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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު 
 

 VTR/2019/159 މައްސަލަ ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

 2019 ޖުލައި 14 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 

 2021މާރިޗު  09 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 

 ( މިލަދޫ. ނ /  އަތަމާގެ) ޙަސަން އަޙްމަދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 (A053175: ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި)

 ލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭަޝން ފެނަކަ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: 

 (C-0462/2012: ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރޭަޝން ކުންފުނި)

  
 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

)މިލަދޫ.  ނ  /އަތަމާގެ  )  ޙަސަން  އަޙްމަދު  މައްސަލައަކީ،  މި :  ނަންބަރު   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި( 

A053175)  ަޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ދަނިކޮށް،  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ލިމިޓެޑްގައި  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކ

 ވަޒީފާއިން   އާ ޚީލާފަށް  2015ާޤނޫނުއަސާސީއާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  

  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި   ނިންމުމަކީ  މިނިން  ވަކިކުރަން   ވަޒީފާއިން  ޙަސަން  އަޙްމަދު  ތީ،އިވާވަކިކޮށްފަ

 ނިންމުމެއްކަމަށް   ޚިލާފު  ވާއިދާގަ   މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކައި  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ   ާޤނޫނުއަސާސީއާއި،

  ވަޒީފާ   ސަންގެޙަ  އަޙްމަދު  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ(  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ )  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު    ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،

 އަޙްމަދު   މެނުވީ  މަތީން  ގޮތުގެ   މާއްދާގައިވާ  ވަނަ  23  ނުވަތަ  މާއްދާ  ނަވަ  21  ާޤނޫނުގެ  އެ  ވާކަމަށާއި  ދާއިމީވެފައި
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 އަޙްމަދު   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނުވާކަމަށް  ލިބިގެން  ލިމިޓެޑަށް  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ބާރު  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ޙަސަން

 މީހެއްކަމަށް   ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  އިރެއްގައި  އެއްވެސްއެ ފަރާތަކީ    އަދި  ނުވާކަމަށާއި  މެދުކެނޑިފައި  ވަޒީފާ  ޙަސަންގެ

 ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ބުނެފައިވާ  ނިންމާފައިވާކަމަށް  ވަކިކުރިކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ޙަސަން  އަޙްމަދު  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ނުބެލުމަށް

 ލިބިދިނުމަށާއި،  ނާޔަތްތަށްޢި   މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ތާރީޚާ  މާނިން  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ 

  މުވައްޒަފުންގެ   ލިމިޓެޑްގެ  ޕަރޭަޝންކޯ  ފެނަކައި،  ާޤނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭއާއި،  ާޤނޫނުއަސާސީ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެރާއްޖޭގެ  ދިވެހި 

  އަޙްމަދު   އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ނިންމުމުގެ  ވަކިކުރިކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ޤަވާއިދާ

  ވަޒީފާއާބެހޭ ގައި    2019ޖުލައި    14  ރައްދުވާގޮތަށް  މައްޗަށް   ލިމިޓެޑްގެ   ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ފަރާތުން  ޙަސަންގެ

 . މައްސަލައެކެވެ ބެލިފައިވާ ހުށަހެޅުމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 
 

 ރައުޔު  ޒުހައިރުގެ  هللاޢަބްދު އާމިނަތު 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 

މިލަދޫ( )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ .  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ އަޙްމަދު ޙަސަން )އަތަމާގެ / ނ .1

ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ  ( ވަޒA053175ީކާޑު ނަންބަރު:  

ނަޒަރުކުރުމުން ގޮސްފައިވަނީ    ،ކަންކަމަށް  އަދާކުރަމުން  ވަކިކުރެވުނުއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

މިލަދޫ ބްރާންޗްގެ   ގެ ނ.   (C-0462/2012)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭަޝން ނަންބަރު:    ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް

މަޤާމުކަމަށާއި އެއްގެ  މައް،  'ޓެކްނީަޝން'  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  ފަރާތް މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ސަލަ 

ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު    ގައި  2015އެޕްރީލް    26ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ  ޢައްޔަން

މަހަކު   ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  މަާޤމުގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ރުފިޔާ(  -/3,000އިރު  ހާސް  )ތިން  ރ. 

އެލަވަންސް،  ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި ގޮތުގައިސަރވިސް  އިންސައްތަ  50%މުސާރައިގެ    ގެ   ()ފަންސާސް 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙަސަން  އަޙްމަދު  VTR/2019/159މައްސަލަ 
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ފަރާތް  ލިބެމުންދިޔަކަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވަޒީފާއިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ގައި    2019ޕްރީލް  އެ   17މަށާއި، 

 ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ،  

ގައި ބުނާ ފަދަ އެއްވެސް އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅެއް މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނުނުފަރާތް ވަޒީފާއިން  

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަޅާފައިނުވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާުޤ އެކަށީގެން ނުވާކަމަށް 

ރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ތަންދޭތޯ  ގައި އަންގާފައިނުވާތީއާއި، ވަޒީފާއަދާކުއެއްވެސް އިރެއް

އާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން  ނުވަތަ ނުދޭތޯ ބެލުމަށް އެއްވެސް މެޑިކަލް ޓެސްޓެއް ހަދައި ތަހުލީލެއް ކޮށްފައިނުވާތީ

  ނަ މާއްދާއާ ވަ  23ވަނަ މާއްދާއާއި    21)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ    2008/2ނިންމި ނިންމުމަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމަށް ވާތީއާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމުގެ ލިޔުމުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭ ާޤނޫނީ އަސާސެއް  

ވަނަ މާއްދާއާއި    21އޮތްކަމަށް ބާޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ، އެ އެންގުމަކީ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  

ވަނަ ނަންބަރުގެ )ވ(    3ވަނަ ބާބުގެ    5ވާއިދުގެ  ގަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ ހިންގާ  ވަނަ މާއްދާއާއި    23

  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ  ޢަމަލަކަށްވާތީ  ޚިލާފު ވާ އިޖުރާއަތާ  ގައި

އާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ    2015އާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝންގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  ާޤނޫނުއަސާސީ

ާޤނޫނުގެ  ނިންމުމަކަށް ވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ   ވަނަ   14ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް   43ގެ  ާޤނޫނުއަސާސީ   މްހޫރިއްޔާގެޖުރާއްޖޭގެ  ދިވެހިވާތީއާއި،  ކަމަށްމާއްދާގެ ރޫޙާ ޚިލާފަށް  

ވަނަ މާއްދާގެ    37ވަނަ މާއްދާއާއި    20ޢަދުލުވެރިކަމާއިއެކު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމެއްނެތި އަދި ާޤނޫނުއަސާސީގެ  

އެފަރާތް   )ހ( ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްުޤތަކުން އެފަރާތް މަޙުރޫމުވާގޮތަށް

 ންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާ

ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ   .2

ވާއިދާ  ގަ އާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ  ާޤނޫނުއަސާސީ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
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ޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ދާއިމީވެފައި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ވަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މެނުވީ މައްސަލަ    23ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  21ވާކަމަށާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

ބާރު    ހުށަހެޅި ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ރައްދުވިފަރާތް  ނުވާކަމަށް    ފަރާތަށް  މައްސަލަ  ލިބިގެން 

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ މެދުކެނޑިފައިނުވާކަމަށާއި އަދި އެއްވެސް އިރެއްގައި  

މައްސަލަ  ކަމަށް ނުބެލުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ފަރާތެއް   ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ  ކީމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ

ފަރާތް   ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަހުށަހެޅި  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ބުނެފައިވާ  ނިންމާފައިވާކަމަށް  ވަކިކުރިކަމަށް  ޒީފާއިން 

މުސާރައާއި   ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ތާރީޚާ  ނިންމާ  މައްސަލަ  ލިބިދިނުމަށާއި، ޢިޓްރައިބިއުނަލުން  ނާޔަތްތަށް 

އަދިާޤނޫނުއަސާސީ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެރާއްޖޭގެ  ދިވެހި  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ  ލިމިޓެޑްގެ  އާއި  ކޮޕަރޭަޝން  ފެނަކަ   

ބަދަލު  ގަމުވައްޒަފުންގެ   ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ނިންމުމުގެ  ވަކިކުރިކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ވާއިދާ 

 ށްކަން އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަގައިދިނުމަ

ހުށަހެޅި ފަރާތުން  . މި މައްސަލ2.1ަ ގުޅިގެން މައްސަލަ  'މައްސަލަ    2019ބަރު  ޓޫއޮކް  09އާ  ހުށަހެޅި  ގައި 

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޖަވާބު' ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ މެދުކެނޑިފައިނުވާކަމަށާއި އަދި އެއްވެސް  

އިގެން ނުވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ އްކަމުގައި ބަލައިރެއްގައި އެ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތެ

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރު އަދާކުރަމުންދިޔަ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ނ. މިލަދޫ  

ބްރާންޗުގެ ޓެކްނީަޝންގެ މަާޤމަށް ނުވަތަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުން އެ މަާޤމާ އެއް ރޭންކެއްގެ އެހެން  

 ދިނުމަށް އެދިފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ  ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައި

ވެސް   ފޯމުގައި   އެއްވެސް  އަދި  މެދުކެނޑިފައިނުވާކަމަށާއި  ވަޒީފާ   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަހުށަހަޅާ 

 އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  ނުބެލުމަށް  ފަރާތެއްކަމަށް  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިރެއްގައި

 އެދިފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މިކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 
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ވަޒީފާއާބެހޭ   .3 ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ރައްދު  ަޝކުވާއަށް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ 

ލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން،  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ' މައްސަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ، އެއްވެސް ާޤނޫނީ އަދި އުޫޞލީ މާއްދާއަކާއި ޚިލާފަށް 

  2015ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ނޫންކަމަށާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން  

)ވ( ގެ   ގެ  )ރިޓަޔަރ ކުރުން(ވަނަ މާއްދާ    3ންޓް ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން އެބާބުގެ  )ރިޓަޔަރމަ  5ގެ ޗެޕްޓަރ  

)ރިޓަޔަރމެންޓް   5ގެ ޗެޕްޓަރ    2015ދަށުންކަމަށާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  

)ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި    ގެ  ޕެކޭޖް(  މަންޓް)ރިޓަޔަރ ވަނަ މާއްދާ    5ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން އެބާބުގެ  

އެމާއްދާގައި ފައިސާ  އެންމެހާ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކުރެވި  ހިސާބު  ބުނެފައިވާގޮތަށް   

  2019 މޭ 19ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ އިން  FNK-PV/MI/2019/0670  ފަރާތުގެ ނަންބަރު މައްސަލަ ރައްދުވި

އެކައުންޓަށް   7720266375101ނަންބަރު    ގެމޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  

، ޑިހަ ހަ ލާރި( ޖަމާކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއިށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ރުފިޔާ އަ ހާސް ފަސް ރ. )ތޭރ13,569/86ަ

ހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ،   މި ކަމުގައިވާ  ޙިފައިސާ  މުއްދަތު  ކުރި  )ސަތާރަ(    17އަހަރާއި  )ހަތަރެއް(    4ދުމަތް 

ހާސް ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ރުފިޔާ    ރ. )ހ6,069/86ަރިޓަޔަރމަންޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި    ދުވަސްކަމަށް ބަލައިގެން

ސަތޭކަ    ހާސް ފަސް  ރ. )ހަތަރު -/4,500މަހުގެ ނޯޓިސް މުއްދަތަށްވާ  )އެކެއް(    1  އާއި،އަށްޑިހަ ހަ ލާރި(  

ނުނަގާއާރުފިޔާ(   ތެރެއިން  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  މުއްދަތަށްވާ    އި،  އޮތް  )-/3,000ބާކީ  ރުފިޔާ(    ތިންރ.  ހާސް 

 ހިމަނައިގެން ކަމަށާއި، 

ފޯމުގެ   ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ނުކުތާތަކަކީ   7.2.9އިން    7.1މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އަށް 

ލިމިޓެ ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މުވައްޒަފުންގެ  މައްސަލަ  ގަވާއިދުގައި  ޑްގެ 

ލިޔެފައިވާ މާއްދާތަކުގެ ރޫޙާ ޚިލާފަށް އަދި އެމާއްދާތައް އޮޅޭފަދަ ގޮތަކަށް ތަރުޖަމާކޮށް ލިޔެފައިވާ ޙަީޤަޤތެއްނެތް  

ާޤނޫނުގެ    ވާހަކަތަކެއްކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން    21ވަޒީފާއާބެހޭ  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 55އެ ސަބަބަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އުމުރުން  ، ވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމަށާއިވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެން 
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ    22ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ،އަހަރަށްވުރެ މަތިވެފައިވާތީކަމަށާއި)ފަންސާސް ފަހެއް(  

މުއްދަތަށްވާ މުސާރައާއި    ގެނޯޓިސް  ދައިންފަ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  25ާޤނޫނުގެ    ނޯޓިސްގެ ބަދަލުގައި އެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ    ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާނެކަމަށާއި  އްނާޔަތްތަޢިއެހެނިހެން  

ފޯމުގެ   ާޤނޫނުގެ    7.2.7ހުށަހަޅާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އެފަރާތް  މާއްދާއާ    14ގައި  ވަނަ 

މާއްދާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ    ފަށްކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ އެޚިލާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެނުކުތާއަށް ޖަވާބުދާރީވާން    ،ކަމަށްވާތީވެ  އްމަލުކުރާނެ ގޮތްތަޢަޕްރޮބޭަޝން މުއްދަތުގައި  

 ،ފަރާތުން ނުދެކޭކަމަށާއި  ޖެހޭނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި

މެދު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހިންގާފައިވާ ތަހުީޤުޤގައާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ

   ޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފައިވާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި އީޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާާޤއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޫޟޢީ  

 ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ    ބުނެފައިވަނީ،  އެދޭގޮތްކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ .4

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

ފަރާތުން    2015 ވަޒީފާދިން  އެއްގޮތަށް  އެއްބަސްވުމާއި  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  އާއި 

، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެންކަމަށްވާތީވެ

އަނބުރާ   އަލުން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،  ނެތްކަމަށް  ނަގައިދެވެން  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  މާލީ  ވަޒީފާ  ފަދަ 

 ޔާދަކުރަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. ޢި

ވާިޞ .5 ނިންމުމަކަށް  ޢަދުލުވެރި  މައްސަލާގައި،  މިވާ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައި  ފަރާތުގެ  ލުވުމަށްޓަކައި،  ރައްދުވި 

ވަކިކޮށްފައިވަނީ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެކަށީގެންވާ    ވަޒީފާއިން  ވަކިކުރެވިދާނެފަދަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު 

މުވައްޒަފަކު   ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު،  ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޫޟޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  އޮވެ،  ވަކިކުރުމުގައި  ސަބަބެއް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން   ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިތޯއާއި
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  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން  އެފަރާތް އަލުން ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓިދާނެތޯ

  ޓްރައިބިއުނަލުން   ވަޒީފާއާބެހޭ   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ބުނެފައިވާ   ނިންމާފައިވާކަމަށް  ކިކުރިކަމަށް ވަ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް

އެފަރާތުން    ނަގައިދެވިދާނެތޯއާއި،  ޢިނާޔަތްތަށް  މުސާރައާއި   ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް  ތާރީޚާ  ނިންމާ   މައްސަލަ

 މެވެ. ބަލަންޖެހޭ ކަމުގައި ދެކެ އެދިފައިވާފަދަ ބަދަލެއް ނަގައިދެވިދާނެތޯ

  ަވޒާީފއާބެހޭ )   2/ 2008  ަނނަްބުރ  ާޤޫނުނ  ޮއެވގްެނަކަމްށ  ަސބެަބްއ  ެއަކީށެގްނާވ  ަވިކުކެރޭވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .6

 އުފުުލުމގެ   ަޝުކާވ  ޙަާލުތަގިއ  ނެުފްނަނ  ސަަބެބްއަކމްަށ  ެއކީަށެގްނާވ  ަސބަަބީކ  ެއ  ، ބާަޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ  ަގިއ(  ާޤޫނުނ

  ޮއެވެގްނ  ަސަބެބްއ   އަެކީށެގްނާވ   ، ިލބިދަީފިއާވިއުރ  ުމަވްއޒަަފކްަށ  ެއ   ާމއާްދިއްނ  ަވަނ  28  ާޤޫނުނެގ   ަވޒާީފާއބޭެހ  ަޙްއުޤ

  27  ާޤޫނުނެގ  ެއ  ގުޮތަގިއ  ިޒްނާމެއްއެގ  ަފާރެތްއެގ  ަވޒީފޭާދ  ާސބުިތޮކށިްދުނަމީކ   ަވިކުކިރކްަނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ

  ަވޒާީފިއްނ  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ  ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ  ޅަިފިއާވހުށަަހ  ، ޮއުތުމްނ  ަކނަޑައޅަާފިއ  ާމއާްދިއްނ  ަވަނ

  ޒްިނާމެއްއަކްނ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ   ަމްއސަަލ  ިމ   ސިާބުތކޮށްދުިނަމީކ  ޮއެވެގްނަކްނ   ސަަބެބްއ   އަެކީށެގްނާވ   ަވިކޮކށަްފިއަވީނ

 . ޮއެވެއެވ  ެއނެގްނ

  ޢަދުުލެވރި   ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފ  ، ަމްއސަަލެއްއަގިއ  ުހށެަހޭޅ  ަވިކޮކށެްގްނ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ .7

  ެއީއ  ، ުފރަިހަމާވްނޖޭެހަކާމިއ  ުއްނުޞެރްއ  ެދ  ބެލުުމަގިއ  ޮއެވެގްނޯތ   ަސަބެބްއ   ެއަކީށގްެނާވ  ުނަވަތ   ިންނުމަމުކްނޯތ

( procedural fairness)   ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  އިަދ  ( substantive fairness)   ޢުަދުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ

 HC-A/134/2011  ާއިއ   HC-A/24/2010  ަނންބުަރ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ، ބުެލްނަކްނ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވޯތ

  ޭދ  ަވޒާީފ  ުރަމްށވިަކުކ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ  ، ޢަދުުލެވިރަކަމީކ  ަމުއޟީޫޢ  ިމޮގުތްނ  ، ެއނޭގަކާމިއ  ަޤިޟްއާޔިއްނ

  ަސބަަބަކްށުވުމެގ   ޢަދުުލެވިރ  ފަަދ  ުހއަްދުކާރ   ަވކުިކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ   ުމަވްއޒަަފުކ  ެއީއ  ައާސެސްއ  ިޚާޔުރުކާރ   ަފާރަތުކްނ

  ބުެލްނަކްނ   ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ  ުރަތްއުޞުއްނ  ެއްނމަެހިއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ  ިޚާޔުރުކާރ  ެއ  ިއުތުރްނ

  ިންނުމަމަކްށ  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރމްަށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަފުަކ  ، ާޤިއުމުކުރަމީކ  ޢަދުުލވިެރަކްނ  ިއުޖާރީއ  ، ެއނޭގަކާމިއ

  ، ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ  ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ  ބުެލުމަގިއ  ބުެލްނަތްއ  ބަަލްނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ
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  ިމާބަވުތެގ  ންިނަމވަާފިއާވ  ޯކޓްުނ  ެއ   ޤިަޟްއާޔަތުކްނާނިއ  ެދްނެނުވުނ  ިއްސެވ  ިންނމަވަާފިއާވ  ަހިއޯކުޓްނ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ

 . ޮއެވެއެވ  ެއނެގްނ   ަމްއސަަލަތުކްނ  އެެހްނ

           އަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަލަ   ަމްއސަަލިއަގިއ  ިމ .8

(substantive fairness  )ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  އިަދ  (procedural fairness)   ޯާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވތ  

  ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނާނިއ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ުގިޅެގްނ  ަމްއސަަލާއ  ހިޭހނުދ، ބަަލްނެޖ

  ކްަނަކްނ  އްަނަނިނިވ  ރާިޢަޔްތުކުރުމްނ   ވަާހަކަތކްަށ   ެދްއިކ   ދަެފާރުތްނ   ަމޖިލުީހަގިއ  ބިެލ  ަމްއސަަލ  ، ިލެޔިކުޔްނަތކާަށިއ

 .ފަާހަގުކެރެވެއެވ

  2015ެއްޕރްީލ    26ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތެގ ަވޒާީފ އާަދުކަރްނ ަފށަާފިއަވީނ   .8.1

ށެަހިޅ ަފާރުތްނ އާަދުކަރުމްނ ޮގސަްފިއަވީނ ެޓްކީނަޝެންއެގ ަމާޤުމަކާމިއ، ަމްއސަަލ  ަގިއ ަކާމިއ، ަމްއސަަލ ުހ

ރ. )ިތްނ ާހްސ ރިުފޔާ( ިލބެިދޭވަކމިާއ، ިއުތރު  -/3,000ުހށެަހިޅ ަފާރތްަށ ަމާޤުމެގ ުމސަާރިއެގ ޮގުތަގިއ  

ޮގުތަގިއ ުމާސަރިއެގ %  ިއްނަސްއތަ( ިލބެިދޭވަކ  50ަގީޑެގ އަެލަވްންސެގ  ާމިއ، ަސރިވްސ  )ަފްނާސްސ 

)ިތީރްސ ިއްނަސްއަތ(، އަދި ާޙިޟީރ އަެލަވްންސެގ    30އަެލަވްންސެގ ޮގުތަގިއ ައާސސީ ުމާސަރިއެގ % 

ުމާސަރިއެގ %  ައާސީސ  ލިިމެޓްޑެގ    20ޮގުތަގިއ  ޯކަޕޭރަޝްނ  ެފެނަކ  ލިބެިދޭވަކްނ  ިއްނަސއަްތ(  )ވިިހ 

'ަވޒާީފެގ ްޕޮރޭބަޝްނަގިއ ެގްނުގެޅްނ  (  2015ެއްޕރްީލ    14)   FNK/A/EMP/2015/2758ަންނަބުރ  

 ެފިށަކްނ ައްނގާ ިލުއްނ' ިއން އެނެގްނ ޮއްނަނަކން ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  2015ާޙީޟީރ ިރޕުޯޓްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން ސާަލުމެގ ުޗއީްޓ    2015ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތެގ   .8.2

ަފައްށ ާޙިޟުރުވުމަގިއ ަގިޑޖެހަިފިއުނާވަކން  ަވަނ އަަހުރެގ ެތޭރަގިއ ަނގަާފިއ ުނާވަކާމިއ، ެއ އަަހުރ ަވީޒ

ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި    2016ަފާރުތެގ    ިޅ ، ަމްއސަަލ ުހށެަހެއނޭގަކާމިއ ވަަނ އަަހރެުގ ާޙިޟީރ ިރޕުޯޓން 

)ެއެކއް( ުދވުަހަކާމިއ، ެއ އަަހުރ    1ވަަނ އަަހުރެގ ެތޭރަގިއ ސާަލުމެގ ުޗްއީޓ ަނގާފިައަވީނ    2016ަފާރުތްނ  

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ  ަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަގިޑޖެހަިފިއުނާވަކްނ ެއނޭގަކާމިއ،  ުމަގިއ ަމްއަސަވޒަީފައްށ ާޙިޟުރުވ
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ަވަނ އަަހުރެގ ެތޭރަގިއ    2017  ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތަވަނ އަަހުރެގ ާޙިޟީރ ިރޯޕުޓްނ    2017ަފާރުތެގ  

ަލ ުހށެަހޅި ަފާރްތ ަވޒާީފައްށ  )ަހެއއް( ުދވުަހ ސާަލުމެގ ުޗއީްޓ ަނގަާފިއާވަކާމިއ، އެ އަަހުރ ެވްސ ަމްއަސ  6

ާޙީޟރީ ިރޯޕުޓން،    2018ާޙިޟުރުވުމަގިއ ަގިޑޖެހަިފިއުނާވަކްނ ެއނޭގަކާމިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރުތގެ  

ަވަނ އަަހުރެގ ެތޭރަގިއ ަނގަާފިއ ުނާވަކާމިއ، އެ    2018ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ސާަލުމެގ ުޗްއީޓ  

  2019ަގިޑޖެހަިފިއުނާވަކްނ ެއނޭގކާަމިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތެުގ  އަަހުރ ަވޒަީފައްށ ާޙިޟުރުވުމަގިއ  

ާޙީޟީރ ިރޯޕުޓ )ެޖުނަވީރ، ފެބުުރަވީރ، ާމިރުޗ އިަދ ެއްޕރްީލ( ިއްނ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތްނ ސާަލުމެގ  

ާޙިޟުރުވުމަގ  2019ުޗްއީޓ   ަވޒަީފައްށ  އަަހުރ  ެއ  ުނާވަކާމިއ،  ަނގަާފިއ  ެތޭރަގިއ  އަަހުރގެ  ިއ  ަވަނ 

 ަގިޑޖެހަިފިއުނާވަކްނ ެއނެގެއެވ. 

  ވަޒާީފިއްނ  އާަދުކަރުމނިްދަޔ  ަމާޤުމަގިއެޓްކަޝެނއެްގ    ަފާރުތެގ   ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ަފރްާތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .8.3

ޯކޕޭަރަޝްނެގ    ަވިކޮކށަްފިއަވީނ  ަވޒާީފިއްނ   ، ަވިކޮކށަްފިއާވަކާމިއ  ަގިއ  2019   ްޕރްީލެއ  17 ެފަނކަ 

ަގއި  ( ވ )   ާމއާްދެގ ަވަނ  3 ެގ ( ަގާވއުިދ  ިރޓަަޔރަމްންޓ )  5 ެޗޕަްޓރ  ެގ  2015 ަގާވއުިދ ުމަވްއޒުަފްނެގ

ަވަނ ާމއްދެާގ ަދުށން    25ވަަނ ާބުބގެ    4ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤޫނުނގެ     ާވޮގުތެގ ަމތްިނ ަވޒާީފިއން ުމސުްކިޅޮކްށ، 

  ަނނަްބުރ  ިލިމެޓްޑެގ   ކަޯޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ   ަކމްަށުހިދުނަމށަްފ  ްސެގ ުމއަްދތްަށވާ ުމާސަރާއިއ ިޢާނަޔތަްތްއ ިޓޯނ

FNK/A/TER/2019/175   (17  2019  ްޕރްީލެއ ' )ެއނެގްނ  ިއްނ'  ިލުޔްނ  ަކުމެގ  ަވިކުކިރ  ަވޒާީފއްިނ  

 . ޮއެވެއެވ

  ަމްއސަލަ   ިނޔަލްަށ  ެގ  2019  ެއްޕރްީލ  17  ެފިށެގްނ   ިއްނ   2015  އްެޕރްީލ  26  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .8.4

                   ަންނަބުރ   ިލިމެޓްޑެގ   ޯކަޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ   އާަދޮކށާްފިއާވަކްނ  ަވޒާީފ  ަފާރުތެގ  ަރއުްދިވ

FNK-A/MISC/2019/1729   (30  2019  ެއްޕރްީލ  )ޮއެވެއެވ  ެއނެގްނ  ިލޔުުމްނ . 

  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ިލުޔުމަގިއ  ަވިކޮކށްދަީފިއާވ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރްތ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ .8.5

(  ވ )   ަމއާްދެގ  ަވަނ   3  ެގ (  ަގާވއުިދ  ިރަޓަޔރމްަންޓ )   5  ެޗޕަްޓރ   ގާަވއުިދެގ  ުމަވްއޒުަފްނެގ   ަވިކޮކށަްފިއަވީނ

ަގއި ބާަޔްނުކާރ އުިޖާރުތަތްއ  (  ވ )   މާއާްދެގ  ެއ ަނަމެވްސ    ، ަކަމާށިއ    ަބާޔްނކޮށަްފއާިވ  ަކމްަށ  ަދުށްނ  ެގ
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ުހށަަހިޅ ިސްއީޚ ހާލުަތ ަވަޒްނ ުކުރަމްށ ެއްއެވްސ ަތްޙީޤެޤްއ    ެއަކަށެއުޅުމެގ ގުޮތްނ ަމްއސަލަ  ަފާރުތގެ 

 ، މި ަމއްސާަލަގިއ ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތން ުބަނނީ ީކކޭތޯ ބަލަާފއި ނާުވަކަމާށިއ  ، ިހްނގަާފިއުނާވަކަމާށިއ

ިއާވ  ަވަނ ާމއާްދާއ ޚިލަާފްށ ިނންމަާފ  43ަފާރުތެގ ެއ ިންނުމަމީކ ާޤޫނުނ ައާސީސެގ    ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ

ަމްއސަލަ ުހށެަހިޅ ަފރަާތީކ އެ ުކނުްފީނގެ ވަޒާީފަގިއ ިއުތރްަށ ބެެހްއުޓމްަށ އަެކީށެގްނވާ  ާށއި،  ިންނުމެމްއ ަކަމ

ޫންނަކާމިއ ުމަވްއޒެަފްއ  އާަދުކުރުމެގ،  ެފްނަވުރެގ  ަމްސއިޫލްއަޔުތ  ުހށެަހިޅ    ަވޒާީފެގ  ަމްއަސަލ  ެފްނަވުރ 

ެންތަކމްަށ ަރ  ަފާރުތެގ  ފަާހަގޮކށަްފިއީވ  އުްދިވަމްއސަަލ  ައޚާްލީޤ    ، ަނަމެވްސަފާރުތްނ  ުމަވްއޒެަފްއެގ 

ަވަނ ާމއާްދެގ ަދުށްނ ިފަޔަވުޅ ެއުޅުމެގ    19ަވޒާީފާއބޭެހ ާޤުނުނެގ    ، ަމްއސަަލަތެކްއ ުހިރ ަކުމަގިއާވަނަމ

ިއާވ  އަަހރު ވަެފ)ަފްނާސސް ފެަހްއ(    55ުމަވްއޒަަފށް    ، އެ ގުޮތެގ މަތްިނ ިފަޔަވޅު ާނަޅިއ  ، ުތ ޮއެވެމަޞުފުރ

ަވނަ    21ެއަކަމީކ ަވޒާީފއާބޭެހ ާޤޫނުނގެ    ، ކަުރްނޖޭެހ ަސަބެބއް ޫންނަކމާަށިއ  ުމްސުކިޅަކަމްށ ަކނަޑައަޅއި  

  55ެވްސ    ަފާރަތށް ަވޒާީފ ދަީފިއަވީނ   ެއ   ާމއާްދަގިއ ުބާނ ާޤޫނނީ ަހަމަތކިާއ ޚިލްާފ ަކެމްއަކމާަށިއ އިަދ 

ަވޒާީފ އާަދުކާރާތ  ެވސް    ކޮށަްފިއަވީނ  ުމސުްކިޅ  ، ިއއަަހުރ ުފރުުނ ފުަހްނ ަކުމަގިއވަެފ)ަފްނާސްސ ފެަހްއ(  

 . ފަާހަގޮކށަްފިއެވެއެވަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތން  ަކުމގިައ  އަަހުރ ފުަހްނ)ހަަތެރްއ(    4

)ފްަނާސްސ    55ަގިއ ަވޒާީފ ިދްނ ިއުރ ެއ ަފާރަތްށ    2015ެއްޕރްީލ    26ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ   .8.6

އަަހުރ   ަފރުާތެގ އުެދުމެގ  ފެަހްއ(  ެއ  ދަީފިއަވީނ  ަވޒާީފ  ަފާރަތށް  އެ  ުއުމުރަގިއ  އެ  ވަެފިއީވަނަމެވްސ، 

ަގިއ، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރތް    2019ެއްޕރްީލ    17)ހަަތެރްއ( އަަހުރ ފުަހްނ    4ަމިތްނަކާމިއ، ޭއެގ  

ަވޒާީފ ިދން ިއުރަގިއ  ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅ ުކެރުވުނ އުިރ، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރުތގެ ިޞްއީޙ ޙަާލާތއި،  

ަހަމިއަގިއ ނުުހރާެދެނަކީމ ިއްނާސީނ ުބއިްދްނ    ްއުހިރ ިޞްއީޙ ޙަާލާތިއ، ަމަސްއަކުތެގ ަޢމީަލ ެފްނަވުރ ެއ

ެލޭވެނ އާަސެސްއ  ެދަބްސެވެވްނ ެނތް ަހީޤަޤެތްއަކާމިއ، ުއުމުރްނ ުދަވްސީވ ުމަވްއޒުަފްނ ަވޒާީފިއްނ ޫދޮކްށ

މްައސަަލ ޯންނނަަނަމ،  ިއެމްއ  ަފާރްތ  ުނަވަތ    ުކނުްފިނަތަކްށ   ޭދ  ޚްިދަމްތ  ައާސީސފަަދ    ަރއުްދިވ 

ޯފުރޮކށް ނެުދޭވެނަކާމިއ، ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ަފާރތް    ަރްއިޔުތްނންަށ ފްެނަވެރްއަގިއ ޚުިދަމތް  ެއކީަށެގްނވާ 

  ަވޒްަނުކުރަމްށ  ބާަލ  ެފްނަވުރަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅުކެރުވުނ އުިރ ެފްނަވުރބަަލިއ ަވަޒްނޮކށަްފއާިވެނަކާމިއ،  
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ެއެސސަްމްނެޓ  ީތ، ނުުކާރ  ާލިޒުމ  ަވިކޮގަތަކްށ  ަގާވއުިދ ކްޮނމެެހްނ  ެފްނަވުރބަަލިއ  އުޮތަމީކ  ިލުޔުމްނ  ްއ 

 މްަށ ބަޔްާނޮކށަްފިއާވަކްނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. ާލިޒުމަކެމްއަކަމްށ ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ނެުދޭކަކ

ަގއި ވަެފިއާވ    2017ެސޕެްޓނަްބުރ    11ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރާތއި ަމއްސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރތާ ެދމުެދ،   .8.7

  ާމއާްދ )ަވޒާީފިއން ުމްސުކޅި ުކުރްނ( ަގިއ ވަަނ  20ަވޒާީފެގ ެއްއަބްސުވުމެގ  

. ކުންފުނީގެ ުމވްައަޒފުންެގ ަގވިާއުދގިައާވ ޮގުތެގ ަމތީން ުމވްައަޒުފ ަވީޒފާއިން ުމްސކިުޅޮކްށ ަވީޒފާއިން ަވިކކެުރވޭނެެއެވ.  20.1' 

 ިރަޓޔަރމަންޓް ެޕކްޭޖ ެދވޭނެެއެވ.'އިަދ ުމވްައަޒފުންެގ ަގވާއުިދގިައާވ ޮގުތެގ ަމތީން ުމވްައަޒަފްށ  

 ިމ ިޢާބަރުތން ަބޔްާނޮކށަްފިއާވކްަނ ފަާހަގުކެރެވެއެވ. 

  5  ެޗޕަްޓރ   ަގާވއުިދެގ  ުމަވްއޒުަފްނެގެފަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލމެިޓޑެްގ    ުހށެަހިޅ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ .8.8
 ، ަގިއ)ރަިޓަޔރ ުކުރން(    ާމއާްދ  ަވަނ  3  ެގ(  ަގާވއުިދ  ިރަޓަޔރަމންްޓ) 

  އަހަރާއި   65  ައހަރިާއ  18  ޢުމުރުން  ގެންގުޅޭނީ  ަވީޒާފގިައ  ލިިމެޓްޑެގ  ޯކޕޭަރޝަން  ފެނަަކ  ޮގތުން  ުއޫސލްެއެގ  ޢާނުްމ(  ހ ) '   

  .ުމަވްއަޒފުންނެެވ  ދެމުެދެގ

 .   ކެުރވޭނެެއެވ   ިރަޓޔަރ   މްުސކިުޅޮކްށ  ަވީޒފާއިން  ހަަމވުމުން  ައހުަރ  65  އުމުރުން  ޮގތުން  ުއޫސލްެއެގ  ޢާނުްމ(  ށ )   

 ، ކަަމށަްބލިައ  ހުނުަރވިެރ  ކަމިާއ  ޤިާބުލ  ަމސްައަކުތެގ  އީެމހުންެގ  ، ީމހުން  ޮކްށފިައާވ  ަމސްައަކްތ  ގިނުަދަވުހ  ކުންފުނީގިައ(  ނ) 

  ކުންފުނިން   ިވަޔްސެވްސ  ީވކުަމގިައ  ައހުަރ  65  އުުމރުން  ުމވްައަޒފުން  ބޭނުން  ކޮނެްމހެން  ކުންފުންަޏްށ  ތެރެއިން  އީެމހުންެގ

  ިމޮގުތން .  ލިިބގެންވެެއެވ  ައްށ  ޑެިރްކޓަރ   މެނޭޖިންގ   އްިޚިތޔުާރ  ަލްސކުރުުމެގ  ކުރުން  ިރަޓޔަރ   ްށަވކިމުއަްދަތަކ  ކަނޑައާަޅ

  ަލްސކެުރޭވ  ކުރުން  ިރަޓޔަރ   ކަނޑައަޅާނީ  ކުރާނުޭދަވހްެއ  ރަިޓޔަރ   ދެން  ުމވްައަޒފުން  ަލސްކެުރޭވ  ކުރުން   ިރަޓޔަރ 

   . ތާރަީޚަކެށެވ  އަްބްސާވެއ  ެދފާަރްތ  ދްެއކަުމްށަފުހ  ާވަހަކ  ކުންފުންޏިާއ  ުމވްައަޒފިާއ

  ިޑާޕޓްމަންޓުން  ިރޯސަސްސ  ހިއުމަން  ކުރިން  ަމސުްދަވްސ  3  ކުރަނެްޖހޭނެކަން  ިރަޓޔަރ   ުމވްައަޒުފ  ައހުަރފޭުރ  65  ޢުމުރުން  ( ރ ) 

  ކުރަން  ިރަޓޔަރ   ުމަވްއަޒުފ  ިވަޔްސެވްސ  ކުަމގިައ  ނުދިން  ްއނޯިޓސެްއ  ިއތުުރ  ައިދ.  އެންޭގެނެއެވ  ޔުމުންިލ  އުެމވްައަޒަފްށ

  ނުަވަތ .  ކެުރވޭނެެއެވ  ިރަޓޔަރ   މުވްައަޒުފ  ފިެށގެން  ުދަވހުން  ިލޔުުމގިައާވ  އަންާގ  ިޑާޕޓްމަންޓުން   ިރޯސަސްސ  ހިއުމަން

  . ނެުޖހޭނެެއެވ  ނިކުންނާަކްށ   ަވީޒފަާއްށ  އޭނާ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙަސަން  އަޙްމަދު  VTR/2019/159މައްސަލަ 
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  ިރޯސސްަސ  ހިއުމަން  ިލޔުމުން   ަތްފީސލޮުކްށ   ެއކަން  ާޙަލތްެއގިައ  ބޭނުންވެއެްޖ  ޫދޮކްށލަން   ަވީޒާފ   އަމްިއަލަޔްށ   ުމވްައަޒަފުކ  ( ބ ) 

 ުމަވްއަޒފެއްނަމަ   ދިެމހިުރ  ޚިދަުމުތަގިއ  ގިނުަދަވުހ  ައހަަރްށވެުރ  15  ކުންފުނީގިައ  އޭނަާއީކ  ، ހަުށހެޅުމުން  ިޑާޕޓްމަންަޓްށ

 . ދާނެެއެވކެުރިވ  ިރަޓޔަރ   އޭނަާއްށ

.  ާފްސކެުރވުނެެވ  އުނިކުރަުމްށ(  ޅ )   މާއާްދެގ  ވަނަ  3  ެގ  ެޗޕްޓަރ   ިރަޓޔަރްމަންްޓ  ަޤވާއުިދެގ  ުމަވްއަޒފުންެގ  ، ިއތުރުން  ީމެގ

  ކުރަިއށް   ަމސްައަކްތ  ގެނައުުމެގ  ބަަދުލ  ެޖޭހ  ގެންނަން  ަޤވާއަިދްށ  ެބޭހ  ުމވްައަޒފުންނާ  ގިުޅގެން  މިނިންމުންަތކިާއ  ، އިަދ

   . އެދެެމެވ  ދްެއވުން  ފޮންުއވިައ  ުހަށހެޅްުއވަުމށް   ޯބަޑްށ  ދްެއވިައ  ގެންޮގްސ

  ަވީޒާފެގ  ުމވްައަޒަފީކ  ެއ  ކުރުމުން  ދާިރާސ  ިލޔުންތްައ  ުހަށހާަޅ  އިެދ  ކުރަުމްށ  ިރަޓޔަރ   ަދށުން  ެގ(  ބ )   މާއާްދެގ  ިމ  ( ޅ ) 

  ކުންފުނީެގ  ކަަމްށ  ުމވްައަޒފްެއ  ހިުރ  ޞްިއަޙތްެއަގއި   ފަަދ  ކެުރޭވ  އާަދ  ބާަރބަަރްށ  ތްައ  ވާޖުިބ  ަތކިައ  ަމްސޫޢލްިއަޔުތ

  ނަަމެވްސ.  ނޯންނާނެެއެވ  ފުުރަޞތްެއ  ކުރުުމެގ  ިރަޓޔަރ   ުމވްައަޒަފުކ  ެއ  ، ނިއްޖެނަަމެފ  ިޑާޕޓްމަންަޓްށ  ިރޯސަސްސ  ހިއުމަން

  . ދޮޫކްށެލވިދާނެެއެވ  ަވީޒާފ  ބޭނުންވާނަަމ  ޫދޮކްށލަން  ަވީޒާފ

  މުެދ އޭނާއިާއ  ދާިރާސކުރަުމްށަފުހ  ިޑާޕޓްމަންޓުން  ިރޯސަސްސ  ހިއުމަން  ިލޔުން  ުހަށހޭެޅ  އިެދ  ކުރަުމްށ  ިރޓަޔަރ   ިމޮގަތްށ(  ކ ) 

   .ދޭންވާނެެއެވ  އޭނަާއްށ  ިލޔުމުން  ނިންމުމްެއ  ނިނާްމ

 . ކެުރވިދާނެެއެވ  ިރަޓޔަރ   އިެދގެން  ުމވްައަޒފުންނަްށ  ެވފިައާވ  ައހުަރ  55  އުމުރުން(  އ ) 

  އޭނާ  ިލޔުުމގިައ  ހަުށހާަޅ  ިޑާޕޓްމަންަޓްށ  ިރޯސަސްސ  ހިއުމަން  ުމވްައަޒފުން  ބޭނުންާވ  ކުރަން  ިރޓަޔަރ   ިމޮގަތްށ.  1

  . އޮންނަންވާނެެއެވ  ޮކށްފިައ  ަބޔާން  ިލެޔ   ކަަމްށ   ކުރަުމްށ  ިރަޓޔަރ   ބޭނުންވަނީ

  ކުރުުމެގ  ިރަޓޔަރ   އީެމހުންނަްށ   ެބލުމްަށަފުހ  ުހަށހެޅުންތްައ   ހަުށހޭެޅ  ިމޮގަތްށ  ިޑޕާޓްމަންޓުން   ިރޯސަސްސ  ހިއުމަން.  2

  ަބޔާންކެުރިވފިައ  ކަނޑައިެޅ  ތާރީޚްެއ  ަވިކ   ކުރާނޭ   ިރަޓޔަރ   ލިޔުުމގިައ  ހަުށހާަޅ  ުމވްައަޒުފ  އިަދ.  ދޭންވާނެެއެވ  ފުުރަސުތ

 ިމޮގަތށް .  އަންގަންވާނެެއެވ  އުެމވްައަޒަފްށ  ިލޔަުމކުން  ެއކަން  ކަނޑައެޅަުމްށަފުހ  ތާރީޚްެއ  ކުންފުނިން  ނުވާނަަމ

 . ނޯިޓސަްއަކެށެވ  ެދޭވ  ކުރަުމްށ  ިރަޓޔަރ   ަވީޒފާއިން  ހަަމާވޮގަތްށ  ަމްސ  3  ވާންވާނީ  ތާރްީޚ  ކަނޑައާަޅ  ކުންފުނިން

  ިރަޓޔަމެންްޓ   ކުންފުނީެގ   ޮކްށ   ިރާޢަޔްތ  ުހަށހެޅަުމްށ  ުމވްައަޒފުންެގ  އޭެދ  ކުރަުމްށ  ިރޓަޔަރ   ެވގެން  ައހުަރ  55  އުމުރުން.  3

   . ލިިބގެންވެެއެވ  ކުންފުންަޏްށ   އްިޚިތޔުާރ  ޮކށްދިނުުމެގ  ިރަޓޔަރ   އްެއޮގަތްށ  ެޕކޭޖިާއ



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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  ކުރަުމްށ  ިރަޓޔަރ   ުމވްައަޒފުން  ެވފިައާވ  ައހުަރ  55  އުމުރުން  ތެރެއިން  ުމވްައަޒފުންެގ  އާަދކުރްައާވ  ަވީޒާފ  ންފުނީގިައުކ(  ވ ) 

  ކުރުުމެގ  ިރަޓޔަރ   ަބލިައ  ފެންވަަރްށ  ަމަސްއަކުތެގ  އުެމަވްއަޒުފެގ  ހިނދްެއގިައ  ފެނިއެްޖ  މެނޭޖްމަންަޓްށ  ކުންފުނީެގ

  ިރަޓޔަރމެންްޓ   ުމވްައަޒފުންނަްށެވްސ  ކެުރޭވ  ިރަޓޔަރ   ުއޫޞލުން  ދެންނެިވ  ިމ  ައިދ.  ލިިބގެންވެެއެވ  ކުންފުންަޏްށ  އްިޚިތޔުާރ

  ަމްސ  01  ުމވްައަޒަފްށ   ކެުރޭވ  ިރަޓޔަރ   ކުރިން   ކުރުުމެގ  ިރަޓޔަރ   އިަދ.  ލިބެިދވޭނެެއެވ  އިނާަޔްތތްައ  އްެއޮގަތްށ  ެޕކޭޖިާއ

  ކުންފުނިން   ނުަވަތ   ުމވްައަޒފްެއ  އޭެދ  ަވިކވަުމްށ   ަވީޒފާއިން  ން ަދުށ  ެޕކްޭޖެގ  ިރަޓޔަރމެންްޓ.  ެދވޭނެެއެވ  ނޯިޓްސ  ުދަވުހެގ

  ކުންފުނިން   އުެމވްައަޒަފަކްށ  ނީގުނާ  ުމްއަދުތ  ިޚދަުމުތެގ  ުމވްައަޒފުންެގ  ަވިކކެުރޭވ  ަވީޒފާއިން  ބޭނުންެވގެން  ިރަޓޔަރކުރަން

  ކުންފުނިތުަކެގ  ުޔިޓލީިޓްޒ   ، އެްދވިއިރު އެުފ  ކުންފުނިތްައ  ުޔޓިިލީޓްޒ   ސުަރކާރުން.  ެފިށގެންނެެވ  ތާރީޚުން  ދްެއިވ  ަވީޒާފ

  ުގަނމުނާްދނީ   ތާރުީޚ  ދްެއިވ  ަވީޒާފ  ުމަވްއަޒފުންގެ   އިައ  އާަދކުރަމުން  ަވީޒާފ  ްސެޓްލޯކގިައ  ބަަދުލކެުރވުނު  ަދަށްށ

  ކުންފުނީެގ  ސަބަަބާކހެުރ  އްެއެވްސ  އިަދ .  ެފިށގެންނެެވ  ތާރީޚުން  އާަދކުރަންެފިށ  ަވީޒާފ   ްސެޓްލޯކގިައ  އުެމވްައަޒެފްއ

  މުއަްދުތ  ޚިދަުމުތެގ  ފާަރތްެއެގ  ެއ  ހަމަޖްައސިައފިނަަމ  ަވީޒާފ  ައލުން   ކުންފުނިން  ފާަރްތަތަކްށ  ަވިކެވފިައާވ  ަވީޒފާއިން

  ' . ެފިށގެންނެެވ  ތާރީޚުން  ަވީޒފާދިން  ެއ  ަފހުން  އޭނަާއްށ  ގުނާނީ

 .  ފަާހަގުކެރެވެއެވ  ަބާޔްނވަެފިއާވަކްނ  މިފަަދިއްނ

  ެޗްޕަޓރ   ަގާވއުިދގެ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ުމްސުކިޅޮކްށ، ެފނަަކ ޯކަޕރަޭޝްނެގ ުމަވްއޒުަފްނެގ   .8.9

ިރަޓަޔރެމންްޓ ެޕޭކޖް( ެގ ަދުށްނ ޭދްނޖޭެހ ެއްނމަެހިއ  )   ާމއާްދ  ަވަނ  5  ެގ (  ަގާވއުިދ  ިރަޓަޔރަމންްޓ)   5

ށް ަމްއސަަލ  ަކަމަފިއާސ ެއ ާމއާްދަގިއ ުބނަެފިއާވޮގަތްށ ިހާސުބ ުކެރިވ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ ެދވަިފިއާވ

  ެޗްޕަޓރ   ެގަގާވއުިދ  ުމަވްއޒުަފްނެގ  ިލމެިޓްޑެގ  ޯކަޕޭރަޝްނ  ެފަނަކ  ަރއުްދިވ ަފާރުތްނ ަބާޔްނކޮށަްފއާިވިއުރ، 

 ، ަގިއ   ެގ )ހ(   ( ަމްނޓް ެޕޭކްޖިރޓަަޔރ )   ާމއާްދ  ަވަނ  5  ެގ (  ަގާވއުިދ  ިރޓަަޔރަމްންޓ )   5

 ެކެވ. ިރަޓޔަރމެންްޓ ޕެކްޭޖގިައ ހިމެނެނީ އަންނަނިިވ ޢިނާަޔްތަތ' 

 ުމސާރައިން ެޖޭހ ޢަދުަދ. ައހުަރ ޗްުއީޓ ޙައުްޤެވ ނުނާާގ ޮއތްނަަމ، ައހީަރޗްުއޓީން ބޭނުންނުޮކށް ަބީކ ހުރިދަުވަހްށ   .1

ފެނަަކ ޯކޕޭަރޝަން ލިިމެޓްޑގިައ ަވީޒާފ އާަދކުރަން ެފިށ ުދަވހުން ެފިށގެން ިރަޓޔަރ ކުރުާދަވހިާއ ހަމަައްށ، ިރަޓޔަރ   .2

 ައްށ ެޖޭހ މިންވުަރ.   50ކުރާއުިރ ުމވްައަޒުފެގ ުމސަާރިއެގ % 

 ުރިފޔާ ލޭިބ ުމވްައަޒަފކުނަަމ:   4500ުމސަާރ    ، ުދަވުހ ަމސްައަކްތ ޮކްށފިައާވ    10ަމހިާއ    5ައހަރިާއ    20ިމާސަލަކްށ  

6.16{ =365  /50 .× 4500} 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙަސަން  އަޙްމަދު  VTR/2019/159މައްސަލަ 
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7462.08 ({ =10( + )5  × 12  /365( + )20  × 365}) 

45،966.41  =7462.08  ×6.16' 

 

ަމްއސަަލ ަރއުްދިވ ަފާރުތން ުހށަަހޅަާފިއާވ ިރަޓަޔރެމންްޓ އެލަަވްންސ  ިމ ިޢާބަރުތން ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަކާމިއ،  

ރ.  -/4,500)އެެކްއ( މުަހެގ ނިޯޓްސެގ ަފިއާސެގ ޮގުތަގއި    1، ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފާރަތްށ  ިލުޔުމަގިއ

)ަހ ާހްސ    ރ. 6,069/86)ަހަތުރ ާހްސ ަފްސ ސޭަތަކ ރިުފާޔ(، ރަިޓަޔރެމްނޓް އަެލަވްންސެގ ޮގުތަގިއ  

ޮދަޅ ަފިއާސަފްސ  ުމއަްދުތެގ  ުޗްއީޓެގ  އިަދ  ާލިރ(  ަހެއްއ  ައްށޑަިހ  ރިުފާޔ  ުނަވެއްއ  ޮގުތަގިއްސ        ެގ 

ޭދްނޖޭެހަކާމިއ، -/3,000 ރިުފާޔ(  ާހސް  )ިތްނ  ަރއުްދިވ  ރ.  ަންނަބުރ   ަމްއސަަލ                             ަފާރުތެގ 

FNK-PV/MI/2019/0670    (14    ޭ2019މ ' ަވުއަޗރ (  ިއްސެވަބޔްާނުކެރުވުނ  ިއން    ' ޭޕަމންްޓ 

ރ. )ޭތރަ ާހްސ ަފްސ ސަތަޭކ ަފސޮްދަޅްސ ުނަވެއއް ރިުފާޔ ައްށޑިހަ  13,569/86ަފިއާސެގ ުޖމަްލައްށާވ 

ަމްއސަަލ    ާމއި، ަމްއސަަލ ުހށެަހޅި ަފާރުތެގ ެއަކުއންޓްަށ ަޖާމޮކށަްފިއާވަކްނ ެއެގްނ ޮއްނަނަކ  ަހެއްއ ާލިރ( 

ަގިއ    2019  ޭމ  14  ، ަގިއ ަކަމްށ ާވިއުރ  2019ޭއްޕރްީލ    17ީނ  ުހށެަހިޅ ަފާރްތ ަވޒާީފިއްނ ަވިކކޮށަްފިއަވ

  ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ   ުމަވްއޒުަފ  ، ެއ ފާަރުތެގ ެއަކުއނަްޓށް ަޖާމޮކށަްފއުިވުމްނ  ަފިއާސ   ިރަޓރަޔރަމްންޓ

ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ   ިޢާނަޔްތަތްއ  ުމާސަރާއިއ  ެއްނމާެހ  ަބާޔްނކޮށަްފިއާވަގާވއުިދަގިއ  ަކަމްށ  ޭދްނޖޭެހ ްނުކިރ

 . ފަާހަގުކެރެވެއެވ  ަވިކުކރިފުަހްނަކްނ  ަވޒާީފިއްނ  ލިބަިފިއަވީނ  ިލބަިފިއީވަނަމެވްސ  ަފާރަތްށ
 

އަދުުލެވިރަކްނ .9 ަމުއޟީޫޢ  ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ  ަފާރތް  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ަމްއސަަލިއަގިއ           ިމ 

(substantive fairness  )  އިަދ ( ޢަދުުލެވިރަކްނ  ާޤިއުމުކެރވަިފިއޭވތޯ procedural fairnessިއުޖާރީއ   )  

 ؛ަނަޒުރުކާރިއުރ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި   28)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ   2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  .9.1



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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މީހާ، އެަވޒީފާެގ ޮގތުން  އަދާކުރާ ަވޒީފާެގ ަވުގތީ މުއްދަތުަގއި މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމުން، ުނަވތަ އެ ަވޒީފާއެއް'

ދުަވސްއައުމުން، ަވޒީފާއިން ަވކިކޮށްފިނަމަ، އެކަމުެގ ޝަކުާވ، މި މާއްދާެގ   އިސްތިޢުފާ ދޭންޖެހޭ ުނަވތަ މުސްކުޅި ކުރަންޖެހޭ

 '.ޮގތުެގމަތިން ކުރުމުެގ ޙައްޤެއް އެމުަވއްޒަފަކަށް ލިބިެގެނއް ނުެވއެެވ ގައިާވ )ހ(

 

ފަދައިން   ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަޔާންކޮށްފައިމި  ވަކިކުރުމަކީ  މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮތުމުން، 

މުވައްޒަފަކު   ދަށުން  ަސަބެބާޤނޫނުގެ  ޢަދުުލެވިރ  ފަަދ  ުހއަްދުކާރ  ަވިކުކުރަމށް  ްއަކުމަގިއ  ަވޒާީފިއްނ 

 ަވނަ ާމއްދަާގިއ،    4ުބަރެވެއެވ. އެެހްނަނަމެވްސ ަވޒާިފާއބޭެހ ާޤޫނުނެގ  

ދިނު')ހ(   އިތު މު ަވޒީފާ  އުޖޫރަ  އެޅުމުަގޔާއި،  ކަނޑަ  އުޖޫރަ  ަވޒީފާެގ ރު  ަގޔާއި،  ދިނުމުަގޔާއި،  ތަމްރީނު  ކުރުމުަގޔާއި، 

އަދާކުރުމުގައި ދިމާާވ   ަވާީޒފާ  ަވޒީާާފއިން ަވކިކުރުމުަގޔާއި،އަދާކުރާެނޮގތް ކަނޑައެޅުމުަގޔާއި،    ޝަރްޠުތަކާއި ަވޒީފާ

ެގްނގޭޅޭ   ، ކަންކަމުގައި، މީހުްނެގ ަނސްލަށްއެހެނިހެން     ކުލަޔަށް، އިޖްތިމާޢީ ނސްބަތަށް، ދީނަށް، ސިޔާސީޮގތުން 

ކައިެވީނގެ  ޖިްނސަށް،  ޕާޓީއަށް،  ސިޔާސީ  ނިސްބަތްާވ  ނުަވތަ  އަދާކުރާ   ޚިޔާލުތަކަށް،  އާއިލާގައި   ނިސްބަތަށް، 

  ބަލައި، މަސައްކަތްކުރާ   ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ނުަވތަ  މި ޤާނޫާނއި ޚިލާފުނުާވ ޮގތުން އުމުރަށް،ޒިންމާތަކަށް،  

 ހަމަހަމަ މީހުްނެގ މެދުަގއި އެއްެވސް ޮގތަކުން ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެެވ. 

... 

މަސައްކަތާ   ތަޖުރިބާއާ  ރާއި،ނަހު  ފެންވަރާއި،  ލީމީތަޢު  ާވން ބޭނު  އަދާކުރުމަށް  ަވޒީފާއެއް)ނ(   މިނޫްނެވސް  އަދި 

 ' މި މާއްދާެގ )ހ( އިން ހުރަހެއްާނޅައެެވ. އްތަކުެގ މައްޗަށްބެލުންކަންތަ  ސީދާގުޅުންހުރި

 

ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގައި ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ާޤނޫނެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ  މިފަަދިއްނ ަބާޔްނޮކށަްފިއާވިއުރ،  

މުސްކުޅި ކުރަންޖެހޭ އުމުރު ނުވަތަ މުސްކުޅި ކުރެވިދާނެ އުމުރު އަދި މުސްކުޅި ކުރުމުގައި   އްފަރާތްތަ

ބަޔާންކޮށްފައި ކަނޑައަޅައި  އިޖުރާއަތުތައް  ަވޒާީފިއްނ  ލަތުގައި،  ޙާ  ނުވާ ޢަމަލުކުރާނެ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ްނ ުމްސުކިޅުކުރމްަށ ޢަދުަލެވިރ ުމްސުކިޅުކާރ ުއުމުރ ުނވަަތ މްުސުކިޅ ުކާރ ސަަބަބކީ ުމަވްއޒަފުަކ ަވޒާީފިއ

ުއުމެރްއަކުމަގިއ ެއކީަށެގްނވާ  ުނަވތަ  އެގޮތުން ބަލާއިރު ާޤނޫނު  ާވްނޖޭެހެނަކމަުގިއ ެދެކެމެވ.     ަސަބެބއް 

ގެ  )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ    2007/5ނަންބަރު   އުމުރުން    49ާޤނޫނު(  މާއްދާގައި،    65ވަނަ 

ސިވިލް ވުމުން  އަހަރު  ފަހެއް(  ވަޒީފާއިން    )ފަސްދޮޅަސް  މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  ސަރވިސްގެ 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
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އުމުރުން   އަދި  މުސްކުޅިކޮށް    55ވަކިކުރެވޭކަމާއި،  ވަޒީފާއިން  ވުމުން  އަހަރު  ފަހެއް(  )ފަންސާސް 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  

އަސާސީ    ގައި  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންަޝނާބެހޭ ާޤނޫނު(  2009/8ާޤނޫނު ނަންބަރު    ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި،

)ފަސްދޮޅަސް    65  ތީ،)ފަސް ދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  65ޕެންަޝން ލިބޭ އުމުރަކީ  

ކަމުގައި   އުމުރެއް  އެކަށީގެންވާ  މުސްކުޅިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އަހަރަކީ  ދެކެމެވެ.  ފަހެއް( 

ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި    4ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު

 އަދި މިނޫންވެސް މަސައްކަތާ ސީދާގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި، ހުނަރާއި، ތަޖުރިބާއާ

ބަޔާންކޮށްފައިއޮތްއިރު،   މައްޗަށް ނޫންކަމުގައި  ހުރަސްއަޅާކަމެއް  އިން  )ހ(  މާއްދާގެ  އެ  ބެލުމަކީ 

ޢައްޔަން  ވާޒީފާއަށް  މުވައްޒަފުން  އައްޔަވަޒީފާދޭފަރާތްތަކުން  މަުޤސަދަކީ  މައިގަނޑު  ވޭ  ކުރެންކުރުމުގެ 

ކަމުގައި   އަދާކުރުވުން  އަދާކުރުން  މެދުވެރިކޮށް  ފަރާތެއް  އެ  ފުރިހަމައަށް  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  މަާޤމުގެ 

ދުވަސްވެފައިވާ  65  ވީހިނދު، އުމުރުން  އަހަރުނުވާ  ފަހެއް(  އެ  )ފަސްދޮޅަސް    މުވައްޒަފުންނަށް، 

އަމުވައްޒަ  ޒިންމާތައް  ވަޒީފާގެ  ސަބަބުން  ދުވަސްވުމުގެ  އުމުރުން  މަސައްކަތަދާނުކުރެވު ފުން   ށްމާއި 

އިޞްލާޙީ    ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  19އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ    ކުރެވޭނަމަ،  ކުޑަފަރުވާ

ާޤނުނުގެ   އެ  ނުވަތަ  ވަކިކުރުމަށްވުރެ    21ފިޔަވަޅެއް  ވަޒީފާއިން  ދަށުން  މާއްދާގެ  މުވައްޒަފުގެ ވަނަ 

ވަޒީފާއަދާކުރާ    މަކީވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރު ޢުމުރަށާއި، މަސައްކަތުގެ ާޤބިލްކަމަށް ބަލާ އެ މުވައްޒަފު  

އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން  ދެކޭތީ،  އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްކަމަށް    ފަރާތްތަކަށް

ވަކިކުރުމަކީ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްއޮތް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެކަމާއި،  

ލަތެއް ނަމަވެސް މި ސަބަބަށްޓަކައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ކުރުމުގައި ޙަީޤަޤތުގައިވެސް އެފަދަ ޙާ

މެދުވެރިވެފައިވޭތޯއާއި، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ހެޔޮނިޔަތުގައި ތޯއާއި، އަދި އެއީ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައެޅިގެން  

މުވައްޒަފަކު   އެ  ނޫންތޯއާއި،  ނުވަތަ  ކޮށްފައިވާކަމެއްތޯ  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  ވަޒީފާއިން  ބޭއިންސާފުން 
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މަ  ނިންމުމުގައި  ނިންމި  ވަކިކުރުމުގައި  ޢަދުލުވެރިކަން ވަޒީފާއިން  އިޖުރާއީ  އަދި  ޢަދުލުރިކަން  އުޫޟޢީ 

 ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާ އެކަން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭނެކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

  ޭދ ަވޒާީފ  ަވކުިކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ ުމަވްއޒުަފްނ ޢަދުުލެވިރަކަމީކ،  ަމުއޟީޫޢ ިއްސވެފަާހަގުކެރުވުނ ފަަދިއްނ .9.2

  ޢަދުުލެވރި   ފަަދ  ުހއަްދުކާރ  ަވިކުކުރަމްށ  ަވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ  ައާސސީަކ  ިޚާޔުރުކާރ  ަފާރަތުކްނ

  ުޢްނުޞުރަތްއ ެއްނމަެހިއ ފުރަިހަމުކަރްނޖޭެހ ަދުށްނ  ައާސެސްއެގ ޚާިޔުރުކާރ ެއ  އުިތުރްނ ަސަބަބކްަށުވުމެގ

         ާއިއ  HC-A/24/2010  ަންނަބުރ  ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ބުެލްނަކްނ   ުފރަިހަމވަެފިއޭވޯތ

2011/HC-A/134  އަހަރުނުވާ    65ެއޮގތްުނ    ެއނޭގަކާމިއ،   ަޤިޟްއޔިާއްނ ފަހެއް(  )ފަސްދޮޅަސް 

ދުވަސްވެފައިވާ ޢަދަލުވެރިކަން   މުވައްޒަފުން  އުމުރުން  މައުޫޟޢީ  ކުރުމުގައި  މުސްކުޅި  ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާގެ   ސަބަބުން  ވުމުގެ  ދުވަސް  އުމުރުން  މުވައްޒަފު  އެ  ބެލެވޭނީ،  ާޤއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް 

ތީ އެ ސަބަބަށްޓަކައި، ވަޒީފާދޭފަރާތުން  ވޭކުޑަކުރެ  ފަރުވާށް  މަސައްކަތަ  އަދާނުކުރެވުމާއިތުތައް  ޔަމަސްއޫލިއް

 ޔޮނިޔަތުގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ވާނަމަކަމުގައި ދެކެމެވެ. ހެ

ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވުނު އިރު އެ  ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި،   .9.3 މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި )ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރު ނުވާކަން އެނގެން އޮތަތީއާއި،    65ފަރާތަށް އުމުރުން  

ފަރަތުގެ ޙާިޟރީ ރިޕޯޓްތަކުން އެ ފަރާތުން ވަޒީފާއަށް ޙާިޟރުވުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކޮށްފައިވާކަން އެނގެން  

ނަގާފައިވަނީ   ޗުއްޓީ  މުއްދަތުގައި ސަލާމުގެ  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނެތަތީއާއި، 

އޮތަ  7ޖުމްލަ   އެނގެން  ދުވަހުކަން    މުސްކުޅި   ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ތީއާއި،)ހަތެއް( 

 ިޞއްޙީ  ހުރި   އިރުގައި  ދިން  ވަޒީފާ  ޙާލަތާއި،  ިޞއްޙީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އިރު،  ކުރެވުނު

  ދެބަސްވެވެން   ބުއްދިން  އިންސާނީ  ދާނެކަމީނުހުރެ   ހަމައިގައި  އެ  ފެންވަރު  ޢަމަލީ  މަސައްކަތުގެ  ޙާލަތާއި،

ފަރާތުގެ   އިރު  މުސްކުޅިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ށާއިހަީޤަޤތެއްކަމަ  ނެތް އެ 

ށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ވަޒަންކޮށްފައިވާނެކަމަ  ފެންވަރުބަލައި

ގެ  ކޮށް ދިނުމުޠުން ސާބިވަޒަންކޮށްފައިވާކަ  ފެންވަރުބަލައި   އިރު  މުސްކުޅިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިންހުށަހެޅި ފަރާތް  
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އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވުނު  ބޭނުމަށް  

ތުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ވަޒީފާގެ  އެ ފާރަތުގެ ިޞއްޙީ ޙާލަ  ހުރި  އިރުގައި

މުވައްޒަފުން    ޒިންމާތައް އަދާނުކުރެވޭކަން ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރާކަން ނުވަތަ

ވެސް  ކޮށް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް އެއްޠުސާބި  ޑުތަކަށް ތަބާނުވާކަންނމަސައްކަތުގެ އަޚްލާީޤ މިންަޤ  ތަބާވާންޖެހެ

 5  ޗެޕްޓަރ  ގަވާއިދުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ަޝންކޯޕަރޭ   ފެނަކަ،  އާއި ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ  ހެއްކެއް

 55  އުމުރުން  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ންފުނީގައި )ވ( ގައި ކުމާއްދާގެ  ވަނަ  3  ގެ

  ފެނިއްޖެ   މެނޭޖްމަންޓަށް ކުންފުނީގެ ކުރުމަށް ރިޓަޔަރ  މުވައްޒަފުން ވެފައިވާ އަހަރު)ފަންސާސް ފަހެއް( 

 ކުންފުންޏަށް  އިޚްތިޔާރު  ކުރުމުގެ  ރިޓަޔަރ  ބަލައި  ފެންވަރަށް  މަސައްކަތުގެ  އެމުވައްޒަފުގެ  ހިނދެއްގައި

ގަކުރެވުނު ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހަލިބިގެންވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އިސްވެފާ 

މައްސަލަ  ،  ފަރާތަށް ސާބިޠުކޮށްދެވިފައި ނުވާތީމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި  

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

އޮވެމެ ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  މައުޫޟޢީ    ،ހުއްދަކުރާދަފަ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފައިން 

 ޤާއިމުކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް ބުރަނުވެއެވެ.  (substantive fairness)ޢަދުލުވެރިކަން 

ޢަދުލުވެރިކަން  .9.4 މައުޟޫޢީ  ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން            މުވައްޒަފަކު 

(substantive fairness)  ަޢަދުލުވެރިކަން ާޤއިމުކޮށްފ އިޖުރާޢީ               އިނުވާނަމަ 

(procedural fairness)  ޭހައިކޯޓުގެ  ާޤއިމުކުރެވިފައިވ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުޖެހޭނޭކަމުގައި  ބަލަން  ތޯ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ،ވީހިނދު  ަޤިޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައި  HC-A/209/2010ނަންބަރު  

ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާޢީ  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގައި             ވަޒީފާއިން 

(procedural fairness)  ެޅުން ލާޒިމުނުވާކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.ާޤއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކޮށް ކަނޑައ 

ިނ  ، އެެހްނަނަމެވްސ ޢަދުުލެވިރ  އިަދ  ިއްސެވަބާޔނުްކެރވަިފިއާވ  ިއްނސުާފެވިރ  ާވސުިލުވުމަގިއ  ްނުމަމަކށް 

ާޤިއުމޮކށްފިައޭވޯތ ޚާުލާސޮކށް ަނަމެވްސ ނަަޒުރުކުރްނ    (procedural fairness)ިއުޖރީާޢ ޢަދުުލެވިރަކްނ  



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙަސަން  އަޙްމަދު  VTR/2019/159މައްސަލަ 
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ުބަރެވވިޭހނުދ ފަާހަގުކެރުވނުފަަދިއްނ    ، މިުހްނުމަކުމަގިއ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއްސެވ   ، ާޤިއމުުކުރަމީކިއުޖާރީއ 

ބުެލްނަތއް   ބަަލްނޖޭެހ  ާވޞުިލުވަމްށަޓަކިއ  ިންނުމަމަކށް  ޢަދުުލެވިރ  ަވިކުކުރަމްށ  ާވޒާީފިއްނ  ުމަވްއޒަަފުކ 

ުފރަިހަމުކުރްނަކްނ ިއުޖާރައުތަތްއ  ުފރަިހަމުކަރްނޖޭެހ    ަންނަބުރ   ަހިއޯކުޓެގ  ިދވިެހާރްއޭޖެގ  ، ބުެލުމަގިއ 

2010/HC-A/24  2011  ާއިއ/HC-A/134  ަވޒާީފިއން   ުމަވްއޒަަފުކ  ެއނޭގަކާމިއ،   ަޤިޟްއާޔއްިނ  

  ޢަދުުލެވިރަކން   ިއުޖާރީއ  ޙަާލުތަގިއ  ުމްސުކިޅުކާރ  ުކިރްނ  ުމެގުޔިދ  ުއުމަރްށ  ުކަރްނޖޭެހ  ުމްސުކިޅ

 ަކނަޑެއޭޅނީ،   ޙަާލުތަގިއ  ާޢްނމު   ާޤިއުމުކެރވަިފިއާވަކުމަގިއ

  ކަޮބިއކްަނ  ުއޞުޫލަތަކީކ   ިއުޖރަާއުތަތާކިއ   ަޢމުަލުކާރެނ  ުކުރުމަގިއ  ުމްސުކިޅ   ަވޒަީފިއްނ  ުމަވްއޒުަފްނ .1

 އިަދ  ައްނގަާފއުިވާމިއ،   ްށުމަވްއޒަަފ  ުކިރއާާލ

  ެއ  ހަަދިއ،   ެއެސްސެމްނެޓްއ  ބަަލިއ   ެފްނަވުރ  ަމަސްއަކުތެގ  ުމްސުކިޅުކުރަމްށ  ުމަވްއޒުަފ .2

 އިަދ   ހުޯދަމށްފުަހަގިއަކާމިއ،   ބެަހްއ  ުމަވއްޒުަފެގ  ުގޭޅޮގތްުނ  ެއެސްސެމްނާޓ

  ުމަވްއޒަަފުކ  ަދުށްނ  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ުމްސުކިޅުކުރަމީކ  ަވިކުކރެެވީނ،   ަވޒާީފިއްނ  ުމްސުކިޅޮކްށ .3

  ުމްސުކިޅކްޮށެގްނ  ުވާމެއުކ،   ބަަލިއެގނަްކަމްށ  ަސަބެބްއަކަމްށ  ެއަކީށެގްނާވ  ަވިކުކެރވޭފަަދ  ަވޒާީފިއްނ

  ޭދްނޖެހޭ   ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ  22  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ  ުކިރްނ،   ަވިކުކުރުމެގ  ުމަވްއޒުަފ  ަވިކުކެރޭވ

  ބަދުަލަގިއ  ނިޯޓސިްދުނުމެގ  ަދުށްނ  ާމއާްދެގ  ަވަނ  25  ާޤޫނނެުގ  ެއ  ުނަވަތ  ޯނިޓްސ

 އިަދ  ަފިއސާދަިފިއާވަނަމަކާމިއ، 

  ިޢނަާޔްތ  ާޙްއަޞ  ަކނަޑެއޅަިފިއާވ  ިދުނމްަށ   ުމަވްއޒުަފްނަންށ  ަވިކކެުރޭވ  ަވޒާީފިއްނ   ުމްސުކިޅޮކްށ .4

 . ެދެކެމެވ   ެއނގަިފިއާވަނަމަކަމްށ   ުމަވްއޒުަފްނންަށ  ަކނަޑެއޅި،   ުކިރްނ  ިމްނަގނޑަުތްއ  ިލބެިދޭވެނޮގާތިއ

 

 ޢިނާޔަތް   ޙާއްޞަ   ކަނޑައެޅިފައިވާ   ދިނުމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  .9.5

  ޢަމަލުކުރާނެ   ކުރުމުގައި  މުސްކުޅި  ވަޒީފައިން   މުވައްޒަފުންކާއި،  މިންގަނޑުތަ  ލިބިދެވޭނެގޮތާއި

ކޯޕަރޭަޝންގެ  ކޮބައިކަން  އުޞޫލުތަކަކީ   އިޖުރާއަތުތަކާއި ގަވާއިދުގައި  ފެނަކަ  މުވައްޒަފުންގެ   



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙަސަން  އަޙްމަދު  VTR/2019/159މައްސަލަ 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ    ކަމާއި،ވާކަން އެނގެންއޮތްބަޔާންކޮށްފައި

ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް ވީހިނދު،    2019އެޕްރީލް    17އިން ފެށިގެން    2015އެޕްރީލް    26އަދާކޮށްފައިވަނީ  

މުއަްދަތްއވާ    ެގނިޯޓްސެގ  ުހ)އެެކްއ( ަމސުްދަވ  1  ޭދްނޖޭެހ  ަދުށްނ   ާމއާްދެގ  ަވަނ  22  ާޤޫނުނެގ  ަވޒާީފާއބޭެހ

  ަވޒާީފިއްނ  ަފރްާތ  ހުށެަހިޅ  ަމްއސަަލދަީފިއީވަނަމެވްސ،    ަދުށްނ   ާމއާްދެގ  ަވަނ   25  ާޤޫނުނެގ   ިއާސ ެއަފ

  ބުެލަމްށ   ެފްނަވުރ   ަމަސްއކުަތެގ  ަފާރުތެގ  ހުށެަހިޅ   ަމްއސަަލ  ަފާރުތްނ  ަރއުްދިވ  ަމްއސަަލ  ުކިރްނ  ަވިކުރުމެގ

ނުެތުމެގ    ، ނުެތާމިއ  ެއނެގްނ   ަހނދަާފިއާވކްަނ  ެއެސްސެމްނެޓްއ ާޤބުިލަކން  ެފްނަވާރއި  ަމަސއަްކްތަތުކގެ 

  ަފާރުތެގ  ުހށެަހިޅ  ަމްއސަަލ  ، ަސަބުބްނ ަމްއސަަލ ހުށެަހިޅ ފާަރާތިއ ެއަކްނަކާމިއ ގިުޅެގްނ ވަާހކަަދްއަކިއ

ޢަދުލުވެރިކަން    ަވިކުކުރުމަގިއ  ަވޒާީފއްިނ  ަފާރްތ   ުހށެަހިޅ  ަމއްސަަލ  ، ނަެތީތ  ހޯދަާފިއ  ބެަހްއ އިޖުރާޢީ 

(procedural fairness) ުުބަރުނެވއެެވ. ިއާވަކުމަގިއ  ޮކށަްފޤާއިމ   

ަވިކުކުރުމަގއި ާޤިއުމުކަރްނޖޭެހ    ުމްސުކިޅކްޮށ  ިއްސެވަބާޔްނޮކށަްފިއވާ ފަަދިއްނ ަމްއސަަލ ުހށެަހިޅ ަފރްާތ ަވޒީފިާއްނ .10

 (procedural fairness)  އިަދ ިއުޖާރީއ ޢަދުުލެވިރަކްނ  (substantive fairness)ަމުއޟީޫޢ ޢުަދުލެވިރަކްނ  

ަވިކުކެރވަިފިއާވ ަވޒާީފިއްނ  ަވިކުކިރުކުރެމްއެގ    ީތ، ާޤިއުމުކުރެމްއެނިތ  ަވޒާީފިއން  ަސަބެބްއނިެތ  ެއަކށެީގްނާވ  ެއީއ 

 ެދެކެމެވ. ެއއެްގ ޮގުތަގިއ ަކނަޑައަޅްނޖޭެހަކމަުގިއ    (unfair dismissal)ެފައރ ިޑްސިމސްަލ  ައްނ  ، ޮގުތަގިއ

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ  ނުވަތަ  އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް    އެދިފައިވާ ފަދައިން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ .11

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚުން   ،އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށްގޮތުން އެ މަާޤމާ އެއް ރޭންކެއްގެ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް  

ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ޙައްުޤވާ  އެފަރާތަށް  ނިޔަލަށް  ތާރީޚުގެ  ރުޖޫޢަކުރާ  އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ފެށިގެން 

  ، އިރު ނަޒަރުކުރާ ނަގައިދެވިދާނެތޯ

އެކަށީގެންވާ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  29)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2008/2ާޤނޫނު ނަންބަރު  .11.1

ނޫނީ ޙައްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ާޤ

 ަޤިޟއްޔާގައި  HC-A/555/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 
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... އަމުރެއްެނރުމުގައި ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންާވނީ އެމުވައްޒަފަކު ަވކިކުރިއިރު ހުރި ަވޒީފާގައި އަލުން "  

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

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ    ،ންއޮތަތީއާއިނޑަޅާފައިވާކަން އެނގެމި ޢިބާރާތުން ކަ

އައްޔަން ފަރާތެއް  އެހެން  ފާހަގަކޮވަޒީފާއަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވި  މައްސަލަ  ށްފައިވާއިރު، ކޮށްފައިވާކަމަށް 

އެދިފައިވަނީ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އިރު މައްސަލަ  މައްސަލަ  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި 

ނުވަތަ  މަާޤމަށް  ޓެކްނީަޝންގެ  ބްރާންޗުގެ  މިލަދޫ  ނ.  ފަރާތުގެ  ރައްދުވި  މައްސަލަ  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

 ދިނުމަށް   ހަމަޖައްސައި   އެއްވަޒީފާ  އެހެން  ރޭންކެއްގެ  އެއް  މަާޤމާ  އެ  ގޮތުން  ޢިނާޔަތުގެ  މުސާރައާއި

ވަކިކުރުމުގައި    ކަމަށްވާތީއާއި، ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ޢަދުލުވެރިކަން  މައްސަލަ  މައުޫޟޢީ 

(substantive fairness)    ްޢަދުލުވެރިކަނ އިޖުރާއީ   (procedural fairness)އަދި 

)ވަޒީފާއާބެހޭ    2008/2  ާޤއިމުކޮށްފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރިގޮތަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު

ގެ   ގެ    29ާޤނޫނު(  )ހ(  މާއްދާގެ  ފަރާތް   1ވަނަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ 

މަާޤމާ އެފަރާތް އަނބުރާ މަާޤމަކަށް    ރޭންކެއްގެ  އެއް  ގޮތުން  ޢިނާޔަތުގެ  މުސާރައާއި  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

  ފަރާތެއްކަމުގައި   ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ  

 ކަންތައްތައް  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  އެ  ފެށިގެން،  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނުބެލުމަށާއި،

 މަާޤމުގެ  އަދާކުރި  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމައަށް،  ތާރީޚާ  ހަމަޖެހޭ  އަލުން

 . ދެކެމެވެ ކަމުގައި ނަގައިދިނުން ފައިސާ ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ މުސާރައާއި

ވަކިވެފައިއެހެންނަމަވެސް،   .11.2 ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ފަދައިން    ވާ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު 

މި މައްސަލަ  ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަ   ކަނޑައެޅިގެން ދާހިނދު،  އިގެ ތެރެއިންފާރާތެއްނޫންކަމުގައި 

( މަންފާ  މަްޤޞަދުގައި،  (unjust enrichmentނުޙައްުޤ  ނަފީކުރުމުގެ  ފުރުަޞތު  ލިބުމުގެ  އެއް 

ތާރީޚުން ފެށިގެން، އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ ކަންތައްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  

ހުރިނަމަ އެ ފަރާތަށް ޙައްުޤވާނޭ    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި  ،އަލުން ހަމަޖެހޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް 
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ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު  އުޖޫރައަށްވާ ޖުމުލައިގެ ތެރެއިން

ދަށުން    25 މާއްދާގެ  ަފާރަތްށ  ވަނަ  ުހށެަހިޅ  ޮގުތަގިއ    ަމސުްދވުަހެގ)ެއެކްއ(    1ަމްއސަަލ  ޯނިޓްސގެ 

ިރަޓަޔރެމްނޓް އަެލަވްންސެގ ޮގުތަގއި    ( ާއިއ، ރ. )ަހަތުރ ާހްސ ަފްސ ަސޭތަކ ރިުފާޔ-/4,500ދަިފިއާވ  

ަވޒާީފާއބޭެހ  ާއިއ،    ައްށޑަިހ ަހެއްއ ާލިރ( ްސ ުނަވެއްއ ރިުފާޔ  )ަހ ާހްސ ަފްސ ޮދަޅ  ރ. 6,069/86ދަީފިއާވ  

 ަވަނ ާމއާްދެގ )ބ( ަގިއ   41ާޤޫނުނެގ  

މާއްދާެގ ދަށުން މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުާވ އަހަރީ ޗުއްޓީެގ  ަވނަ  39މި މާއްދާެގ )ނ( ގައިާވ ޙާލަތުަގއި މެުނީވ، މި ޤާޫނނުެގ  ' 

 ދީެގން ުނާވެނއެެވ.' އެއްެވސް ފައިސާއެއް، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން  ބަދަލުގައި،

ބޭނުން ނުކޮށް   ދުވަސްތައް  އަހަރީ ޗުއްޓީގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްމި ޢިބާރަތުން ބާޔަންކޮށްފައިވާތީ،  

 އުނިކުރަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ރ. )ިތން ާހްސ ރިުފާޔ( -/3,000އޮތުމުން ދީފައިވާ 

ލިމިޓެޑްގެ  ާޤނޫނުއަސާސީ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެރާއްޖޭގެ  ދިވެހި  .12 ކޮޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  އަދި  ާޤނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ  އާއި 

ބަދަލު  ގަ މުވައްޒަފުންގެ   ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ނިންމުމުގެ  ވަކިކުރިކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ވާއިދާ 

 ފަރާތަށް   ހެޅިހުށަ  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި  މިށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައި ވީނަމަވެސް،  ނަގައިދިނުމަ

  ތެރެއިން   މައްސަލައިގެ  މި  ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު،  ހެއްކެއް   އެއްވެސް  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ވެފައިވާކަން  ގެއްލުމެއް

  ވަޒީފާއިން   ފަރާތް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ރުޖާޢަކޮށް،  އަނބުރާ   ވަޒީފާއަށް  ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ

  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ހަމައަށް،   ތާރީޚާ  ހަމަޖެހޭ  އަލުން  ކަންތައްތައް  ވަޒީފާގެ  ފަރާތުގެ  އެ  ފެށިގެން،  ތާރީޚުން  ވަކިކުރި

  މި   ނަގައިދީފައިވާތީ،  ފައިސާ  ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ  މުސާރައާއި  މަާޤމުގެ  އަދާކުރި  ވަކިކުރިއިރު   ވަޒީފާއިން  ފަރާތް

  މައްސަލަ   މި  ކަނޑައަޅައި  ނެތްކަމަށް  ނަގައިދެވޭނެތަނެއް  ބަދަލެއް  އިތުރު  ށްފަރާތަ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި

 . ފެނެއެވެ ނިންމަން

 

 

 



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙަސަން  އަޙްމަދު  VTR/2019/159މައްސަލަ 
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން: 
 

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

  ކޯޕަރޭަޝން   ފެނަކަ  ޙަސަން  އަޙްމަދު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ،  ބިެލިއުރ  ރާިޢޔްަތޮކްށ   ަމްއަޗްށ  ެގވަާހކަަތުކ  ެދްއިކ  ދަެފާރުތްނ

،  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ،  ާޤނޫނުއަސާސީއާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ،  ދަނިކޮށް  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ލިމިޓެޑްގައި

  ވަޒީފާއިން   ޙަސަން  އަޙްމަދު،  ވަކިކޮށްފައިވާތީ  ވަޒީފާއިން  ލާފަށް ޚި  އާ  2015  ގަވާއިދު  ހިންގާ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ

  ކޯޕަރޭަޝން   ފެނަކަ  ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ،  ާޤނޫނުއަސާސީއާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނިންމުމަކީ  ނިންމި  ވަކިކުރަން

  ވަޒީފާއާބެހޭ )  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު،  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި  ނިންމުމެއްކަމަށް  ޚިލާފު  ގަވާއިދާ  މުވައްޒަފުންގެ   ލިމިޓެޑްގެ

 ނުވަތަ   މާއްދާ  ވަނަ  21  ާޤނޫނުގެ   އެ  ވާކަމަށާއި  ދާއިމީވެފައި   ވަޒީފާ  ޙަސަންގެ  އަޙްމަދު  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ (  ާޤނޫނު

 ލިމިޓެޑަށް   ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ބާރު  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ޙަސަން  އަޙްމަދު  މެނުވީ  މަތީން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ  23

 ފަރާތަކީ   އެ  އަދި  ނުވާކަމަށާއި  މެދުކެނޑިފައި   ވަޒީފާ   ޙަސަންގެ  އަޙްމަދު،  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި  ނުވާކަމަށް  ލިބިގެން

  ވަޒީފާއިން   ޙަސަން  އަޙްމަދު،  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި  ނުބެލުމަށް  މީހެއްކަމަށް  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން   އިރެއްގައި  އެއްވެސް

 ތާރީޚާ   ނިންމާ  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލުން   ވަޒީފާއާބެހޭ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ބުނެފައިވާ  ނިންމާފައިވާކަމަށް  ވަކިކުރިކަމަށް

  ވަޒީފާއާބެހޭ ،  ނޫނުއަސާސީއާއިޤާ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ،  ލިބިދިނުމަށާއި  ޢިނާޔަތްތަށް  މުސާރައާއި  ލިބެންޖެހޭ  ހަމައަށް

 ސަބަބުން   ނިންމުމުގެ  ވަކިކުރިކަމަށް  ވަޒީފާއިން  ޚިލާފަށް  ޤަވާއިދާ  މުވައްޒަފުންގެ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ،  ނޫނާއިާޤ

  ގައި   2019  ޖުލައި  14  ގޮތަށް  ރައްދުވާ  އަށްލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ   އެދި   ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލު   ގެއްލުމުގެ   ލިބުނު

 ،މައްސަލައިގައި މި ޅިހުށަހެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ

 

 އަދި  (substantive fairness) ޢަދުލުވެރިކަން  މައުޟޫޢީ ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއިން  ަޙަސްނ  ައްޙމުަދ

  ގެ ލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ،  ކަނޑައަޅައި  ާޤިއުމުކެރވަިފިއުނާވަކަމްށ  (procedural fairness)  ޢަދުލުވެރިކަން  އިޖުރާއީ

 ވަޒީފާއާބެހޭ)  2008/2  ނަންބަރު  ާޤނޫނު،  ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރުމަކީ  ވަކިކުރި  ަޙަސްނ ްޙމުަދައ  ވަޒީފާއިން



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙަސަން  އަޙްމަދު  VTR/2019/159މައްސަލަ 
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 ކަމުގައި   އެއް  ( unfair dismissal)  ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ   ،  ޚިލާފު  ހަމަތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގައި(  ާޤނޫނު

 ،  ކަނޑައަޅައި

 

  ެނިތ   ަސަބބްެއ  ެއަކީށެގްނާވ ،  ަދށްުނ  ެގ (  ހ )   ާމއާްދެގ  ވަަނ  29  ެގ(  ާޤޫނުނ   ވަޒާީފާއބޭޭހ)   2/ 2008  ަނނަްބުރ  ާޤޫނުނ

        ަނނަްބުރ  ަހިއޯކުޓެގ   ިދވިެހާރްއޖެޭގ  ަޙއްލަުތަކށިާއ  ާޤޫނީނ  ިލޭބ   ުމަވްއޒަަފްށ   ސަބުަބްނ   ަވިކުކުރުމެގ  ަވޒާީފިއްނ

2016/HC-A/555  ަވިކުކުރުމަގިއ   ަވޒާީފިއްނ  ަޙަސްނ   ައްޙމުަދ   ފަަދިއްނ  ިއްސވެފަާހަގކެުރުވުނ،  ރާިޢޔްަތޮކްށ   ަޤިޟްއާޔައްށ  

  ވަޒީފާއާބެހޭ )  2008/2  ނަންބަރ  ާޤނޫނު،  ާޤިއުމުކެރވަިފިއުނާވީތ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ިއުޖާރީއ  އިަދ  ޢަދުުލެވިރަކްނ  ަމުއޟީޫޢ

  މުސާރައާއި   މަާޤމާ  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ަޙަސްނ  ައްޙމުަދ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   1  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  29  ގެ(  ާޤނޫނު

  ޙެާލްއަގިއ   ެއްއެވްސ  ައީކޙަސަން  އަޙްމަދު،  ރުޖޫޢަކުރުމަށާއި  އަނބުރާ  އެފަރާތް  މަޤާމަކަށް  ރޭންކެއްގެ  އެއް  ގޮތުން  ޢިނާޔަތުގެ

 ، ުނބުެލަމާށިއ  ަފާރެތްއކުަމަގިއ  ަވިކވަެފިއާވ  ަވޒާީފިއްނ

،  ަހަމައްށ  ާތރާީޚ   ަހަމޖޭެހ  އުަލްނ   ަކނަްތްއަތްއ   ަވޒާީފެގ   ަފާރުތެގ  ެއ ،  ެފިށެގްނ  ާތރުީޚްނ   ަވކުިކިރ  ަވޒާީފިއްނ   ަޙަސްނ   ައްޙމުަދ

  ރާ ުއޖޫ   ޙައްުޤވާނޭ  ފަރާތަށް  އެ  ހުރިނަމަ  ޙަސަން  އަޙްމަދު  ވަޒީފާގައި  ަޝނެއްގެޓެކްނީ  ލިމިޓެޑްގެ   ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ

  ލިބުމުގެ   އެއް (unjust enrichment)  މަންފާ  ނުޙައްުޤ  ޙަސަންއަށް  އަޙްމަދު  އެހްެނަނަމެވްސ،  ަކނަޑއަަޅިއ  ަނަގއިިދުނަމްށ

 ޙަސަން  އަޙްމަދު  ތެރެއިން  ޖުމުލައިގެ   އިސާގެފަ  ވާށްއުޖޫރައަ  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު،  މަްޤަޞދުގައި  ނަފީކުރުމުގެ  ފުރުަޞތު

  ރިުފާޔ   ުނަވެއްއ  ަފސޮްދަޅްސ  ަސޭތަކ   ަފްސ  ާހްސ   ޭތަރ. ) ރ 13,569/86  އިވާދީފަ  އެފާރަތަށް  އިރު  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން

 އަށް ޙަސަން  އަޙްމަދު،  ފަހު  އުނިކުރުންތަކަށް  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ކަނޑައަޅައި  އުނިކުރުމަށް(  ާލިރ  ަހެއްއ   ައްށޑަިހ

 ދޭންޖެހޭ   އަށްޙަސަން  އަޙްމަދު  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑްގެ  ޕަރޭަޝންކޯ  ފެނަކަ  ފައިސާއަކީ  ޖުމުލައަށްވާ  ޢަދަދުތަކުގެ  ޙައްުޤވާ

 ، ކަނޑައަޅައި ފައިސާކަމުގައި



 

 

 ރައްދުވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް 
ނަންބަރު:                            ށަހެޅި މައްސަލަ ހު ޙަސަން  އަޙްމަދު  VTR/2019/159މައްސަލަ 

                                             

 

25 ގެ  25   ޞަފްޙާ   
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 ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ(  ސާދަ)   14  ފެށިގެން  އިން  (2021މާރިޗު    09)  މިއަދު  ކަންކަން  އެންމެހައި  އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ

  ލިޔުމުން   ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3  ހަމަޖެހޭތާ  އެކަން،  ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު   ފުރިހަމައަށް

 .ނިންމައިފީމެވެ  މައްސަލަ  މި   ،އަމުރުކޮށް  އަންގައި   މައްޗަށް  ގެލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭަޝން  ފެނަކަ  ރައްދުވި  މައްސަލަ ،  އެންގުމަށް

 1441 ރަޖަބު 25
 2021މާރިޗު  09

  

 ނިންމީ   ބަލައި   މައްސަލަ  މި   
 
 
 

 ޒުހައިރު  هللاޢަބްދު  ޢާމިނަތު   
 ރައީސާ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  

 


