. އެެހީނ  ބަަލްނޖޭެހ

ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ުމަވްއޒަަފުކ ަވޒާީފިއްނ ަވިކޮކްށެގްނ ހުށެަހޭޅ ަމްއސަަލަތުކަގިއ، ަވޒާީފއްިނ ަވިކުކިރ  

 ުމ ުއނުްސެރްއަކަމްށ ާވްނޖެެހެއެވ. ާލަގިއ ައމުަލުކިރ ޮގްތ ެއީއ ަވަޒްނުކަރްނޖޭެހ މިުހްނަހަމުރ
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ާޤޫނުނެގ   .9.6 ަޝުރެތްއ    23ަވޒާީފާއބޭެހ  ެދ  ަވިކުކެރޭވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ަދުށން،  ާމއާްދެގ  ވަަނ 

ުމަވްއޒަަފުކ    ުގާލްހުފރަިހަމެވެގްނަކާމިއ، ެއީއ ެއ ުމަވްއޒެަފްއެގ ަމަސްއަކުތެގ ައ ެއަކީށެގްނ ުނުވާމެއުކ އެ 

ބާަލިއުރ ިއުތރްަށ ބެެހްއުޓަމކީ، ެއކީަށެގްނާވ ަހމަަތަކށް  ަފާރަތށް    ، ަވޒާީފަގިއ  ަވޒީފޭާދ  ުކެރޭވެނަކެމްއަކަމށް 

ެއކީަށެގްނުނާވަކަމށް ބެެލޭވީނ އެ    އަހާްލުގނެުފުނުމްނަކްނ ެއނޭގަކާމއި، އޮެގުތން ުމަވްއޒެަފްއެގ ަމަސްއަކތެުގ  

ްއޒެަފްއ ިއުތަރްށ ަވޒާީފަގިއ ބެެހްއުޓުމްނ ަވޒީފޭާދ ަފާރަތްށ ުނަވަތ ަވޒާީފ އާަދުކާރ ަތންަށ ގެއުްލްނަތެކްއ  ުމަވ

ުނވަތަ   ެފުނުމން  ެއނެގްނ  ިހިލބާިދެނަކަމްށ  ބުެލުމްނ  ައށް  )ށ(  ާމއާްދެގ  މި  ާޔާނެތްއވަެފިއުވުމްނަކން 

 ޮއްނަނަކާމިއ،  

ތް ނުލިބުމުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާ ނުއުފުލުމުގެ  ހިދުމަ  މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން އެއްގޮތަކަށްވެސް .9.7

ތައް ހުރި ގޮތުން ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް ބޮޑު  އަމަލުސަބަބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ  

އި ފެނިއްޖެނަމަ،  ލިބިދާނެކަމަށް  އިންޒާރެއްވެސް   ހީލާސް ގެއްލުމެއް  އަދި  އެޅުމަކާނުލައި   ފިޔަވަޅެއް 

ރު ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަށް އިހްތިޔާދިނުމަކާނުލައި އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ    34.8ގެ    2015ދު  ގަވާއިލިބިގެންވާކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ  

 ކުރެވެއެވެ. ކަން ފާހަގާބެލުމުން އެނގެން އޮންނަ ވަނަ ނަންބަރަށް 4)ހ( ގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އަހްލާގާ ގުޅޭ މައްސަލައަކީ އެފަރާތުން ވަޒީފާއަށް ހާިޟރުވެފައިނުވާ   .9.8

ނުމުގެ އިތުރުން މައްސަލަ  ސަބަބުކަން ދެފަރާތުންގެ ބަހުން އެނގެން އޮންނައިރު، އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދި

ތީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އިތުރު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ހާިޟރުވެފައިނުވާހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއަށް  

ދާގެ  ވަނަ މާއް  34.8ގެ    2015  ގެދު ގަވާއިމުވައްޒަފުންގެ  ، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ  ކަމާއިއަޅާފައިނުވާ 

ގެ   ނަންބަރުގައި  4)ހ(  އެކަ  އިވާބަޔާންކޮށްފަ  ވަނަ  އަހްލާގު  މަސައްކަތުގެ  ށީގެންނުވުމާއެކު  ފަދައިން 

ބަޔާންކޮށް   ކުރެވޭނެކަމެއްނޫންކަމަށް  ބަލާއިރު  ހަމަތަކުން  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަކީ  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި 

ވެސް ގޮތަކަށް ހިދުމަތް ނުލިބުން ނުވަތަ ޒިންމާ ނުއުފުލުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ  އްއެފަރާތުގެ ކިބައިން އެ

ޏަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް އަމަލުތައް ހުރިގޮތުގެ ސަބަބުން ކުންފުން
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  2020 މޭ 27އިން ފެށިގެން  2020 މާރިޗު 17ފެންނަކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 

 ރާތުންފަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލައިސްވެބާޔާންކުރެވުނު  ރުވެފައިނުވާތީކަމަށް  ބުނާއިރު،  ޒިގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތް ހާ

  މެނޭޖަރަކަށް  ސެކްަޝންގެ  ގެންދިޔަ  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  ފަރާތް  އެ  ހާޒިރުނުވެވޭކަން  އޮފީހަށް  ފަރާތުން  އެ

( 2020  މާރިޗު  18)  FNK-M/C/2020/23  ނަންބަރު  ފަރަތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަންގާފައިވާތީއާއި،

  އުސޫލުން   އާންމު   މުއްދަތުގައި  ބަންދުކޮށްފައިވާ  ސަރުކާރު  ގުޅިގެން  އާ  19-ކޮވިޑް  ސަރކިއުލަރއިންވެސް

 އެނގެންނެތްއިރު،   ހާޒިރުވާންޖެހޭކަން  އޮފީހަށް  މުވައްޒަފުން  އުސޫލުން  ހާޒިރުވާމުންގެންދާ  އޮފީހަށް

  މައްސަލަ   މެދުވެރިވެއްޖެކަން  ހާލަތެއް  ނިކުންނަންޖެހޭ  އޮފީހަށް  ވާފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައި   ސަރކިއުލަރގައި

  ހާޒިރު  އޮފީހަށް  ހާޒިރުނުވާތީ  އޮފީހަށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުވާކަމާއި،  އަންގާފައި  ފަރާތަށް  ށަހެޅިހު

  މަސައްސަތް   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާފުކުރުމަށްވެސް  މެދުވެރިގެންކަން  ސަބަބެއް  ކޮން  ނުވަނީ

 ގެ ނިޔަލަށް    2020މޭ    27ފެށިގެން    އިން  2020މާރިޗު    17ތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ކޮށްފައިނުވާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލަ   23ތީ، އެ ސަބަބަށް ރިއާޔަތްކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  ހާޒިރުވެފައިނުވާ

ނުފެންނާތީ،   ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް    ވަޒީފާއާބެހޭ )  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނުހުށަހެޅި 

  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުލައި  ދިނުމަކާ  ނޯޓިހެއް  ދަށުން  މާއްދާގެ   ވަނަ  23  ގެ(  ާޤނޫނު

ަރއުްދިވ    ( substantive fairness) ަކްނ  އަދުުލެވިރަމުއޫޟީއ    ފުރިހަމަވާންޖެހޭ   ވަކިކުރުމުގައި ަމްއސަަލ 

 ކަނަޑައަޅެމެވ. ަކމްަށ  ޮކށަްފިއާވަކމްަށ ބަުރެވޭވެނ ަހަމެއްއ ެންތާގިއުމަފާރުތްނ  

އިޖުރާއީ    ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .10  (procedural fairness)  ކަންއަދުލުވެރިވަކިކުރުމުގައި 

 ކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގާއިމު

ވަކިކުރާއިރު   .10.1 ވަޒީފާއިން            ކަން އަދުލުވެރި  މައުޫޟއީކުރަންޖެހޭ  ގާއިމުމުވައްޒަފަކު 

(substantive fairness)  ުކަން  އަދުލުވެރިކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ  ގާއިމ(procedural fairness) 

 HC-A/209/2010ކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަން ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ގާއިމު

 ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ މައްސަލަ   ،ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު 
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ރުކޮށް ޒަކޮށްފައިވޭތޯ ނަގާއިމު  (procedural fairness)ކަން  އަދުލުވެރިރައްދުވި ފަރާތުން އިޖުރާއީ  

އިން  ނެތްނަމަވެސް،  ބުރަވެވެން  ލާޒިމުވާކަމުގައި  އަދި  ސާކަނޑައެޅުން  ނިންމުމަކަށް   އަދުލުވެރިފުވެރި 

އިޖުރާއީ  ސިވާ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ   (procedural fairness)ކަން  އަދުލުވެރިލުވުމަށްޓަކައި 

 . މުކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެންރުކުރުން މުހިޒަ ކޮށްނަމަވެސް ނަހުލާސާކޮށްފައިވޭތޯ ގާއިމު

އިޖުރާއީ  މުވައްޒަފަ  ނެތި  ދިނުމެއް  ނޯޓިސް .10.2 ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ކަން ލުވެރި އަދު ކު 

ތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ހާލަތް  މުންއާ ކުރެވިފައިވާކަމަށް،  ގާއިމު

-HC/2010އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

A/208 ެަޤިޟއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވ . 

 ހުރިހާ   ދެވެންހުރި  އެއިރަކު  ،މައުލޫމާތު  ކަމަކާބެހޭ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުގެ .1

 ؛ދިނުމަށްފަހު ފަރާތުން ދޭ ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށް އެ ލަކާއެކު،ތަފުސީ

އެފަދަ  ދިނުމަށްފަ   މުވައްޒަފަށް   އެ   ތުފުރުސަ  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ތުހުމަތަކާމެދު  އެ .2 އަދި  ހު 

ކަނޑައަޅާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ    ތެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކުފުރުސަ

 ؛ތު ދިނުމަށްފަހުފުރުސަ

 ؛ކުރުމަށްފަހުހުގީގުތަ އިދާރީގޮތުން މައްސަލަ އެ .3

 ތުަޝރު  ދެ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  23  ާޤނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ .4

މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، ކަށް ފެނި، އެ ހްގީގަކަމަށް، އެ ކުރެވޭ ތަފުރިހަމަވާ

 . ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގާފައިވުން،  އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާކަން

އިޖުރާއަތުތައް އަދި   އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހާލަތުގައި،  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިހެއް 

ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް    (procedural fairness)މަ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަ



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
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ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ  ކުރުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ހާލަތެއްގައި  އެފަދަ              ބެލެވޭނެކަމާއި 

(unfair dismissal)    ްއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަނ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ މެދު ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ   .11

އެ ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  ފުރުސަތު ކަންކަމާ  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ހިއްސާކޮށް  މައުލޫމާތު  ކަންކަމުގެ 

ނެތަތީއާއި،  އެނގެން  ނަގާފައިވާކަން  ބަޔާނެއް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  އެކަމާ  އަދި  ދީފައިވާކަން 

މުގެ ކުރިން މައްސަލަ  މައްސަލަ އިދާރީ ގޮތުން ތަހުގީގު ކޮށްފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު

ގާއިމުކޮށްފައިނުވާކަމުގައި    (procedural fairness)ރައްދުވި ފަރާތުން ގާއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން  

 ބުރަވެވެއެވެ. 

ޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޫޟއީ  ތްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަރިއާޔައިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް   .12

އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ކަން  އަދުލުވެރި  (procedural fairness)ކަން  އަދުލުވެރިއަދި 

ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ގާއިމު

ށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ރައްދުވި  ހިލާފަނޫނު( އާ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  ނެތި އަދި  

 (unfair dismissal)ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރި ކުރުމަކީ 'އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް'  

 މެވެ. އެއްކަމަށް ކަނޑައަޅަ

ވަޒީފާއިން   ،ކޮށްޖޫއައެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރު   ފައިވާ ފަދައިންއެދި   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .13

ގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތަށް ޙައްުޤވާ މުސާރައާއި  ރީހުކުރާ ތާޖޫއަން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުރީހު ވަކިކުރެވުނު ތާ

  ވަނަ   29  ގެ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު  ،ނަޒަރުކުރާއިރު  ނަގައިދެވިދާނެތޯތްތައް  އިނާޔަ

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ާޤނޫނީ    ،ދަށުން  ގެ(  ހ)   މާއްދާގެ

 ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/555/2016ޙައްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
 

އަމުރެއްނެރުމުަގއި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަްނާވނީ އެމުަވއްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރު ހުރި ަވޒީފާަގއި އަލުން " ...  

 ... " ،ބެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ އެަވޒީފާއާުގޅޭ ނުަވތަ އެނޫންެވސް އޭނާއާ އެކަށީެގްނާވ ަވޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
  VTR/2020/157މައްސަލަ ނަންބަރު                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުއްޠަލިބް ޢަލީގެ ފަރާތުން
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މައުޟޫޢީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި    ،ންއޮތަތީއާއިޅާފައިވާކަން އެނގެރާތުން ކަނޑައިބާމި  

އިޖުރާއީ    (substantive fairness)ވެރިކަން  އަދުލު   (procedural fairness)ވެރިކަން  އަދުލުއަދި 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު(    2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރ  ވެރިގޮތަކީ  އަދުލު މި މައްސަލައިގައި އެންމެ    ،ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ

އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް    ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    29ގެ  

ރު  އަނބުރާ  ފަރާތަކީ  ޖޫއައެފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސްކުރުމަށާއި، 

 ނުބެލުމަށްކަނޑައަޅައި، ފަރާތެއްކަމުގައި

 ވަނަ ނަންބަރުގައި،  15ަޤިޟއްޔާގެ   HC-A/111/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މުއްދަތަށް ބަދަލު ދިުނން ލާޒިމް  'މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރުމާއި ަވޒީފާއަށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމާ ދެމެދު ހިނާގ މުޅި

ޚިލާފުިވ ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތުެގ ެވސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް   ނޫން ކަމަށާއި، ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާ

ކަނޑައެޅުމުަގއި ބޭއިންޞާފު މުއްސަދި ކަމެއް ލިބޭ ޮގތަށް އަމުރު ކުރުމަކީ އިންޞާފުެވރި ޮގތެއް  ކަމަށާއި، މުަވއްޒަފަށް ދެޭވ ބަދަލު

ުނަވތަ ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ ނަމަ  ޮގތަކަށް  ނޫންކަމަށާއި، މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ތަނެއްަގއި  އެޫނން 

ކޯޓުެގ ސުޕްރީމް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ކަމަށް  ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނެ  އެކަމަށް  ހޯދާފައިާވނަމަ   SC-A/36/2019ަނންބަރު   އާމްދަީނއެއް 

އިސްތިއުނާފުފާހަަގ ޤަޟިއްޔާަގއި ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ނުކުތާއަށް  ޮގތަށް   ކޮށްފައިާވ  ކަންހިާގފައިާވ  މައްސަލައިގައި،  ކުރެިވފައިާވ 

ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ދުަވހުން ފެށިެގން، އޭނާއަށް އަބުރާ ަވޒީފާ ދިން ދުަވހާއި   ބަލައި، ހަމައެކަނި އުނިކުރެޭވނީ، ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ

ިނޝާނާއަ  ޢާއިޝަތު  ފެނަކަ  ށްހަމައަށް  ލިބިފައިާވކަން  އާމްދަނީއެއް  ޮގތަކަށް  އެނޫްނެވސް  ުނަވތަ  އަދާކޮށްެގން  ަވޒީފާއެއް 

 ސާބިތުކޮށްދެޭވ މިްނަވރެއް އެކަންޏެެވ.'  ކޯޕަރޭޝަްނއަށް

ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އިބާމި   ފެށިގެން   މިރާތުން  ހިސާބުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  މައްސަލައިގައި 

ފަރާތުން   ރައްދުވި  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާކަން  މުސާރައެއް  އަދާކޮށް  ވަޒީފާއެއް  އެއްވެސް  ވެސް  މިއަދާހަމައަށް 

  ދުވަހުން   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ، މައްސަލަ

 ވަޒީފާގައި   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމައަށް،  ދުވަހާ  ކުރެވޭ ޖޫއަރު  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ފެށިގެން،

 ފަރާތަށް  ޅިހުށަހެ  މައްސަލަ   ކަނޑައަޅައި،  ފައިސާނަގައިދިނުމަށް  ތްތަކަށްވާއިނާޔަ  މުސާރައާއި  ލިބޭނެ  ހުރިނަމަ،

 . ދެކެމެވެ ބަދަލެއްކަމުގައި ވެރިއަދުލު އެކަށީގެންވާ



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
  VTR/2020/157މައްސަލަ ނަންބަރު                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުއްޠަލިބް ޢަލީގެ ފަރާތުން
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުމުގެ ސަބަބުން ޗުއްޓީ ހަމަނުޖެހި ހާޒިރުނުވި ވީ ދުވަސްތަކަކީ   .13

ޗުއްޓީ  އިސްލާހުކުރުމަށާއި،  އެކަން  ހަޒިރީން  ފަރާތުގެ  އެ  ބެލުމަށާއި،  ދުވަސްތަކެއްކަމަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޗުއްޓީ 

ވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހަމަނުޖެހި ހުރި ދުވަސްތަކަށް ގެއްލިފައި

އިސްވެ   ފަރާތުން   9.3.6އެދިފައިވީނަމަވެސް،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާފަދައިން  ނުކުތާގައި  ވަނަ 

( ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނުޕޮލިސީއާއެއްގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވާކަމަށް ބުރަނުނެވޭތީއާއި،  

   މާއްދާގައި ވަނަ 4 ގެ

  ޝަރުޠުތަކާއި  ަވޒީފާެގ  ދިނުމުަގޔާއި،  ތަމްރީނު  ކުރުމުަގޔާއި،  އިތުރު  އުޖޫރަ  އެޅުމުަގޔާއި،  ކަނޑަ  އުޖޫރަ  ދިނުމުަގޔާއި،  ަވޒީފާ"

ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމުަގޔާއި، ަވޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ދިމާާވ އެހެިނހެން ކަންކަމުަގއި، މީހުންެގ    ކަނޑައެޅުމުަގޔާއި،   އަދާކުރާެނޮގތް  ަވޒީފާ

ނަސްލަށް، ކުލަޔަށް، އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަތަށް، ދީނަށް، ސިޔާސީޮގތުން ެގްނުގޅޭ ޚިޔާލުތަކަށް، ުނަވތަ ނިސްބަތްާވ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް، 

އާއިލާގަ  ިނސްބަތަށް،  ކައިެވީނެގ  ހުރި ޖިންސަށް،  ނުަވތަ  އުމުރަށް،  ޮގތުން  ޚިލާފުނުާވ  މިޤާނޫނާއި  ޒިންމާތަކަށް،  އަދާކުރާ  އި 

 ".ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި، މަސައްކަތްކުރާ ހަމަހަމަ މީހުްނެގ މެދުަގއި، އެއްެވސް ޮގތަކުން ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ 

ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ފަދައިން  ޗުއްޓީމި  މައްސަލަ      ތަފާތުކޮށްފައިވަނީ  ދިނުމުގައި 

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަސްލަށް، ކުލަޔަށް، އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަތަށް، ދީނަށް، ސިޔާސީގޮތުން ގެންގުޅޭ ޚިޔާލުތަކަށް، 

ޒިންމާތަކަށް،  އަދާކުރާ  އާއިލާގައި  ނިސްބަތަށް،  ކައިވެނީގެ  ޖިންސަށް،  ޕާޓީއަށް،  ސިޔާސީ  ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ 

ާޤނޫނާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުން އުމުރަށް ނުވަތަ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ތެރެއިން ކޮންކަމަކަށް ނިްޞބަތްކޮށްކަން މި

މުވައްޒަފުންނާއިމެދު   އެހެން  ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު  ވޭތީ، މައްތަފާތުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަނުވެ 

ހަމަޖެހިފައިވާ  ޗުއްޓީ  ދުވަސްތަކަކީ  ވީ  ހާޒިރުނުވި  ހަމަނުޖެހި  ޗުއްޓީ  ސަބަބުން  ގެންގުޅުމުގެ  ތަފާތުކުރުން 

ޗުއް އިސްލާހުކުރުމަށާއި،  އެކަން  ހަޒިރީން  ފަރާތުގެ  އެ  ބެލުމަށާއި،  ހުރި  ދުވަސްތަކެއްކަމަށް  ހަމަނުޖެހި  ޓީ 

ދުވަސްތަކަށް ގެއްލިފައިވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނަގައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ވޭތުވެފައިވާ  

ދުވަސްތަކަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ބަދަލުދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ  

 އެއް އޮތްކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. ާޤނުނީ ހަމަ 



 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 
  VTR/2020/157މައްސަލަ ނަންބަރު                          ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މުއްޠަލިބް ޢަލީގެ ފަރާތުން
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އުނިކަމާއި،   .14 ލިބުނު  އިއްޒަތަށް  އަބުރާއި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ޒީފާއިން 

ފެތުރެމުންދާ   19-އެކްސިޑެންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ހާނިކައެއްލިބި ސިއްހީގޮތުން ނިކަމެތި ހާލެއްގައި ވަނިކޮށް އަދި ކޮވިޑް

އިގްތިސާދީގޮތުން ނާޒުކު ދަނޑިވަޅެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ފައިސާ ލިބެންއޮތް މަގު ބަންދުވުމުން  

ގެއްލުމުގެ ލިބުނު  ނަފްސާނީގޮތުން  އަދި  މާލީގޮތުން  ސަބަބުން  . ރ50،000/-  ގޮތުގައި  ބަދަލެއްގެ  އެކަމުގެ 

  ދުވަހުން  ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި މައްސަލަރު، އެދިފައިވާއި ނަގައިދިނުމަށް( ރުފިޔާ ހާސް ފަންސާސް)

  ވަޒީފާގައި   ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ހަމައަށް،  ދުވަހާ  ކުރެވޭޖޫއަރު  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  އެފަރާތް  ފެށިގެން،

ތެރެއިން    ފައިސާނަގައިދިނުމަށް  ތްތަކަށްވާއިނާޔަ  މުސާރައާއި  ލިބޭނެ  ހުރިނަމަ، މަސައްލައިގެ  މި 

ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ    ކަނޑައަޅާފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވަތީ މައްސަލަ   ގެއްލުންތަކެއް އެ ފަރާތަށް ވެފައިވާކަން

އެދިފައިވާފަދައިން  ހުށަ ފަރާތުން  ގޮތުގައި  ހެޅި  ބަދަލުގެ  )ރ50،000/-ގެއްލުމުގެ  (  ރުފިޔާ  ހާސް  ފަންސާސް. 

 ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ. ވޭނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް  ނަގައިދެ

 

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 

މައްސަލަބެލި    ދެންފަހެ،  ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި،  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ފަރާތުންނާއި  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވާހަކަތަކަށާއި ދެއްކި  ދެފަރާތުން  ބަޔާންތަކަށާއި  މަޖިލީހުގައި  ހެކިވެރިހާ މައްސަލައިގައި    ދީފައިވާ  ގެ  ންޟިރުކުރެވުނު 

  ލޮޖިސްޓިކްސް   ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ފެށިގެން  އިން  2018  ބަރުނޮވެން  07  ޔަތްކޮށް ބެލިއިރު،އާހެކިބަހަށް ރި

 ހިދުމަތް   އެއްގޮތަކަށްވެސް  ފަރާތުން  މުވައްޒަފުގެ  އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް،  ވަޒީފާ  މަގާމުގައި   އޮފިސަރެއްގެ   ޑިޕާޓްމަންޓްގެ

 ނުވަތަ   ކުންފުންޏަށް  ހުރިގޮތުން  އަމަލުތައް  މުވައްޒަފުގެ  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ނުއުފުލުމުގެ  ޒިންމާ  މުވައްޒަފު  ނުވަތަ  ނުލިބުން

  ލިމިޓެޑްގެ   ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ   ގައި  2020  މޭ  27  ކަމަށްބުނެ  ލިބިދާނެތީ  ގެއްލުމެއް   ބޮޑު  ތަނަށް  މަސައްކަތްކުރާ 

  މައުޫޟއީ   ވަނީ ވަކިކޮށްފައި ވަޒީފާއިން ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   4  ގެ(ހ)   މާއްދާގެ  ވަނަ  34.8  ގަވާއިދުގެ މުވައްޒަފުންގެ
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  ގަވާއިދުތަކާއި  ގާނޫނުތަކާއި ާޤނޫނުއަސާސީއާއި   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގާއިމުކުރުމެއްނެތި  އަދުލުވެރިކަން އިޖުރާއީ  އަދުލުވެރިކަމާއި

  އޯގަނައިޒޭަޝންގެ   ލޭބަރ  އިންޓަރނޭަޝނަލް   ހަމަތަކާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގަިޟއްޔާތަކުން  ކޯޓުތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ފަރާތް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ސަބަބެއްނެތިކަމަށްވާތީ،  އެކަށީގެންވާ  ހިލާފަށް  އުސޫލުތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވެންަޝންތަކުގައިކޮން

 ހާލެއްގައި   އެއްވެސް  އެފަރާތަކީ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި  ނިންމުމެއްކަމަށް  ބާތިލް  ނިންމުމަކީ  ނިންމި  ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން

  ތަފާތުކުރުން   ފަރާތާމެދު  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނޫންކަމަށް  އްފަރާތެ  އިވާވަކިކުރެވިފަ  ވަޒީފާއިން 

  ބެލުމަށާއި،   ދުވަސްތަކެއްކަމަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޗުއްޓީ  ދުވަސްތަކަކީ  ވީ  ހާޒިރުނުވި  ހަމަނުޖެހި  ލީވް  ސަބަބުން  ގެންގުޅުމުގެ

 އިނާޔަތްތައް   މުސާރައާއި  ގެއްލިފައިވާ  ދުވަސްތަކަށް  ހުރި  ނުޖެހިހަމަ  ޗުއްޓީ  އިސްލާހުކުރުމަށާއި،  އެކަން  ހަޒިރީން  ފަރާތުގެ  އެ

  ފުރިހަމަ   އިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި   ދުވަސްތަކަށް  ވޭތުވެފައިވާ  ސަބަބުން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ނަގައިދިނުމަށާއި،

މުއްޠަލިބް   އެދި ނަގައިދިނުމަށް( ރުފިޔާ ހާސް ފަންސާސް. )ރ50،000/- ގޮތުގައި ބަދަލުގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދިނުމަށާއި،

 ހެޅި މި މައްސަލާގައި، ހުށަފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ޢަލީގެ ފަރާތުން 

  ުދަގާވިއ  ުމަވްއޒުަފްނެގކުނުްފނެީގ    ަވިކުކެރވަިފިއަވީނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ވަޒާީފިއްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ

  ްތ ހުިދަމ  ެއްއޮގަތަކްށެވްސ  ިކަބިއްނ  ުމަވްއޒުަފެގ  ަދުށްނ  ަނނަްބުރެގ  ަވަނ(  4) ެގ  (  ހ )   ާމއާްދެގ  ަވަނ  34.8  ެގ  2015

ުނވަތަ    ުކނުްފްނަޏްށ   ުހިރޮގުތްނ  ަތްއ ައމުަލ  ުމަވްއޒުަފެގ   ުނވަަތ  ަސބުަބްނ   ުނއުފުުލުމެގ  ިޒނާްމ  ުނަވތަ ުމަވްއޒުަފ  ނިުލުބްނ

  އްަށ (  ށ ) ާމއާްދެގ    ަވަނ  23  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ، ެފްނނީާތ   ިލބާިދެނަކަމްށ  ގެއުްލެމްއ  ޮބުޑ  ަތންަށ  ަކްތުކާރަމަސްއ

 ެގ ަފާރުތްނ ޖާަވބާުދީރވަެފިއާވިއުރ، ިލިމެޓްޑ  ޯކޕޭަރަޝްނ  ެފަނަކމި ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ    ްތޮކށް ަކަމށް ބާަޔްނޮކްށ ާއަޔިރ

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

  ހުށަހެޅިފައިވާ   ހަމައެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ހަމައަކީ  ކުރިތަތުބީގު  ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވި  ވާސިލުވުމަށް  ނިންމުމަށް  އެ

  ކަންއަދުލުވެރިމައުޫޟއީ    ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއިން    ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ  ތީ،ނެތައެނގެން    ކަންކަމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުމަކީ    ކަނޑައަޅައި،  ގާއިމުކޮށްފައިނުވާކަމަށް  ކަންއަދުލުވެރި  އިޖުރާއީ އަދި  

 ކަނޑައަޅައި،  ގޮތުގައި އެއްގެ (unfair dismissal) ޑިސްމިސަލް އަންފެއަރ
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ަފާރްތ ުހށެަހިޅ  ަވިކުކުރުމަގިއ    ަމްއސަަލ  އަެފާރްތ  ަވޒާީފިއްނ  ިއުޖއަދުުލެވިރ  ަމުއޫޟީއއާަދުކަރުމނިްދަޔ  ާރީއ  ަކާމިއ 

މައްސަލަ  ނަންބަރުގެ ދަށުން  ަވނަ    1ަވަނ ާމއާްދެގ )ހ( ެގ    29ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނެގ  ޮކށަްފިއުނާވީތ،  އަދުުލެވިރަކްނ ާގިއުމ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ    ުކުރަމާށއި، ުރޫޖައައނުބާރ    ަވޒާީފައްށަވޒާީފިއްނ ަވިކުކިރިއުރ އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  

ެފިށެގްނ   ަވިކުކިރ ާތރުީހން  ަހަމައްށ ުމާސަރާއިއ އާިނަޔތަްތަވޒާީފިއްނ  ްއ ަނަގއިިދުނމަށް  ަވޒާީފއްަށ އުަލްނ ިއއާދުަކުރާމ 

ަކނަްކްނ  ަކނަޑައަޅިއ،   ެއްނމަެހިއ  )ރަސްމީ    (2021  ޑިސެންބަރު  30)މިއަދު  ިއްސެވަބާޔްނުކެރވުުނ  ފެށިގެން  އިން 

 03އެކަން ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދުނޫން(    ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު، ފުރިހަމައަށް  ( ދުވަހުގެތެރޭ  ސްއެކާވީ )  21ބަންދުނޫން(  

ރައްދުވި  ތިނެއް) މައްސަލަ  މި  އެންގުމަށް  ލިޔުމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ދުވަހުގެތެރޭ    ޯކަޕޭރަޝން   ެފަނަކ( 

 މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  ެގިލިމެޓްޑ
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 މި މައްސަލަ ަބލައި ނިންމީ
 

 

 ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު


